
Újra indulnak az ingyenes bringásreg-
gelik minden hónap utolsó péntekén 
Óbudán. Első alkalom: február 23.

Schäffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újság-
író, író, publicista lesz a vendég február 
14-én a Magyar Kiválóságok sorozatban.

Folytatódik az ingyenes egészségügyi 
szűrőprogram-sorozat a Vörösvári úti 
szakrendelőben február 24-én.
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Tavaszig nyitva tartanak a jégpályák

Országgyűlési képviselő-választás április 8-án   Tájékoztató a 32. oldalon

Elfogadták Óbuda 
idei költségvetését

Az idei év első ülésén, január 26-án a képviselők 
hosszasan tárgyaltak a költségvetésről, majd töb-
bek közt a térfigyelő-rendszer bővítése és egyes se-
gélytípusok mértéke is napirendre került. A képvise-
lő-testület 16 igen, 1 nem szavazat és 4 tartózkodás 
mellett elfogadta a 2018. évi költségvetést.     

Tudósítás a 4. oldalon

Sikeres évet zárt Óbu-
d a - B é k á s m e g y e r 

Közterület-felügyele-
te: a 2017-es év ered-
ményeinek összesítésé-
ből kiderült, hogy az em-
berek jobban figyelnek 

már a parkolási szabá-
lyokra. Tavaly 40 száza-
lékkal kevesebb jogsér-
tést regisztráltak a fel-
ügyelet munkatársai sza-
bálytalan várakozás mi-
att, mint 2016-ban. Az il-

legális szemétlerakás to-
vábbra is jelentős problé-
ma, több mint 2 úszóme-
dencényi illegális hulla-
dékot kellett eltakaríttat-
ni a városrészben.    

Folytatás a 21. oldalon

Egy hónappal tovább, március 4-ig hódolhatnak a korcsolyázásnak a jeges sport szerelmesei a Fő téren és a Csobánka téren      Tudnivalók a 23. oldalon

Szabályosabban parkolunk, 
de sokat szemetelünk
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A magyar kormány 157 millió 
forintot biztosít az Óbudai Ár-
pád Gimnázium új tornater-
mének kialakítására – jelen-
tette be Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő Tarlós 
István főpolgármesterrel kö-
zös sajtótájékoztatóján, me-
lyet az oktatási intézmény-
ben tartottak február 1-jén.

Varga Mihály elmond-
ta: a nagy múltú isko-

la az ötvenes évektől társ-
bérletre kényszerült, meg 
kellett válnia aulájától és 
egyik tornatermétől is. Ez 
egy olyan, a sport terén 
kiemelkedő intézmény 
esetén, mint az Árpád 
Gimnázium, nagy veszte-
séget jelentett – tette hoz-
zá, kiemelve, hogy az ide-
járó diákok, a tanárok, az 
iskola vezetése, a szülők 
és az öregdiákok az ön-
kormányzattal együtt ke-
resték a megoldást. A kor-
mány tavaly év végi dön-
tése erre az igényre mon-
dott igent, amely megfelel 
majd az óbudaiak elvárá-
sainak. A beruházás nem 
csak a jelenről, hanem a 
jövőről is szól, mert meg-
oldanak egy régi problé-
mát. Az oktatás egy fo-
lyamatosan változó terü-

let, amelybe érdemes be-
fektetni és keresni a meg-
újulás lehetőségét – hang-
súlyozta a miniszter. 

Emlékeztetett arra, 
hogy az elmúlt időszak-
ban, szintén részben kor-
mányzati támogatásból, 
energetikai felújítást haj-
tottak végre az épületben, 
tavaly év végén pedig in-
formatikai fejlesztések is 
voltak. Arra is felhívta a 
figyelmet, hogy Óbuda az 
elmúlt két évtizedben Bu-
dapest egyik leggyorsab-

ban fejlődő városrésze, az 
elmúlt néhány év pedig – 
a fővárosi és az országos 
összehasonlításban is – ki-
emelten sikeresnek tekint-
hető. A kormány támoga-
tásával megvalósuló beru-
házások közül megemlí-
tette a Kandó Kálmán, il-
letve a Márton Áron Szak-
kollégium felújítását, a bé-
kásmegyeri piac rekonst-
rukcióját, a Mészkő park 
kialakítását. 

Tarlós István főpolgár-
mester – mint az iskola 

egykori diákja – szemé-
lyes emlékeit is felidéz-
ve mondott köszönetet 
azért, hogy az iskolában 
a testnevelés méltóbb ke-
reteket kap a jövőben. El-
mondta: az 1902-ben lét-
rehozott iskolát az 1950-
es években „kiforgat-
ták a vagyonából és csak 
vendégként” működhe-
tett az épületben, ugyan-
is technikumot költöztet-
tek be, a tornaterem he-
lyén pedig előadótermet 
alakítottak ki. Az intéz-

mény végül 2005-ben 
kapta vissza az épületet, 
a terem pedig most visz-
szanyerheti eredeti funk-
cióját. 

Varga Mihály mellett 
köszönetét fejezte ki Bús 
Balázs polgármesternek, 
aki – mint mondta – szin-
tén szívén viseli a gimná-
zium sorsát. 

Tamás Ilona, az Észak-
budapesti Tankerületi 
Köz pont igazgatója is-
mertette, hogy a III. kerü-
letben 26 intézményben 
mintegy 12 ezer diák ok-
tatását biztosítja az állam, 
évente mintegy 8 milliárd 
forintból. Hangsúlyozta 
a mindennapos testneve-
lés fontosságát, és az eh-
hez szükséges infrastruk-
túra biztosítását. Megkö-
szönte Tarlós István fő-
polgármesternek, hogy a 
városrész korábbi polgár-
mestereként visszasze-
rezte a kerületnek az is-
kolát. Hozzátette: Óbuda 
polgármesterének szintén 
jelentős szerepe van ab-
ban, hogy Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
ta a lehetőségei nyújtot-
ta eszközökkel támogat-
ja a gimnáziumot, példá-
ul legutóbb a nyílászáró-
csere programot.        Sz.

Új tornatermet alakítanak ki az Árpádban 

Puskás Péter alpolgármester, Tamás Ilona, az Észak-budapesti Tankerületi Központ igazga-
tója, Tarlós István főpolgármester, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő, Gyimesi Róbert, a gimnázium igazgatója és Kelemen Viktória alpolgármester

Az Országos Onkológiai Intézet 
idén több mint 5,5 milliárd forintot, 
hosszú távon további 10,3 milliárd 
forintot fordíthat fejlesztésre az 
Egészséges Budapest Program 
(EBP) keretében az elkövetkezendő 
években - jelentette be Menczer Er-
zsébet, a Fidesz-KDNP óbudai vá-
lasztókerületi elnöke, országgyűlé-
si képviselőjelöltje az egészségügyi 
intézményben tartott sajtótájékoz-
tatón január 30-án.

Kásler Miklós, az Orszá-
gos Onkológiai Intézet 

főigazgatója elmondta: az in-
tézet Európa egyik legneve-
sebb intézménye, a magyar 
onkológia szervezési, mód-
szertani, epidemiológiai ok-
tatási, kutatási és gyógyítá-
si központja. Az intézetet Kö-
zép-Kelet Európában egyedü-

liként a legmagasabb szintre 
akkreditálták.

Ónodi-Szűcs Zoltán egész-
ségügyért felelős államtitkár 

kifejtette, hogy az előző euró-
pai uniós támogatási ciklusban 
elsősorban a vidéki egészség-
ügyi intézmények megújítására 

tudtak fordítani: több mint 500 
milliárd forintot. Most a fő-
városra lehet koncentrálni, az 
Egészséges Budapestért Prog-
ramban több mint 700 milli-
árd forintot költenek fejlesz-
tésre állami forrásból a követ-
kező nyolc-tíz évben. Ezek kö-
zül az egyik kiemelt projekt az 
Országos Onkológiai Intézet, 
az onkológia fellegvárának fej-
lesztése.

Jelentősen csökkenhet 
a várakozási idő

Az elkövetkezendő évek-
ben a 10,3 milliárdos fejlesz-
tés eredményeképpen az On-
kológiai Intézetben Onkodiag-
nosztikai Központ jön létre. Az 
új komplexum a daganatos be-
tegek gyors, akár egynapos di-

Idén kezdik a korszerűsítést
Jelentős fejlesztés az Országos Onkológiai Intézetnél

Menczer Erzsébet országgyűlési képviselőjelölt és Kásler Miklós, az Or-
szágos Onkológiai Intézet főigazgatója

Folytatás a 3. oldalon

Fotók: Antal István
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agnosztizálását is lehetővé teszi majd, 
és komplexitásánál fogva jelentősen 
csökkenti a betegek várakozási idejét 
is – mondta Menczer Erzsébet. Hozzá-
tette: az építési beruházás összege vár-
hatóan 6,6 milliárd forintot, az orvosi 
eszközpark és az informatika fejleszté-
sének költsége pedig mintegy 3,7 mil-
liárd forintot tesz ki.

Menczer Erzsébet hangsúlyozta: a 
most induló, a következő évek során 
megvalósuló fejlesztéseknek köszön-
hetően megújul a magyar onkológiai 
ellátás fellegvárának gépparkja és in-
formatikai háttere, az intézet terüle-
tén egy új tömböt alakítanak ki. Ez-
zel az intézmény a XXI. századi egész-
ségügyi ellátás elvárásainak minden-
ben megfelelővé válik, a magyar bete-
gek minden tekintetben nyugat-európai 
színvonalú ellátáshoz juthatnak az Or-
szágos Onkológiai Intézetben.

A fejlesztés során két épületet elbon-
tanak, és egy 2335 négyzetméter alap-
területű új épülettömböt alakítanak ki. 
Az új részlegben a képalkotó diagnosz-
tikában csúcstechnológiát jelentő PET-
MR berendezés is helyet kap, amely 
országos szinten nyújt ellátást a daga-
natos betegeknek. Emellett ultrahang- 
és röntgenberendezést, valamint CT-t 
is beszereznek.

Orvosi műszerek, 
informatikai fejlesztés, 

energetikai korszerűsítés
Menczer Erzsébet elmondta azt is, 

hogy az Egészséges Budapest Prog-
ram kormányhatározattal már elfoga-
dott forrásaiból 552 millió forintos ke-
ret áll rendelkezésre az intézet fejlesz-
tésére. Ebből 200 millió forint használ-
ható fel az orvosi műszer ellátottság ja-
vítására és informatikai fejlesztésekre. 
Többek közt ultrahangkészüléket, met-
szet-szkennert, konzultációs mikrosz-
kópot, indítóasztalt, leletező munkaál-
lomást vásárolhatnak. Beszereznek to-
vábbá négy, úgynevezett Telemedici-
na adatbázis szervert is, amely ahhoz 
a rendszerhez szükséges, amelynek se-
gítségével az onkológusok video-kon-
ferencián konzultálhatnak a daganatos 
betegek egyéni terápiás tervének kiala-
kításáról.

Az idei, több mint félmilliárd forin-
tos ráfordítást mintegy 5 milliárd forin-
tos európai uniós pályázati forrás egé-
szíti ki, mely az intézmény energetikai 
korszerűsítésére fordítható. Az intézet 
lehetőséget kap továbbá arra, hogy a 
fennmaradó 352 millió forintból meg-
tervezze a már említett mintegy 10,3 
milliárdos költségvetésből megvalósu-
ló fejlesztését. 

Sz. Cs.

Idén számos olyan kormány-
zati, fővárosi illetve önkor-
mányzati fejlesztés indul és 
készül el, amely városképi 
szempontból meghatározó 
lesz. A welovebudapest.hu 
összeállítása alapján kiemel-
tünk néhányat.

Holdudvar 
a családoknak
Idén kezdődnek el a 

munkálatok a Vörösvári 
út-Bécsi út-Váradi utca ál-
tal határolt Holdudvar park 
területén is. Óbuda-Békás-
megyeri Önkormányzata 
2015-ben kezdeményezte 
a 9 alkalmas közösségi ter-
vezést a lakossággal, ami-
nek eredményeként meg-
születtek a végleges ter-
vek, csúszdaparkkal, ját-
szótérrel, sportkerttel.

Idén nyit 
a Csillaghegyi 
Strandfürdő

Fővárosi beruházás-
ban, nagy erőkkel zajlik 
a Csillaghegyi Strandfür-
dő bővítése és átalakítása 

is. Mintegy 7 ezer négy-
zetméteres fedett fürdőt 
építenek, így egy újabb, 
egész évben nyitva tartó 
fürdőegységet kap majd 
Budapest, aminek össze-
sen 11 medencéje lesz. A 
beruházás célja, hogy az 
épület wellnessrészleggel 
és gyermekparadicsom-
mal bővüljön, ezzel a csa-
ládoknak kedvezve, szau-
nákkal és étteremmel bír-
jon, másrészt hogy a spor-
tolók is használhassák. A 
nyitás nyárra várható. 

Iroda- 
és lakónegyed
Waterfront City elne-

vezéssel átalakul a volt 
óbudai szeszgyár területe 
is. A bontási munkálato-
kat már megkezdték, je-
lenleg a terület fejleszté-
si koncepciójának kidol-
gozása zajlik. Az előze-
tes hírek alapján az ipa-
ri műemléki védettségű 
gyárépületek felújításá-
val új iroda- és lakóne-
gyedet terveznek ide. 

Városképi változásokFolytatás a 2. oldalról
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A kiadási főösszeg elő-
irányzata közel 31.4 

milliárd forint volt. A tör-
vényi előírásoknak meg-
felelően a büdzsé nem 
tartalmaz hiányt, a kiadá-
sok és a bevételek össze-
ge azonos (31 milliárd 381 
millió 545 ezer forint). 

A napirendi vitában 
Bús Balázs polgármes-
ter jelezte, hogy a költ-
ségvetés idén is jelentős 
fejlesztéseket, valamint 
béremelést is tartalmaz. 
A foglalkoztatottak illet-
ményalapját 42 ezer fo-
rintról 52 ezerre növeli. 
Utóbbit az ismert mun-
kaerő-piaci körülmé-
nyek, és a jó munkaerő 
megtartása indokolta. 

Fejlesztések 
a kerületben

A költségvetés mind-
ezek mellett számos fej-
lesztésre teremt lehetősé-
get. Puskás Péter alpol-
gármester hozzászólásá-
ban egyebek mellett a kö-
vetkező projekteket emel-
te ki: a Szépvölgyi park 
és a Heltai Jenő téri piac 
fejlesztése; térfigyelő ka-
mera-hálózat bővítése; a 
Derű utcai park illetve a 
Holdudvar park revitali-
zációja (mindkettő a fővá-
rosi Köz_Tér pályázat ré-
szeként); az Ágoston Mű-
vészeti Óvoda Kastély 
tagóvodájának korszerű-
sítése; az Arató Emil tér és 
a Harrer Pál utca fejleszté-
sének tervezése; a Flórián 
tér funkcióbővítő fejlesz-
tése; 1848-as emlékhely 

kialakítása a Lékai bíbo-
ros téren; a Kossuth La-
jos üdülőpart hasznosítá-
sa, ingatlanának fejleszté-
se; a sóstói konyha és ét-
kező épületének kivitele-
zése; a Csobánka téri ren-
delő tervezése és kivite-
lezése; az Ezüsthegy ut-
cai Platán Könyvtár kivi-
telezése. Mindezeken túl 
megemlítette még a köz-
világítás fejlesztését és a 
VEKOP-pályázat kereté-
ben a békásmegyeri Vízi-
orgona utcai óvoda és böl-
csőde fejlesztését, továb-
bá az önkormányzat tu-
lajdonában álló földút-há-
lózat fejlesztésének terve-
zését is.

Együttműködési 
megállapodások

A testületi ülésen úgy 
határoztak, hogy az ön-
kormányzat meghosz-
szabbítja együttműködé-

sét a Csillaghegyi Mun-
kás Tornaegylettel. A ko-
rábbi megállapodás janu-
ár 30-án járt volna le, de 
a képviselők úgy ítélték 
meg, hogy a szervezet ha-
tékony segítséget nyújt a 
Csillaghegyen és Békás-
megyeren élőknek a sza-
badidős sportélet meg-
szervezésében, ezért in-
dokolt az együttműködési 
megállapodás megkötése. 

A 113 éves egyesü-
let jövője is biztosított-
nak látszik, rendeződött 
ugyanis a Csillaghegyi 
MTE sportpálya haszná-
lati jogának ügye és a vál-
tozás kapcsán jelentős in-
gatlanfejlesztés valósul-
hat meg a közeljövőben, 
ami magában foglalja 3 új 
műfüves és egy élő füves 
pálya, valamint új öltöző 
épületek megépítését.

Újabb egy évvel meg-
hosszabbították az Óbu-

dai Ganz Vízisport Egye-
sületnek korábban meg-
ítélt támogatás felhasz-
nálásának határidejét. Az 
egyesület telephelyére el-
képzelt infrastrukturális 
beruházás – amely magá-
ban foglalja a 170 négy-
zetméter alapterületű, két-
szintes kondicionáló te-
rem, valamint az öltöző és 
vizesblokk felújítását – je-
lentősen elhúzódik, mivel 
adminisztrációs gondokra 
hivatkozva továbbra sem 
kapták meg a főváros tu-
lajdonosi hozzájárulását.

Készülhet az 
építési szabályzat

A képviselő-testület el-
fogadta a kerület új épí-
tésügyi szabályzatának 
alátámasztó programját. 
A Kerületi Építési Sza-
bályzat megalapozó vizs-
gálatai korábban elké-
szültek és az annak alap-
ján összeállított prog-
ramjavaslatot tavaly ta-
vasszal négy lakossági 
fórumon bemutatták. A 
tervezési folyamatban az 
új jogszabályoknak meg-
felelően feldolgozták a 
hatályos kerületi szabá-
lyozási terveket, vala-
mint lezajlott a hatályos 
övezeti paraméterek fe-
lülvizsgálata és a lakos-
sági kérelmek beépítése. 

Az alátámasztó javas-
lat mostani elfogadásá-
val a készülő rendelet-
tervezet és szabályozás 

is hamarosan a testület 
elé kerülhet.

Emelkedik 
a lakhatási
támogatás

Január 1-jétől hatá-
lyos az általános közigaz-
gatási rendtartásról szó-
ló, 2016. évi CL. törvény, 
ezért szükség volt több ön-
kormányzati rendelet mó-
dosítására a jogszabályi hi-
vatkozások pontosítása ér-
dekében. Ezen kívül szük-
séges volt egyes segélytí-
pusok esetében a norma-
szöveg, valamint a forma-
nyomtatványok tartalmát a 
hatályos jogszabályokkal 
összhangba hozni. Néhány 
segélytípus és ellátás eseté-
ben a támogatás összegé-
nek, mértékének felülvizs-
gálata is időszerűvé vált. 

A képviselő-testület 
döntése értelmében töb-
bek közt az óbudai lak-
hatási támogatás eseté-
ben az egy négyzetmé-
terre jutó elismert ha-
vi költség február 1-jétől 
450 forintról 550 forintra 
emelkedik, ezzel egyide-
jűleg nő a nyújtható tá-
mogatás összege is. 

A rendkívüli családvé-
delmi támogatás tekin-
tetében egy új kategó-
ria bevezetése történik a 
nem egyedül élő nyugdí-
jasok esetében.

Bővül 
a kamerarendszer

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának veze-
tése 2014-ben úgy hatá-
rozott, hogy a 2015-2018 
közötti időszakban min-
den évben 88 millió forint 
ráfordítással bővíti a ke-
rület térfigyelő kamerahá-
lózatát. A döntésnek meg-
felelően az elmúlt évek-
ben a már meglévő térfel-
ügyeleti kamerarendszer 
bővítése és korszerűsíté-
se folyamatosan történik, 
egyre több IP alapú tech-
nológián működő kame-
ra váltja a korábbi analóg 
eszközöket. Tavaly újabb 
15 berendezéssel bővült a 

Fegyelmezett gazdálkodás

Elfogadták Óbuda idei költségvetését

Fotó: Antal István

A Lékai bíboros téri emlékpark látványterve, amely az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharcnak állít emléket

Folytatás az 5. oldalon
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Szépvölgyi úti park látványterverendszer, így ma már ösz-
szesen 143 kamera ügyel 
a közbiztonságra. 

A testület döntése ér-
telmében az év első felé-
ben megvalósulnának az 
előzetes igényfelméré-
sek, majd a műszaki fel-
mérések, az idén telepí-
tendő új kamerák pontos 
helyszínéről a szakmai 
egyeztetések után a kép-
viselő-testület dönt majd 
a III. negyedévben. A 
közbeszerzési eljárások 
lefolytatását követően az 
új térfelügyeleti eszközö-
ket év végén telepítik. 

A Fővárosi Közgyűlés 22 
igen szavazattal, 3 nem elle-
nében és 4 tartózkodás mel-
lett jóváhagyta parkolási 
rendelete módosítását.

Az elfogadott javas-
lat indoklása sze-

rint Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata ta-
valy januárban rendelt 
el úgynevezett telítettsé-
gi vizsgálatot a Filatori-
gát és Kaszásdűlő város-
részben, ez 70 százalékot 
meghaladó kihasznált-
ságot mutatott. Ismere-
tes, 2015. július 31-én ve-
zették be fizető parkolá-
si rendszert a III. kerület-
ben. Felmérésekből azon-
ban kiderült, hogy az 
agglomerációból érkező 
gépjárművezetők a kerü-
let fizető várakozási öve-
zetein kívül eső, kaszás-
dűlői területeit továbbra 
is P+R parkolóként hasz-
nálják, ez pedig az ott la-

kó óbudai polgárok par-
kolási lehetőségeit elle-
hetetleníti, és közlekedé-
si fennakadásokat okoz.

A III. kerület ezután a 
lakossági kérésnek eleget 
téve márciusban tett javas-
latot a Bojtár utca, Huszti 
út, Kazal utca, Szentend-
rei út, Záhony utca, Suj-
tás utca, Gázgyár utca, 
Ángel Sanz Briz út, Bog-
dáni út, Hévízi út, Vörös-
vári út, Bécsi út által ha-
tárolt terület fizetőssé té-
telére. Az autósoknak az 
új övezetben a legalacso-
nyabb összegű, óránként 
175 forintos díjtételt kell 
fizetniük a parkolásért. Az 
új övezetben a várakozás 
a forgalomtechnikai kivi-
telezések és az automaták 
közbeszerzése után válik 
majd csak díjkötelessé.

A főváros emellett hoz-
zájárult ahhoz is, hogy 
Óbuda-Békásmegyer 
emelje a 2015 óta mű-

ködő két fizető parkolási 
övezetének díjtételeit.

Erre azért volt szükség, 
mert a várakozási öveze-
tek kihasználtsága a díjfi-
zetés ellenére is meghalad-
ta a 80 százalékot, az egyik 
övezetben a telítettség mér-
téke 83,6 százalék, míg a 
másik övezetben 86,7 szá-
zalék. A napi helyszíni ta-
pasztalatok, használói visz-
szajelzések is azt mutatták, 
hogy igen jelentős a vára-
kozóhelyek kihasználtsága 
mindkét területen, a jelen-
tős forgalmú intézmények 
környezetében szinte min-
den napszakban teljesen 
megtelnek a közeli várako-
zóhelyek.

Ennek eredményeként a 
kerületben – a Flórián tér 
kivételével – ott, ahol ed-
dig óránként 175 forintot 
kellett fizetni, a jövőben 
265 forintot kell, ahol pe-
dig eddig 265 forint volt, 
ott óránként 350 forintra 

emelkedik a parkolás díja. 
A megemelt összegű vá-
rakozási díjak a Budapest 
Főváros rendeletének hi-

vatalos kihirdetését köve-
tő 31. napon lépnek életbe.

A pontos dátumról ké-
sőbb adunk tájékoztatást!

Kaszásdűlőn is mérséklődhetnek a parkolási gondok
Egyedülálló kedvezmények a III. 
kerületi parkolási rendszerben

Óbuda-Békásmegyer parkolási rendelete számos, 
más fővárosi kerületek által nem biztosított kedvez-
mény igénybevételét teszi lehetővé.
Budapesten a járművel várakozás rendjének egy-
séges kialakítását a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó 
rendelete szabályozza, ezzel összhangban alkot-
ta meg Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete is a helyi parkolási rendeletét.
A Fővárosi Közgyűlés rendelete mindösszesen három 
várakozási hozzájárulás igénybevételét biztosítja (la-
kossági várakozási hozzájárulás; gazdálkodói várako-
zási hozzájárulás; egészségügyi várakozási hozzájáru-
lás). A kedvezményes várakozásra jogosultak körének 
bővítését a főváros a kerületi önkormányzatok hatás-
körébe utalja. A belső-óbudai fizetőparkolási rendszer 
a fővárosi parkolási rendelet által biztosított hozzájáru-
lásokon túl a környező kerületekhez képest egyedülál-
lóan széles körben biztosít további kedvezményeket. A 
III. kerület nemcsak, hogy további kedvezményeket biz-
tosít, de a Fővárosi Közgyűlés rendelete által szabályo-
zott hozzájárulásokat is kiemelten kedvező mértékben 
nyújtja, így például a maximálisan adható mértékben 
biztosítja a gazdálkodói várakozási hozzájárulást. Szin-
tén kivételes ebben a körben, hogy a lakossági várako-
zási hozzájárulást nemcsak az első, hanem a máso-
dik gépjármű után is 100 százalékos díjkedvezménnyel 
biztosítja az övezetben lakók számára.

Kormányablakok nyitvatartása
Tavaly augusztus 1-jétől a fővárosi – így a II. Margit 
körúti, a II. Bátori László utcai és a III. Harrer Pál 
utcai – kormányablakok nyitvatartási rendje: hétfőn 
7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csütörtö-
kön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

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

Fotó: Antal István

Szépvölgyi úti park látványterve

Folytatás a 4. oldalról
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A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Ma-
gyar Kerékpárosklub 2016 februárjától rendsze-
res konzultációt folytat a kerékpáros fejleszté-
sekről, koncepciókról, kutatásokról és a kerék-
páros infrastruktúra folyamatos fejlesztéséről. 

A tavaly december végén megújított 
együttműködési megállapodás továb-

bi célként jelölte meg a kerékpárral közleke-
dők részarányának növelését, illetve az M3-
as metró pótlása által érintett területek ke-
rékpáros közlekedésének segítését egy in-
tézkedéscsomag kidolgozásával. Az eddi-
gi tapasztalatok alapján látható, hogy a ke-
rékpár, illetve a MOL Bubi közbringa kiegé-
szítő közlekedési alternatívát jelent az M3-as 
metróvonal felújítással érintett szakaszán. A 
metrópótló autóbuszok és a sűrűbben közle-
kedő villamosok mellett a kerékpározást, il-
letve a MOL Bubi almazöld kerékpárjait is 
sokan választják a megszokott közösségi 
közlekedési módok helyett vagy azok kiegé-
szítőjeként. Az elmúlt évben több, a BKK és 
a Magyar Kerékpárosklub együttműködés-
ében megvalósult akció is segítette a kerék-
páros közlekedés népszerűsítését. 
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készült
A Fővárosi Önkormányzat és a BKK a kerü-
leti önkormányzatokkal konzorciumot alkot-
va 12 projektre 8,4 milliárd forint támogatást 

nyert el a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP) „Fenntartható 
közlekedés fejlesztése Budapesten” pályáza-
tán. A BKK (és a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium) civil szakmai partnereként a Magyar 
Kerékpárosklub is részt vett a projektenként 
elkészülő (összesen 12 különböző) Kerékpár-
forgalmi Hálózati Terv (KHT) szakmai kont-
rolljában és tervzsűrijében. Mindegyik KHT-
t elfogadta a pályázat kiírója, a felek pedig a 
meginduló engedélyezési-kiviteli tervezésben 
is szorosan együttműködnek. 
Adatok a kerékpárral közlekedők szoká-
sainak feltérképezésére
A tavaly májusi European Cycling Challen-
ge kampány időtartama alatt a résztvevő vá-
rosokban a kerékpárral közlekedők egy er-

re a célra kifejlesztett okoste-
lefon-alkalmazással gyűjtöt-
ték a megtett kilométereket 
városuknak így versenyezve 
egymással. Budapest másod-
szor vett részt a kihívásban, 
1181 aktív résztvevővel és 
közel 110 ezer megtett kilo-
méterrel a 10. helyet érte el. 
Ez a 2016-os eredmények-
kel összehasonlítva 16 pozí-
ciós javulást és a megtett ki-
lométerek megháromszoro-
zását jelenti. 
MOL Bubi használata és 
kerékpározás az M3-as 
metró felújítása alatt

Az felújítás kezdete óta az M3-as metró al-
ternatívájaként a MOL-BUBI közbringarend-
szer használata és a saját kerékpárral történő 
utazás is népszerűnek bizonyult. A kerékpáros 
közlekedési lehetőségek javítását több célzott 
forgalomtechnikai beavatkozás segítette.
A BKK a metrópótlás megtervezésekor is 
kiemelten kezelte a kerékpáros közleke-
dés segítését. A BKK egyeztetett a Magyar 
Kerékpárosklubbal az infrastruktúra továb-
bi fejlesztéséről, hogy a kijelölt útvonalak a 
kerékpárosok számára vonzóbb, versenyké-
pesebb alternatívát jelentsenek. 
Az M3-as metró felújításának ideje alatt fo-
lyamatosan frissülő kerékpáros forgalmi in-
formációk a bkk.hu/m3felujitas oldalon ol-
vashatók.

Megújított együttműködés 
Metrópótlás biciklivel

Fotó: Antal István
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Miről szól ez az akadálymentesítési 
népszavazás?
Sajtóközlemény: A Kúria annyit mondott ki, hogy 
meg lehet tartani. Számos olyan kérdés van, amiben 
nem tilos népszavazást tartani, csak épp nincs értel-
me. Miért is?
Ami a feltett kérdésben van, az teljesül. Sokszor el-
mondtuk.
A Kúria pedig kimondta, hogy a teljes értékű akadály-
mentesítés nem követeli meg, hogy a megoldás kizá-
rólag lift legyen. Tudni kell, hogy ilyet az Európai Unió 
sem ír elő! Az MSZP ezt füllentette, de nem ezt kér-
dezi a népszavazáson.
Így attól függetlenül, hogy a jelenlegi kezdeményezők 
az M2-es metró állomásainak – nem is régen – csu-
pán 10%-át akadálymentesítették, mi viszont csak 
lifttel az állomások több mint 60%-át ellátjuk, és min-
den állomást akadálymentesítünk – miről szól, mit 
változtat meg ez a népszavazás?
Két milliárd forintot elkölt az MSZP és jónéhány zéró tá-
mogatottságú csatlósa valamire a város pénzéből, ami 
semmit nem jobbít, semmit nem változtat meg. Álkam-
pány a mozgáskorlátozottakat felhasználva átlátszó vá-
lasztási célra, félrevezetve a járókelőket. Amorális hecc.

Tarlós István
főpolgármester

Hírösszefoglaló: A Fővárosi 
Közgyűlés elfogadta az idei 
forrásmegosztásról szóló 
rendeletet 21 igen, 3 nem 
szavazat ellenében, 6 tar-
tózkodás mellett január 24-
én. 

A törvény szerint a 
megosztott bevéte-

lekből a fővárosi önkor-
mányzat részesedése 54, 
a kerületeké 46 százalék. 
Ennek alapján a kerületi 
önkormányzatokat ösz-
szesen 118,7 milliárd, a 
fővárosi önkormányza-
tot 139,7 milliárd forint 
illeti meg az idén. 

Bagdy Gábor főpolgár-
mester-helyettes a vitá-
ban elmondta, a főváros 
tavaly év végén 8,8 mil-
liárd forintos többletbe-
vételre tett szert, amely-
ből 4 milliárd forint a ke-
rületeket illeti.

Bővülő 
fizetőparkolás 

a III. kerületben
Módosította a főváros a 

parkolási rendeletét, esze-
rint Óbuda-Békásmegyer 
kezdeményezésére fize-
tő várakozási övezetnek 
jelölik ki a Bojtár utca-
Husz ti út-Kazal utca-
Szentendrei út-Záhony 
utca-Sujtás utca-Gázgyár 
utca-Ángel Sanz Bríz út-
Duna-Bogdáni út-Hévízi 

út-Vörösvári út-Bécsi út 
által határolt területet. A 
főváros emellett hozzájá-
rult ahhoz is, hogy Óbu-
da-Békásmegyer emelje 
a 2015 óta működő két fi-
zető parkolási övezetének 
díjtételeit. Ennek eredmé-
nyeként a kerületben – a 
Flórián tér kivételével – 
ott, ahol eddig óránként 
175 forintot kellett fizet-
ni, a jövőben 265 forin-
tot kell, ahol pedig eddig 
265 forint volt, ott órán-
ként 350 forintra emelke-
dik a parkolás díja.

Szeneczey Balázs vá-
rosfejlesztésért felelős 
főpolgármester-helyettes 
a vitában jelezte: 2010 
és 2014 között további 
négyezer új P+R parko-
lót alakítottak ki a kor-
mány támogatásával; 3 
milliárd forintos összeg-
ből pedig további P+R-
eket építenek, így azok 
száma 2019-re meg fog-
ja haladni a hétezret.

Bérfejlesztés 
a BKV-nál is

Támogatja a Fővárosi 
Közgyűlés a BKV mun-
kavállalóira irányuló bér-
fejlesztés megvalósítását 

a vállalat idei bérmegál-
lapodásában foglaltak-
nak megfelelően. A bér-
fejlesztés átlagos mérté-
ke 12 százalék. A bérfej-
lesztés hatására 5,7 mil-
liárd forinttal növekszik 
a cégnél a bérköltség, a 
személyi jellegű ráfordí-
tások pedig csaknem 7 
milliárddal növekednek. 

Tarlós István főpolgár-
mester a napirend kap-
csán úgy fogalmazott: 
meg kellett erőltetnie ma-
gát a fővárosnak, de min-
denképpen biztosítani 
akarja a BKV-dolgozók 
bérfejlesztését. Emlékez-
tetett rá, hogy az állami 
szektorban megtörtént a 
30 százalékos béremelés, 

az önkormányzatiban vi-
szont nem, „ebben egyez-
tetésben vagyok a kor-
mánnyal”. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a BKV-
nál az átlag 12 százalé-
kos béremelés arányo-
san meghaladja a 3 évre 
számított 30 százalékot, 
amit az államtól kapnak a 
munkavállalók.

Óbudát is érintő főbb hírek a Fővárosi Közgyűlés üléséről

Elfogadták az idei forrásmegosztást

Március végére, április ele-
jére fejezheti be a munkáját 
a Csillaghegyi-öblözet ár-
vízvédelme ügyében össze-
hívott tudós társaság. A fő-
város felkészült egy esetle-
ges tavaszi-nyári árvízre, 
Tarlós István eddig 22 utasí-
tást adott ki e kérdésben.

Teljes létszámban dol-
gozik a Csillaghegyi-

öblözet árvízvédelmé-
nek kérdésében a főpol-
gármester által összehí-
vott tudós társaság, amely 
várhatóan március végé-
re, április elejére fejezi be 
a munkát. Az Aranyhe-
gyi-árok és a Barát-patak 
árvízvédelmének megva-
lósítása, valamint a pün-
kösdfürdői védmű maga-
sítás hamarosan tényle-
gesen is megkezdődik, a 
Dunával párhuzamos sza-
kaszt illetően pedig a tu-
dós társaság véleményére 
fogunk alapozni – mond-
ta Tarlós István főpolgár-
mester a január 29-én tar-

tott sajtótájékoztatóján, a 
Budapestinfón. Kitért rá, 
hogy a következő években 
„rendkívül komoly pén-
zeket” kell a budapesti ár-
vízvédelembe invesztálni, 
mivel az elmúlt 100 évben 
nem volt komolyabb fej-
lesztés, ráadásul a fővá-
rosi létesítmények nagy 
része nem felel meg az új 
MÁSZ-nak (mértékadó 
árvízszintnek). 

A főpolgármester hoz-
zátette: az esetleges ta-
vaszi-nyári árvízre való 
felkészülés jegyében ed-
dig 22 utasítást adott ki 
a konkrét védelmet le-

bonyolító Fővárosi Csa-
tornázási Műveknek 
(FCSM) és a Városhá-
za illetékes főosztályai-
nak, ezek közül 11 már 
teljesült. Élőerőben, in-
formációban, anyagban, 
gépekben, eszközökben 
teljesen felkészül a vá-
ros az árvízvédelemre – 
hangsúlyozta. Megemlí-
tette, hogy a Római-par-
ton a 90-120 centiméter 
magas agyagmaggal az 
FCSM írásos nyilatkoza-
ta szerint képesek megol-
dani az árvízi védekezést 
és megvédeni a Csillag-
hegyi-öblözetet.

A főváros felkészült egy esetleges árvízre
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Végre megépülhet az az obeliszk, mely a szovjet 
megszállás áldozataira emlékezteti majd az em-
bereket. Az emlékmű Óbudán, az Árpád fejede-
lem útja mellett kap helyet. Menczer Erzsébetet, 
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltjét 
az előzményekről és céljairól kérdeztük.

- 2012-ben parlamenti képviselőként nyúj-
tottam be egyéni javaslatomat, hogy, legyen 
emléknapja a Szovjetunióba hurcolt, több, 
mint 800 000 ártatlan magyar honfitársunk-
nak is.  Azóta emlékezünk meg minden év no-
vember 25-én a majd’ egymillió áldozatról. 
Nagyon helyesnek tartom, hogy a Holokauszt 
áldozatait megbecsüljük, és róluk többszörö-
sen megemlékezünk. De ha a kettős mércét 
le akarjuk bontani, akkor a szovjet megszállás 
áldozatainak ugyanúgy kell, hogy legyen em-
léknapja, emlékéve és központi emlékműve. 
Nagyon bölcsen úgy döntött a kormány, hogy 
2015-öt GULAG Emlékévnek nevezi ki. Rá-
jöttek azonban, hogy egy év alatt 70 év adós-
ságát, a történtek agyonhallgatását nem lehet 
bepótolni, ezért két és fél évre, 2017 nyaráig 
hosszabbították meg az emlékezéssorozatot. 

Létrejött egy Emlékbizottság, melynek tag-
ja lettem. Rengeteg munkát végeztünk el. Töb-
bek közt itt vetettem fel, hogy emlékművet kel-
lene állítani a szovjet megszállás áldozatainak, 
mert ilyen sehol nincs az országban. A bizott-
ság  jóváhagyta a kezdeményezésemet. Ezt kö-
vetően széleskörű társadalmi vita volt arról, 
hogy hol és milyen legyen. Az emlékműnek 
a Szabadság téren lett volna a helye. A szov-
jet megszállási emlékmű ott van, annak ellené-
re, hogy senki nem akarta, hogy ott álljon. Nem 
lehet lebontani, de nem is ez a célunk. Nagyon 
komoly diplomáciai bonyodalmakat okozna, 
ezért sok mindent kell mérlegelni egy ilyen ké-
nyes ügyben. De ha ott van a tér másik vég-
ében a német megszállás áldozatainak emlék-
műve, akkor ott kellett volna legyen a szovjet 
megszállásé is. Nem így történt…

Óbudán épülhet az emlékmű
- Hogy alakult úgy, hogy végül is Óbuda 

ad otthont az emlékműnek? 
- Végül is nem valósulhatott meg a belvá-

rosban. A tervekig eljutottunk, de ott nem kap-
tuk meg a tulajdonosi hozzájárulást. Nagyon 
sok helyet végignéztünk, míg aztán  Óbu-
da mellett döntöttünk, ahol nagy hagyomá-
nya van az emlékezésnek. Itt található a Katy-
ni mártírok parkja, a sváb közösségnek 1991 
óta van több helyen emléktáblája, emlékmű-
ve. Emlékeznek a kitelepített, elhurcolt, német 
nemzetiségű lakosságra, ráadásul a kerületből 
rengeteg, több mint 15 ezer civil embert vittek 
el 1945-ben a GULAG rabtelepeire. 

Óbudán tehát méltó helyre talált az emlék-
mű. Olyan helyszínt kerestünk, amely térben 
és látványban is megfelelő. Az Árpád feje-
delem útján egy közparkban kap helyet, és a 
Dunáról is látható lesz majd. Ez egy tíz mé-
ter magas, fekete gránittömbből készülő mo-

numentális obeliszk, szép környezettel kö-
rülvéve. Négy nyelven,   németül, magya-
rul, oroszul és angolul olvashatja majd az ar-
ra járó, hogy a szovjet megszállás áldozata-
inak emlékműve előtt áll. Tudni kell, hogy 
e helyen nem csak a GULAG rabtelepeire 
vagy malenkij robotra elhurcoltaknak állí-
tunk emléket, hanem mindenkinek, aki vala-
milyen sérelmet szenvedett a megszállás 45 
éve alatt. 

Hallgatásra ítélve
- Személyes emlékek is körbeveszik ezt az 

elképzelést. Mik voltak azok a pontok, amik 
érzelmileg is befolyásolták? 

- Édesapám és édesanyám is politikai el-
ítéltként került Szibériába, Kolimára, a világ 
legkegyetlenebb rabtelepére. A Jóisten ke-
gyelméből majd’ 10 év után visszatértek, itt-
hon házasságot kötöttek, két gyermekük szü-
letett, a bátyám és én. Természetesen rengeteg 
tiltás, félelem és megvonás kísérte a gyermek-
korunkat, de nem igazán tudtuk, hogy miért 
történik mindez. A szüleink hallgatásra voltak 
ítélve. Megfenyegették őket. Tudták, hogy aki 
mer bármit is mondani, az visszakerül úgy, 
hogy viszik a családját is. Amikor édesapám 
életre hívta a Szovjetunióban volt Magyar Po-
litikai Rabok és Kényszermunkások Szerve-
zetét 1989-ben, én tettem egy fogadalmat ne-
kik, hogy mindenben segítem őket. Azért, 

hogy ez Magyarországon soha többet ne for-
dulhasson elő, hogy idegen hatalmak, gondol-
kodás nélkül összeszedhessenek és elhurcol-
hassanak magyar állampolgárokat, majd bör-
tönbe zárják és koholt vádak alapján kivégez-
zék az embereket. Ezt teszem ma is!

- Mikor tudtak először beszélni a történ-
tekről a szüleikkel? 

- Édesanyámmal már nem tudtunk erről 
beszélni, mert gyermekkoromban elvesztet-
tük, de édesapám szerencsére 90 éves koráig 
köztünk maradhatott. Legelőször 1988-ban 
ültünk le hármasban a bátyámmal együtt, és 
akkor az édesapám három nap, három éjjel 
mesélte, hogy mi történt valójában. 

- Tehát neki akkor megadatott, hogy be-
szélhessen az agyonhallgatott valós törté-
nelemről, szenvedéseikről, és tevékenysége 
végül is az egész országra kihatott. 

- Kihatott, hiszen ő volt az, aki kezdemé-
nyezte, hogy felkutassák azokat, akik még él-
nek, és szervezetbe tömörítsék őket. Ez kez-
detben egy érdekvédelmi szervezet volt, hiszen 
akkoriban kezdődtek a kárpótlási folyamatok, 
amelyben édesapámnak szintén nagy szerepe 
volt. de 2006-ban a Gyurcsány-kormány úgy 
gondolta, hogy véget kell vetni az emlékezet-
nek és a kárpótlásoknak. Igyekeztek az amné-
zia zsákjába zárni mindent, és nem beszélni ró-
la többet. Nem véletlen, hogy oly sokat támad-
ták a Terror Háza Múzeumot is… Megpró-
bálták lebontani, a pengefalat eltüntetni. Kel-
lemetlen volt szembenézni saját magukkal és 
családtagjaikkal az intézmények falán. 

Szavak helyett eredmények
- A történtek után kétszeres eredménynek 

tarthatja, hogy az emlékparkot itt lehet lét-
rehozni az obeliszkkel. Mi az, amit óbudai 
politikusként hasonló sikernek könyvel el? 
Hiszen aktív résztvevője a napi politikának. 

- Akik ismernek, tudják, hogy minden ideg-
szálam Óbudához köt. A szüleim fiatalkoruk-
ban itt éltek Békásmegyer-Ófaluban. A gyer-
mekeim itt születtek, itt nőttek fel, itt élünk 
a családommal harminc éve. Megrögzött lo-
kálpatrióta módjára azt gondolom, hogy az a 
jó politikus, aki a teljes településében gondol-
kodik és mindenkinek megpróbál segíteni, 

Óbudán épülhet a szovjet megszállás áldozatainak emlékműve

„A szüleink hallgatásra voltak ítélve”

Folytatás a 9. oldalon
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aki felé nyújtja a kezét. Ezért parlamenti kép-
viselőként is mindent megtettem annak érde-
kében, hogy a kerület fejlődjön. Ebben a cik-
lusban, noha nem voltam országgyűlési kép-
viselő, mégis azt gondolom, hogy sok min-
dent elértünk az önkormányzattal közösen a 
városrész fejlődése érdekében. Aki emlék-
szik még, 2014-ben megígértem, hogy Bé-
kásmegyeren új piac fog megépülni, és lám, 
lám, fél éve tart az építkezés. Nagyon korsze-
rű csarnok és közösségi tér jöhet létre. Igen 
komoly lobbi tevékenységet kellett kifejteni, 
hogy mindehhez Óbuda megkapja a szüksé-
ges forrásokat. 

Érdemes végignézni, hogyan fejlődött a 
kerület. Felújítottuk majdnem minden köz-
intézményünket, emellett energia-hatékony-
sági beruházások történtek az iskolákban, 
óvodákban, bölcsődékben, utak épültek és 
még folytathatnánk a sort. Ezek mind for-
rást és odafigyelést igényelnek. Azt, hogy 
egy politikus képviselje a saját önkormány-

zatának, településének az érdekeit. Én pél-
dául nagyon büszke vagyok az oktatási és 
a szociális hálózatunkra is. Az itteni kultu-
rális életre, ami ma már arra predesztinálja 
Óbudát, hogy nyáron ennek a területnek ki-
emelkedő központja legyen országos szin-
ten. Vagy csak nézzük meg a téli időszakban 
azt a gyönyörűséget, ami a téli, adventi idő-
szakban fogadja az idelátogatókat a Fő téren! 
Az ország talán legcsaládiasabb vására talál-
ható itt. Azt gondolom, erre mind büszkének 
kell lennünk. Ehhez források, ötletek is kel-
lenek és olyan vezetők, akik erre fogékonyak 
és odafigyelnek. 

- Még egy fontos dolgot megemlíthetnénk. 
Óbuda kimaradt abból a sodrásból, ahol a 
botrányok születnek. 

- Azt gondolom, hogy ebben a kerületben 
béke és nyugalom van. Emellett a fejlődéshez 
elengedhetetlen, hogy az önkormányzat ve-
zetése és az országgyűlési képviselők ugyan-
azon párt színeiből kerüljenek ki. Ez még nem 
mondható el Óbudán, hiszen a kerület egyhar-

madát képviseli Varga Mihály úr az országgyű-
lésben, mint Fidesz-KDNP-s parlamenti kép-
viselő. A másik körzetben szocialista képviselő 
van. Ő viszont az elmúlt négy évben az ég egy 
adta világon nem csinált semmit. Olyannyira, 
hogy még a rendezvényekre sem ment el. Én 
pedig járom a kerületet, fogadóórákat tartok, az 
irodám nyitva áll bárki előtt. Mindenkinek pró-
bálok segíteni, legyen szó szociális vagy közér-
dekű problémáról. Fordulnak hozzám szemét-
szállítási, területrendezési, világítási és parko-
lási gondokkal is. 

Szeretnénk visszaszerezni ezt a parlamen-
ti körzetet, mert azt gondolom, hogy méltat-
lanul csalták el tőlünk 2014-ben. Rágalmak 
hadjárata folyt ellenem. Nincsenek illúzióim, 
hogy ezt nem teszik meg velem ismét. Most is 
rágalmazni fognak. Azonban minden jóérzésű 
óbudai embert önmérsékletre szeretnék kérni. 
Kérem őket, hogy ne dőljenek be azoknak a 
rágalmaknak, amiket majd hallani fognak! A 
szavak helyett beszédesebbek azok a dolgok, 
amiket Óbudáért tettem.     Karalyos József

Folytatás a 8. oldalról

Papp János, a Centrál Színház művésze 
több mint három éve indította útjára egé-
szen különleges önállóest-sorozatát. Szív-
ügye, hogy a Miklós téri iskolában élő gyer-
mekek támogatást kapjanak. A következő 
jótékonysági beszélgető-esten Jordán Ta-
más színész, rendező, színigazgató lesz a 
vendége február 12-én 19 órától az oktatási 
intézmény dísztermében 

A Miklós téri iskolában sajátos ne-
velési igényű (tanulásban akadá-

lyozott, integráltan nevelhető értel-
mileg akadályozott és autista) gyer-
mekek alapiskoláztatását végzik, 1-8. 
évfolyamokon. Papp János, a Közel a 
Part Egyesület elnöke szívügyének te-
kinti az oktatási intézményben folyó 
szakmai munka és a gyermekek támo-
gatását. Aktív résztvevője a jótékony-
sági rendezvényeknek. Túráira gyak-
ran elviszi a gyerekeket, de színházlá-
togatásokat is szervez nekik.

A Mümi, azaz a művészek a Miklós 
házért rendezvényeken Papp János ed-

digi vendégei közt volt má-
sok mellett: Pokorny Lia, 
Kern András, Rudolf Pé-
ter, Kútvölgyi Erzsébet, Bás-
ti Juli, Pásztor Erzsi, Hau-
mann Péter. A műsorvezető, 
akárcsak a többieket, élet-
ről, halálról, szerelemről, 
hitről és a természetről fag-
gatja majd Jordán Tamást is. 

A díszterem befogadó-
képessége miatt érdemes 
időben érkezni. A támoga-
tói jegyeket a helyszínen 
lehet megvásárolni: 2000, 
3000 vagy 5000 forintért. 
A bevételből a Miklós téri 
Gyermekekért Alapítvány 
céljait segítik megvalósí-
tani. További felvilágosí-
tás kérhető Szabó Gabitól 
a 06-30-200-1200-as tele-
fonszámon és asajtogabi-
szabo@gmail.com e-mail 
címen.                            

Jordán Tamás a beszélgető-est vendége
Művészek a Miklós házért
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Többrétegű, tudományos, 
irodalmi és oktatástörténeti 
érdeklődést is kielégítő, es-
tébe nyúló délutáni progra-
mot szervezett közönsége 
számára január 25-én a Kas-
sák Múzeum.

A múzeum „Kassák es-
ti extra” rendezvény-

sorozata keretében „A ma-
gyartanítás reformja a het-
venes években – Kassák 
a középiskolai tananyag-
ban címmel” hirdette meg 
a rendezvényt, de ezt meg-
előzően a Tiszatáj folyóirat 
szerkesztői mutatták be 
felolvasással és vetítéssel 
egybekötött beszélgetésen 
a folyóirat decemberi szá-
mát, amelyet Kassák La-
jos munkásságának szen-
teltek. A szerkesztőséget 
Annus Gábor, Orcsik Ro-
land és Tóth Ákos képvi-
selte, míg a Tiszatáj vendé-
ge Ladik Katalin költő volt.

A program második 
részében Schafferné Varga 
Judit szubjektív tárlatveze-
tésén vehettek részt az ér-
deklődők a Kassákizmus 
2. AZ ÚJ KASSÁK. A ló 

meghal és a madarak ki-
röpülnek című kiállításon. 
A múzeum február 25-éig 
még nyitva tartó idősza-
ki kiállításán Kassák egyik 
legismertebb művének tör-
ténete évszámokkal lett je-
lölve, amely évszámokhoz 
Schafferné Varga Judit, az 
Illyés Gyula Gimnázium 
magyartanára saját család-
történetét és Kassákkal, il-
letve az irodalommal, va-
lamint annak tanításával 
kapcsolatos élményeit osz-
totta meg a látogatókkal. 
Lényegében egy szubjek-
tív nemzedéki, családi és 
személyes befogadástörté-
netet állított párhuzamba 
a kiállítóteremben látható 

mű megközelítési lehető-
ségeivel.

A tárlatvezetést követő 
kerekasztalbeszélgetésen 
Fenyő D. György, az EL-
TE Radnóti Miklós Gya-
korlóiskola tanára, a Ma-
gyartanárok Egyesülete 
alelnöke, Veres András, az 
MTA BTK ITI osztályve-
zetője, valamint Schaffer-
né Varga Judit vettek részt, 
amelyen igen érdekes 
részleteket lehetett meg-
ismerni a hetvenes évek 
úgynevezett „tankönyvhá-
borújának” hátteréről. 

A hetvenes években az 
oktatási kormányzat, be-
látva kompetenciahiányát, 
a tudomány képviselőihez 

fordult, s felkérte a Magyar 
Tudományos Akadémi-
át, hogy segítsen az iskolát 
megreformálni. Ennek ré-
szeként 1975 augusztusá-
ban az Irodalomtudományi 
Intézetben heten megalakí-
tották a Fiatal Irodalomtör-
ténészek Körét, akik előbb 
az irodalomoktatás hely-
zetét igyekeztek felmérni, 
majd ajánlásokat dolgoz-
tak ki a távlati irodalomok-
tatás törzsanyagára és tan-
tárgyi szerkezetére. 

Mint azt Veres András 
a beszélgetésen elmond-
ta, bekapcsolódtak az új 
reformtanterv kialakítá-
sába, majd Szegedy-Ma-
szák Mihállyal közösen 
pályázatokat adtak be az 
új gimnáziumi irodalom-
tankönyvek megírásá-
ra. 1976 végén megnyer-
ték a II. osztályos, egy 
évvel később a III. osz-
tályos tankönyv pályáza-
tát, majd utóbb megbízást 
kaptak az első osztályos 
tankönyvre is, amelynek 
elkészítésébe bevonták 
a klasszika-filológus Ri-
toók Zsigmondot, a ké-

sőbbi kötetek munkálatai-
ba pedig baráti társaságuk 
tagjait, Szörényi Lászlót, 
Horváth Ivánt, Bojtár End-
rét és Zemplényi Ferencet. 

Már az új tanterv is az 
egyetemi oktatás akko-
ri hatalmasságainak til-
takozását váltotta ki. Ek-
kor került be a tananyag-
ba először – hosszú idő 
után vagy egyáltalán – a 
Biblia, a középkor és a ro-
mantika irodalma, Stend-
hal, Dosztojevszkij, Kaf-
ka, Krúdy Gyula, Weöres 
Sándor, Pilinszky János, a 
jelentőségének megfele-
lően Babits Mihály, Kosz-
tolányi Dezső és Kassák 
Lajos, valamint a kortárs 
magyar irodalom. 

A reformtankönyvek 
megjelenését tehát heves 
viták övezték, ugyanak-
kor az új tankönyvek ha-
tását az is mutatja, hogy a 
magyar irodalom gimná-
ziumi oktatását a mai na-
pig nagymértékben meg-
határozzák, így például 
Kassák Lajos művei azóta 
részei az érettségi anyag-
nak.         Bodzay Zoltán

Kassák a négyzeten és a „tankönyvháború”

Erhardt László fotográfus 
saját látásmódja szerint ki-
választott óbudai épületek 
részleteiről készült felvéte-
leiből nyílt kiállítás február 
2-án a Civil Házban 

Erhardt László városi 
fotográfusnak tartja 

magát, aki az utcákat jár-
va a számára fontosnak 
tartott épületek részle-
teit fotózza. Hogy Óbu-
dán talált fényképezésre 
érdemes házakat és azok 
részleteit, azt tanusítja a 
Civil Házban megnyílt 
kiállítása, amelyet érde-
mes minél előbb meg-
nézni, mert csak február 
16-áig látható. 

Az Óbuda Fény-Képe-
ken című tárlat megnyi-
tó eseményén, amelyen 
jelen volt Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvi-
selő is, elhangzott, hogy 
a kiállítás a Kultúrházak 

éjjel-nappal sorozat ke-
retében született. E prog-
ramhoz kapcsolódva ki-
fejezetten a Civil Ház ké-
résére születtek az Óbuda 
egyes épületeit, azok rész-
leteit ábrázoló felvételek. 

Kelemen Viktória al-
polgármester megnyi-

tó beszédében elmond-
ta, hogy mindig csodál-
ta azokat az embereket, 
akik akár egy ecsettel, 
egy hangszerrel vagy a 
hangjukkal ki tudják fe-
jezni azt, ami bennük 
van, de lehet ez az esz-
köz egy fényképezőgép 
is, mint jelen esetben 
ezen a kiállításon látha-
tó. „Fényképezni annyi, 

mint részesévé válni va-
laki (vagy valami) halan-
dóságának, sebezhetősé-
gének, változékonyságá-
nak. Minden fénykép – 
éppen mert kihasítja és 
megdermeszti a pillana-
tot – az idő mindent föl-
emésztő kérlelhetetlensé-
géről tanúskodik” – idéz-
te az alpolgármester Su-
san Sontag amerikai író 

és filmrendező fotózásról 
szóló szavait. 

- A pillanat megörökí-
tésének igényén túl azon-
ban az itt látható felvéte-
lek többletjelentést is hor-
doznak, esetenként kerek, 
egész történeteket mesél-
nek el. Fények, árnyékok 
és tükröződések játéka 
egészen a képzőművészet 
határterületéig visznek el 
bennünket. Hangulatok 
elevenednek meg, a sta-
tikus valóság a képeken 
mozogni kezd, megele-
venedik a táj, mint egy jól 
megírt regényben. Mintha 
mi magunk is ott lennénk, 
vagy legalább is valahol 
olvastunk volna már ha-
sonló felismerésre kész-
tető gondolatokat egy kö-
tet lapjain – tette hozzá 
Kelemen Viktória. Egy-
ben reményét fejezte ki, 
hogy a kiállítás arra is al-
kalmas, hogy általa Óbu-
da az őt megillető helyre 
kerülhessen élményeink 
összegzése során. (Cím: 
Kolosy tér 2.)            B. Z.

Óbuda Fény-Képeken 

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, Óbuda-Békás-
megyer Német Nemzetiségi 
Önkormányzata, a „Braun-
haxler” Egyesület megemlé-
kezést tartott január 28-án 
Békásmegyeren.

S zentmisével és ko-
szorúzással emlékez-

tek a 72 évvel ezelőtt, 
1946 februárjában tör-
téntekre. A németajkú la-
kosság túlnyomó többsé-
gének szinte egyik perc-
ről a másikra kellett el-
hagynia otthonát, mely-
ben már generációk óta 
éltek. Mindenüket hát-
rahagyva, 20 kilós „ba-
tyuval” marhavagonok-
ban vitték őket Német-
országba. Német identi-
tásuk ellenére, vagy ép-
pen azért, igaz magyarok 
voltak: a marhavagonok 
oldalára hatalmas betűk-
kel az „Isten veled édes 
hazánk!” feliratot írták, 
és új hazájukban sem fe-
ledkeztek meg az itthon 
maradottakról.

A szentmisét követő-
en a békásmegyeri Szent 
József Templom falán el-
helyezett emléktáblánál 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő mon-
dott beszédet. 

- Senki nem vádolhat 
kollektív bűnösséggel 
egy nemzetet, egy nem-
zetiséget, amelyik kor-
mány ebben részt vesz, az 

az egyik legnagyobb bűnt 
követi el, mivel saját pol-
gáraira támad. Egy nem-
zet létezik, amelyet nem-
zetiségei tesznek egésszé, 
hagyományai egymásra 
épülnek, egymást gazda-
gítják, a közösen megélt 
történelem pedig össze-
fűz bennünket – fogalma-
zott a miniszter.

Hangsúlyozta: mára új 
tartalmat nyert az emlé-

kezés, hiszen a diktatúra 
eltűntével a magyarok-
nak is őszintén szembe 
kell nézniük múltjukkal, 
mert e nélkül „nem nyer-
hetjük vissza azt a nem-
zeti önbizalmat, amely-
től megfosztott bennün-
ket a kommunizmus”. A 
maihoz hasonló megem-
lékezések nyitják meg az 
utat egy jobb ország, egy 
jobb társadalom előtt.

Felidézte: 72 esztende-
je, a németek elüldözésé-
nek első napján ezernél is 
több embert indítottak út-
jára, a következő időszak-
ban csak Békásmegyerről 
2 ezer 281 embert kénysze-
rítettek otthona elhagyásá-
ra. - Ez a település számára 
olyan tragédia volt, amely-
nek hatását máig érzik az 
itt élők – mondta. - Békás-
megyer, Óbuda és Magyar-
ország lett kevesebb az el-
űzött családok gyermekei-
vel, unokáival, ez hatalmas, 
pótolhatatlan veszteség 
– fogalmazott Varga Mi-
hály, kiemelve: nem szabad 
megfeledkeznünk mindar-
ról, amit a magyarországi 
németek tettek és tesznek 
az országért. 

A templom falán 
1996-ban avatott em-
léktáblánál koszorút he-
lyezett el Varga Mihály, 
Bús Balázs polgármester, 
Menczer Erzsébet, a SZO-
RAKÉSZ elnöke, a kerü-
leti Fidesz, egyházi és ci-
vil szervezetek képviselői. 

Békásmegyer kitelepített németajkú lakosaira emlékeztek

Az elmúlt évszázadok törté-
nelmének leghíresebb meg-
fejtett és megfejtetlen tit-
kosírásairól tartott ismeret-
terjesztő előadást Láng Be-
nedek történész, egyetemi 
tanár január 23-án az Óbu-
dai Platán Könyvtárban.

Láng Benedek tudo-
mánytörténész egyik 

kutatási területe a közép-
kori mágia története, míg 
a másik a titkosírás. Ez 
utóbbi kutatásai eredmé-
nyeként új könyvében az 
újkori magyar történe-
lemmel kapcsolatos tit-
kosírásokat vizsgálja. A 
Platán Könyvtárban tar-
tott rendezvényen az elő-
adó egyrészt azért talál-
ta izgalmasnak a titkos-
írással való foglalkozást, 
mert mintegy kétszáz-
ötven olyan könyv van 
– melyek többsége kri-
mi –, amelynek történe-
te középpontjában a tit-
kosírás, vagy annak meg-
fejtése áll. Ezen túlmenő-
en léteznek olyan híres, 
megfejtetlen titkosírások, 
amelyek joggal váltják ki 

az erre fogékony emberek 
érdeklődését. 

Ilyen például az úgy-
nevezett Voynich-kézirat, 
amely keletkezési ideje a 
becslések szerint az 1450 
és 1520 közötti időszakra 
tehető, de máig megfej-
tetlen. Dokumentált tör-
ténete alatt sokszor fog-
lalkoztak vele amatőr és 
hivatásos kódfejtők, s mai 
is szinte hetente felrepül 
a hír, hogy megfejtették, 
ám a szöveg tartalma a 
mai napig rejtély. 

A titkosírásos szövegek 
legnagyobb része a diplo-
máciával és a kémkedéssel 
kapcsolatos, de orvosok, 
diákok és nemesek is hasz-
náltak titkosírást. Az egyik 
első fennmaradt forrás sze-
rint a magyarországi rejtje-
lezés Mátyás király idején 
kezdődött és használata a 
Rákóczi-szabadságharcban 
ért a csúcsra, ekkorra a jel-
rendszerek egyre bonyolul-
tabbak is lettek. A kezdeti 
monoalfabetikus titkosírá-
sokat, ahol egy betűt min-

dig ugyanazzal a másik jel-
lel helyettesítenek be, fel-
váltották a homofonikus 
írások, amikor ugyanazt a 
betűt több szimbólum is je-
lezheti, illetve az egyes szó-
tagoknak és gyakran hasz-

nált szavaknak is mind-
mind külön jele lehet.

A rejtjelezésnek a poli-
tikai mellett lehetett ma-
gánéleti oka is, és a kétfé-
le motiváció össze is keve-
redhetett. Erre példa a ma-

gyar történelemben II. Rá-
kóczi Ferenc titkos levele-
zése a lengyel Elżbieta Si-
eniawskával, akivel az ál-
lamtitkok mellett külön 
kódokkal próbálták eltit-
kolni szerelmüket. II. Rá-
kóczi Ferenc azért is ér-
dekes jelenség a titkosírás 
történetében, mert a kor fe-
jedelmi udvaraiban ebben 
az időben szokásostól el-
térően hadi és magánéleti 
titkos leveleit személyesen 
írta és kódolta, nem foglal-
koztatott ehhez külön írno-
kokat, kódolókat.

A történész szerint ke-
vés dolognak van nagyobb 
jövője, mint a modern tit-
kosírásnak, amit ma már 
az interneten követnek a 
kódfejtők, de ez a fajta tit-
kosírás már másokra, ma-
tematikusokra és magas 
színtű számítástechnikai 
szakemberekre tartozik. 

Láng Benedek izgal-
mas példákkal illusztrált 
előadása tetszést aratott a 
Platán Könyvtár közönsé-
ge körében, ahova ezúttal 
a többi rendezvénynél is 
többen jöttek el.         B. Z.

Titkosírások a Platán Könyvtárban

Fotók: Antal István
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Új képzések az Óbudai Egyetemen
A 2018/2019-es tanévben több új alap- és mesterkép-
zést indít az Óbudai Egyetem Budapesten és vidéki 
campusain. Az új szakokkal informatikai, műszaki és 
agrár területen is tovább erősíti képzési portfólióját a 
felsőoktatási intézmény. Az Óbudai Egyetem hat ka-
ron, négy városban csaknem 4 ezer 600 új hallgatót 
vehet fel az idei felvételi eljárásban meghirdetett nap-
pali, esti és levelező munkarendű képzéseire. Az új 
képzésekről további részletek a Felvételi tájékoztató 
hivatalos kiegészítésében találhatók. 

Jelentkezés az Óbudai Waldorf Óvodába
Az Óbudai Waldorf Óvoda március 8-án (csütör-
tökön) 18 órától tájékoztatót tart a 2018/2019. ne-
velési évre jelentkező, érdeklődő szülőknek. Cím: 
Harrer Pál utca 9-11. (bejárat a Laktanya utca fe-
lől). További információ az óvodáról: www.owo.hu, 
owovoda@gmail.com.

Öregdiák-találkozó az Árpádban
Tájékoztatják az érdeklődőket, hogy az idei találkozó 
(a felvételi vizsgák miatt) a szokásosnál egy héttel ké-
sőbb, március 13-án lesz. Az egykori osztályok diák-
jai, tanárai a szokásos módon egy-egy osztályterem-
ben találkozhatnak egymással, az aulában pedig meg-
tekinthetik az árpádos hírességeket bemutató kiállítás-
sorozat következő darabját, melynek témája az idén a 
humán tudományterület. Többek között neves nyel-
vészek, irodalomtudósok, zenetörténészek, jogászok, 
régészek, történészek, filozófusok életpályáját mutat-
ják be, akikre méltán lehet büszke az Árpád Gimnázi-
um közössége. Aki tud javasolni olyan öregdiákot, aki a 
fent említett körbe tartozik, kérik, jelezze e-mailben az 
arpadoregdiak@arpad.sulinet.hu címen!

1% 1% 1%. Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú 
Egyesület köszönettel fogadja adójuk 1 százalékát. 
Adószám: 18152786-1-41.

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

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
előkészítők érettségizőknek

Felvételi előkészítőt (főleg szóbelikre) indítanak ál-
talános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos be-
kapcsolódási lehetőséggel a Thálész-körben, a Vö-
rösvári úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, 
a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a kö-
zépiskola.) Lehetőség van általános-és középisko-
lások matematika-fizika-kémia, magyar-történelem 
korrepetálására. Érettségizők felkészítését vállalják 
az elégséges szint elérésétől az emeltszintű érett-
ségi vizsga sikeres letételéig. Bukás-megelőzés 
bármilyen tantárgyból a tanév végéig. 5. és 7. osz-
tályos tanulóknak előkészítő lehetőséget kínálnak a 
szabad helyekre februártól. A diákokat minden dél-
után és szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban ok-
tatják a tanárok, a gyerekek által kért napokon és 
időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es te-
lefonszámon. További tájékoztató az interneten, a 
www.obudamatek.hu oldalon.)

Az Óbudai Kulturális Központ 
a hagyományokhoz híven 
2018-ban is megrendezte a ke-
rületi műveltségi vetélkedőt.

A népszerű versenyt 
a III. kerületi általá-

nos iskolák és hatosztályos 
gimnáziumok 7. és 8. osz-
tályos tanulói számára hir-
dették meg. A szellemi csa-
tát a magyar kultúra nap-
ján, január 22-én tartották, 
mely minden évben egy 
neves személyiség alakjá-
hoz is kötődik. Idén Petőfi 
Sándor emlékévet ünnep-
lünk, a magyar irodalom 
egyik legnagyobb alakja 
195 évvel ezelőtt született.

A vetélkedőt Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési kép-
viselő nyitotta meg, aki az 
első helyezetteknek fejen-
ként 5000-5000 forintos 
könyvutalványt ajánlott fel.

A vetélkedőn a kér-
dések öt témakört ölel-
tek fel: általános művelt-
ségi kérdések; a reform-
kor időszaka: történelem, 
irodalom; Kölcsey Fe-
renc élete, irodalmi mun-
kássága és a Himnusz 
megalkotása, zene, szín-
ház, társadalom-gazda-
ság; Gróf Széchenyi Ist-
ván élete és munkássága; 
reformkori költemények: 

idézetek felismerése; Pe-
tőfi Sándor élete és iro-
dalmi munkássága.

Az első hat helyezettet 
díjazta a zsűri, a képzelet-
beli dobogóra pedig a kö-
vetkező három csapat, há-
rom iskola diákjai állhattak 
fel. I. helyezett: Első Óbu-
dai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Is-
kola, „Reformerek” fantá-
zia nevű, 8. osztályos csa-
pata. (Csapattagok: Csák-
vári Dániel, Osztovits Dé-
nes János, Bodor László). 
II. helyezett: Óbudai Nagy 
László Általános Iskola, 
„Anfandorvi” fantázia ne-
vű, 8. osztályos csapata. 
(Csapattagok: Kovaci Fan-
ni, Meksz Vivien, Princz 
Anna). III. helyezett: Első 
Óbudai Német Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános 
Iskola, „Huncutok” fantá-
zia nevű, 7. osztályos csa-
pata. (Csapattagok: Krisz-
tián Tamás, Pethő Nóra, 
Suszter Petra).

A díjakat Lőrincz Edina, 
az Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója adta át.

Szellemi csata diákoknak

Szomorú hírt kellett tudo-
másul venniük azoknak, 
akik ismerték és szerették, 
hogy 2018. január 26-án, 
életének 78. évében elhunyt 
Mikusi Imre, aki 1973-tól 
2011-ben történt nyugállo-
mányba vonulásáig 38 éven 
át volt az Árpád Gimnázium 
matematikatanára.

Elmúlt heti lapszá-
munkban egyko-

ri tanítványával, Koncz 
Leventével készített in-
terjúnkban is szóba került Mikusi ta-
nár úr személyisége. Volt tanítványa, 
majd kollégája így idézte fel gimnázi-
umi matematikatanára alakját: „Ami-
kor indult a speciális matematika tago-
zat – immár harmincegynéhány éve –, 
Mikusi Imre ennek a képzésnek meg-
határozó személyisége volt, aki ország-
szerte nagy tiszteletnek örvend, és aki-
től nagyon sokat kaptam. Később úgy 
alakult, hogy kollégák lehettünk, és 
volt olyan osztály, amelyet ketten taní-
tottunk. Abból az osztályból egyébként 
van olyan egykori tanuló, akinek osz-
tályfőnöke és matematikatanára vol-

tam, s aki ma már kollé-
ganőm. Ez tehát úgy lát-
szik, hogy generációról 
generációra öröklődik.”

Mikusi Imre a ma-
gyar matematikaoktatás 
elmúlt évtizedeinek ki-
emelkedő személyisége, 
az 1982-ben indult speci-
ális matematika tagozatos 
képzés kezdeményező-
je és meghatározó alak-
ja. Tanítványai számos 
kiemelkedő eredményt 
értek el a különböző ta-

nulmányi versenyeken. Kondacs Attila 
1990-ben tagja volt a pekingi Nemzet-
közi Matematikai Diákolimpián induló 
magyar csapatnak. Egykori tanítványai 
közül jelenleg ketten is az Árpád Gim-
názium matematikatanárai.

Kiemelkedő szakmai, pedagógiai te-
vékenységét 1996-ban a Bolyai János 
Matematikai Társulat Beke Manó-díj-
jal ismerte el, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere 2001-ben Karádi Ká-
roly-díjjal tüntette ki, 2002-ben pedig 
Graphisoft-díjas lett. Emlékét az Óbu-
dai Árpád Gimnázium tantestülete és 
diákjai megőrzik.

Elhunyt Mikusi Imre, az Árpád Gimnázium matematikatanára
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A Biblia világa
Folytatódik az újévben az Ellentmondások a Bib-
liában? című előadássorozat az Óbudai Kulturális 
Központban. A téma iránt érdeklődőket keddenként 
18.30 órától várja az előadó, Filep György. 
A teljes program
Február 13-án bevezetés: Miért vannak ellentmon-
dások? Valósak, vagy látszólagosak ezek? • Febru-
ár 20-án: Világosság előbb, mint a Nap teremtése? 
A Genezis ellentmondásra épül? • Február 27-én: 
A fáraó szívét Isten keményítette meg? Van akkor 
egyáltalán szabad akarat? • Március 6-án: Szabad-
e lopni? Az egyiptomi kivonulás kérdései. • Március 
13-án: Szabad-e ölni? A népirtás kérdése a honfog-
lalás idején. • Március 20-án: Szabad-e hazudni? A 
hazugság kérdése a parancsolatok hátterén. Rebe-
ka és Ráhel esete. • Március 27-én: „Nincs egy igaz 
se a földön”, mégis Jóbot igaznak állítja az Írás. Ez 
hogy lehet? • Április 3-án: Tanítja-e a Biblia a lélek-
vándorlást? Mi igaz Illésről? • Április 10-én: Hitből, 
vagy cselekedetekből juthatunk üdvösségre? • Áp-
rilis 17-én: Jézus békeszerető volt, vagy hadüzene-
tet hirdetett? • Április 24-én: Van-e örökké égő tü-
zes pokol büntetésként Istennél? (Belépőjegy: 200 
forint. Cím: San Marco utca 81.)

Harmonika duóban
A békásmegyeri Megbékélés Háza Templomban a 
Budapest Harmonika Duó (Szász Szabolcs, Novák 
Attila) hangversenyére várják a közönséget február 
26-án 19 órára. Elhangzik: Vivaldi: A négy évszak – 
Tél; Bach: D-dúr air, BWV 1068:3; Liszt: Ave Maria; 
Piazzolla: Oblivion; Piazzolla: Chiquilín de Bachín; 
Richard Galliano: Viaggio. (A hangverseny ingye-
nes. Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér.) 

Óvodacsalogató
A Szent József Katolikus Óvoda óvodacsalogató 
nyílt napot tart március 5-én 9-től 16.30 óráig. Min-
den érdeklődőt vár az óvoda apraja, nagyja. 

Mesék világa a vásznon
 Kiss Márta festőművész kiállítását az Óbudai Kul-
turális Központ San Marco Galériájában láthatják a 
Kultúrházak éjjel-nappal – Helyben van a sokszínű-
ség programsorozatában. A festő-restaurátor sza-
kot végzett  alkotó festményei a Biblia, a keleti mí-
toszok és a mesék világával összefonódó emberi 
mindennapokat jelenítik meg, finom, nőies társada-
lomkritikával, látványos kolorittal, de rajzos-karcos 
realista modorban, a legszebb reneszánsz festmé-
nyek burkolt idézésével. (A kiállítás február 23-ig, 
hétköznapokon 9-től l6 óráig ingyenesen látogatha-
tó. Cím: San Marco utca 81.)

Immáron harmadik alkalommal rendezték január 27-én az óbudai ökumenikus bált. Az ese-
ményen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő fővédnökként 
vett részt Bajzáth Ferenc atya meghívására az Óbudai Kulturális Központban. Ferenc atyá-
val és Bús Balázs polgármesterrel a szabad akarat és az eleve elrendelés tanáról osztották 
meg véleményüket. A jó hangulatról a latin dallamokat játszó Brazil zenekar gondosko-
dott, a táncteremben egy talpalatnyi hely sem maradt

Ökumenikus bál Óbudán

Az Óbudai Kulturális Központ 
adott otthont az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény új-
évi koncertjének január 18-án

A z ünnepi eseményt 
Varga Mihály nem-

zetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő nyi-
totta meg. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy az em-
ber akkor cselekszik helye-
sen, ha előre néz. Minden 
élethelyzetben meg kell ta-
lálnunk azokat az apró örö-
möket, amelyek előre visz-
nek bennünket. Azt aján-
lotta a megjelenteknek, 
hogy tervezzenek a követ-

kező 10 évre, egy japán 101 
éves professzor szerint ez a 
hosszú élet titka.

Müller Istvánné intéz-
ményvezető köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy 
a III. kerületben élők a 
2018. évben is megta-
pasztalhatják, hogy az 
önkormányzat mindent 
megtesz polgárainak szo-
ciális biztonságáért. Az 
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézményben idén is 
magas színvonalú egész-
ségmegőrző, kulturális, 
szórakoztató programok-
kal várják a nyugdíjas la-
kosságot. Számtalan vi-

dám, közösségben eltöl-
tött órát, jó egészséget kí-
vánt a meghívottaknak.

Az Óbudai Danubia 
Szimfonikus Zenekar 
Kamaraegyüttese a kon-
certet Strauss polkával 
kezdte és a Kék Duna ke-
ringővel zárta. A népsze-
rű melódiák, melyek a vi-
lág legrangosabb koncert-
termeiben is elhangzanak, 
kiemelkedő zenei élményt 
nyújtottak a 300 fős hall-
gatóságnak. 

A koncert után a ven-
dégek pezsgővel kíván-
tak egymásnak békés, 
boldog újesztendőt. 

Újévi kamarakoncert szépkorúaknak

Fotó: Assay Péter

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István











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

Óbudai sziréna
Futár vitte a marihuánát 

A rendőrök elfogtak egy férfit, akinél 25 
gramm marihuánát találtak, és úgy ve-
zette a robogóját, hogy nem volt veze-
tői engedélye. A 31 éves G. Richárd ja-
nuár 30-án délután a Szentendrei úton 
robogóval közlekedett, amikor a járőrök 
megállították és igazoltatták. A rend-
őrök megállapították, hogy a férfinek 
nem volt vezetői engedélye, és koráb-
ban eltiltották a vezetéstől. A járőrök át-
vizsgálták a férfi ruháját és járművét. A 
robogón egy – a futárok által is használt 
– doboz volt, amelyben 25 gramm ma-
rihuánát, a táskájában pedig egy mérle-
get találtak. G. Richárdot a járőrök elő-
állították a kerületi rendőrkapitánysá-
gon. A férfi a gyanú szerint a lefoglalt 
kábítószert Budapesten akarta értéke-
síteni, ezért a BRFK III. kerületi Rend-
őrkapitányság nyomozói kábítószer-ke-
reskedelem miatt gyanúsítottként hall-
gatták ki.

Baleset után dugó 
Az Árpád fejedelem útja és a Szépvöl-
gyi út kereszteződésénél korlátozni kel-
lett a forgalmat február 5-én reggel, mi-
vel két autó ütközött össze. A baleset-
hez a fővárosi hivatásos tűzoltókat ri-
asztották, akik áramtalanították a jár-
műveket. Az első információk szerint 
senki nem sérült meg.

Telefonos nyeremény?
Újabb trükkel próbálják átverni az em-
bereket a csalók, csak hogy pénzhez 
jussanak. Most egy újabb ilyen hívást 
vett fel kihangosítva egy férfi. A beszél-
getés a facebookra is felkerült. A felvé-
telen hallható, amint a csaló fantaszti-
kus pénznyereménnyel hitegetve bank-
automatához hívja áldozatát, majd 
megpróbálja rávenni arra, hogy egymás 
után többször is pénzt utaljon a szám-
lájáról egy megadott telefonszámra. A 
tranzakciót úgy próbálja beállítani, mint-
ha nem történne pénzmozgás, csupán 
azt jelölik ki az utalni kívánt összegnél, 
hogy milyen címletekben küldjék a nye-
reményt.

Tagokat toboroz a polgárőrség 
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, 
Óbuda-Békásmegyer közrendjéért és 
közbiztonságáért térítés nélkül tenni 
akaró felnőtt  lakosok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Budapest III. kerüle-
ti Polgárőr Egyesület. Bővebb felvilágo-
sítás a polgaror.obuda@gmail.com e-
mail címen, vagy a 06(30)621-6088-as 
telefonszámon.

A Graphisoft parkban folyó épít-
kezés során több mint 100 kilós 
bombát találtak január 31-én az 
esti órákban. A környéket lezár-
ták, az önkormányzat minden 
segítséget megadott.

Több embernek kellett 
ideiglenesen elhagynia 

otthonát a 31-én talált II. vi-
lágháborús bomba miatt. Az 
önkormányzat minden se-
gítséget megadott a környé-
ken élőknek.

A robbanószerkezetre a 
Graphisoft parkban folyó 
építkezés során, a földki-
emelés alatt találtak rá. 

Az előzetes felmérések 
szerint 11 személy jelezte, 
hogy nem tud hova menni az 
este. Azok, akik nem tudták 
megoldani ideiglenes lak-
hatásukat, az önkormányzat 
gondoskodott elszállásolá-
sukról. 

Időközben a tűzszerészek 
közölték, hogy egy 203 mil-
liméter átmérőjű, több mint 
100 kilogrammos szovjet be-
tonromboló gránát, amit ta-
láltak a Záhony utca 2. szám 
alatt. A rendőrök és a tűzsze-
részek úgy döntöttek, hogy a 
szerkezet kiemelésével meg-
várják a közelben találha-
tó bevásárlóközpont 22 órai 
zárását, kiürülését. Előtte, 
21.30 óráig evakuáltak öt la-
kóházat.

Közben további három 
személy érkezett a közeli Al-

mási Balogh Loránd Idősek 
Klubjába. Az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
munkatársai és Puskás Péter 
alpolgármester szendvics-
csel, teával fogadták az ér-
kezőket, akik közül egyikük 
mozgásában korlátozott volt. 
22 óra után 600 méter hosz-
szúságban lezárták az Ángel 
Sanz Briz utat, valamint 300 

méteren az Almási Balogh 
Loránd utcát. 

Február 1-jére virradó éj-
jel visszatérhettek otthona-
ikba azok a lakók, akiknek 
este ideiglenesen el kellett 
hagyniuk lakásaikat, emel-
lett az útzárat is feloldották - 
közölte a Magyar Honvédség 
tűzszerész ezredének kom-
munikációs tisztje.

Lezárták a környéket
II. világháborús bomba az építkezésen

A nyomozók befejezték annak a 
nőnek és társainak az ügyét, 
akik egy óbudai férfit a lakásán 
kifosztottak, majd másnap fel-
ajánlották neki, hogy visszavá-
sárolhatja a saját értéktárgyait.

Pár évvel ezelőtt egy 
nyárestén K. Márton-

né felment egy óbudai fér-
fi lakására, ahol együtt ita-

loztak. Kis idő múlva a fér-
fi elaludt, a nő ezt kihasznál-
va felhívta két ismerősét, és 
elvittek minden értékes tár-
gyat, összesen félmillió fo-
rint értékben. Másnap a fér-
fi felhívta a nőt. A telefont 
más vette fel, és felajánlotta, 
hogy 150 ezer forintért visz-
szavásárolhatja az értékeit. 
A sértett belement az „üzlet-

be”. A nyomozók másnap el-
kapták az egyik tettest, aki-
nek két társa külföldre me-
nekült. Ellenük nemzetközi 
elfogatóparancsot adtak ki. 
Közel hét évvel később el-
fogták az elkövetőket. A III. 
kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársai befejezték a 
nyomozást, az ügyet meg-
küldték az ügyészségnek. 

Hét év után rendőrkézen az elkövetők
Saját értéktárgyait vásárolhatta vissza
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Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Jelentkezz tűzoltónak!
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott 
tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba. Jelentkezéshez szükséges do-
kumentumok: önéletrajz; végzettséget igazoló bizonyítvány; oklevél; sze-
mélyazonosító igazolvány; lakcímet igazoló hatósági igazolvány; adó-igazol-
vány; hatósági igazolvány (taj); valamint az esetleges vezetői engedély máso-
lata. Járandóságok: a beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megál-
lapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei: hosszú tá-
von kiszámítható életpálya; évi 200.000 forint összegű cafeteria juttatás; tel-
jesítményjuttatás; egyenruházati ellátás. A beosztás betöltésének feltételei: 
magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; 18 és 55 év kö-
zötti életkor; állandó belföldi lakóhely; érettségi; gépjárművezető esetén: „C” 
kategóriás jogosítvány; a beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszi-
chikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel. 
További információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: tamasne.maj-
szin@katved.gov.hu e-mail címen vagy a 06-1-459-2300/93015-ös telefon-
számon. Az önéletrajzokat az fki.human@katved.gov.hu e-mail címre várjuk! 
Regisztrációs adatlap: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19 

Folytatás az 1. oldalról
A gépjárművezetők legkevésbé kedvelt lát-
ványa a szélvédőn várakozó, színes, bünte-
tésről vagy figyelmeztetésről szóló tájékoz-
tatót tartalmazó csomag. A közterület-fel-
ügyelet feladatköre többek közt a fővárosi 
önkormányzat által rendeletben meghatá-
rozott védett, illetve súlykorlátozás alá eső 
övezeteiben közlekedő, illetve várakozó 
járművek behajtási és várakozási engedé-
lyeinek ellenőrzésére is kiterjed. A múlt év-
ben mintegy 40 százalékkal kevesebb eset-
ben kellett intézkedni a szabályok megsér-
tése miatt, és úgynevezett „mikulás csoma-
got” elhelyezni a gépjárművek szélvédőjén.

Gyakran elég a figyelmeztetés
Az ÓBKF munkatársai leggyakrabban 

azért kezdeményeztek intézkedést, mert a 
várakozás nem a kihelyezett jelzőtábla uta-
sítása szerint, vagy nem a menetirány sze-
rinti jobb oldalon történt, illetve a várako-
zó jármű a járdán állt. Intézkedni az esetek 
egyharmadában a mozgássérült parkolóhe-
lyek jogosulatlan használata miatt kellett. A 
szankcionálások számának csökkenésével 
párhuzamosan nőtt a figyelmeztetések szá-
ma, tekintettel arra, hogy egyes esetekben 
az intézkedés célja így is biztosítható volt. 

- Fontos, hogy a gépjárművezetők min-
dig tájékozódjanak és helyesen értelmez-
zék a kihelyezett táblákat, ábrákat. A köny-
nyebb eligazodás érdekében a felügyelet 
számos esetben helyezett el kiegészítő táb-
lákat, vagy festetett fel útburkolati jelet, ez-
zel is segítve a közlekedőket. A szabályok 
ismeretével és betartásával könnyen elke-
rülhetők a jogsértések – mondta Rácz Fe-
renc Péter, Óbuda-Békásmegyer Közterü-
let-felügyeletének igazgatója.

Kevesebb roncsautót 
kellett elszállítani

A közterületen lévő üzemképtelen (roncs) 
járművek amellett, hogy elveszik a parkolási 

lehetőséget mások elől, ront-
ják az utcaképet. A lakosság 
együttműködése a felügyelet-
tel ezen a területen kifejezet-
ten jó, így tavaly az elhagyott 
járművek kétharmadát értesí-
tést követően maguk a tulaj-
donosok vagy üzembentar-
tók szállították el. A felügye-
let munkatársainak tavaly 
csupán 65 autó elszállításáról 
kellett gondoskodniuk.

Óriásmedencényi 
szemét

A szép lakókörnyezet és a 
köztisztaság megőrzése érde-
kében a felügyelet közremű-
ködik az erre vonatkozó jog-
szabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében. Nem köte-
lessége az illegális hulladék-
kezelés, de az elmúlt évben 
közel 1900 köbméter közte-
rületre kihelyezett hulladékot 
gyűjtöttek be. Ezzel a meny-
nyiségű szeméttel a Római 
Strandfürdő úszómedencéjét 
kétszer lehetne megtölteni. 

A felügyelet munkatársai 
2017-ben is sokat dolgoz-
tak azon, hogy szebb környe-
zetet alakítsanak ki a kerü-
letben. Önkéntes munkával 
négy játszótér felújítását vé-
gezték el, továbbá két közte-
rületen renoválták a közössé-
gi parkokat és tették rendbe a 
virágágyásokat.

A felelős állattartás közte-
rület-felügyeleti szempontból is fontos, az 
ebrendészeti feladat ellátása szoros együtt-
működésben történik az Óbudai Állatmentő 
Egyesülettel. Munkájuk során számos eset-
ben intézkednek gazdátlan, elhagyott, elkó-

borolt kedvencek kapcsán épp úgy, mint a 
bajba került, veszélyben lévő állatok kimen-
tése érdekében. A múlt évben a közterület-
felügyeletnek köszönhetően 17 állat kerül-
hetett vissza gazdájához.

Szabályosabban parkolunk, 
de sokat szemetelünk



22 2018. 3. számzÖldoldal

A fővárosi családi ház tulajdono-
sok 91 százaléka 2018-tól is igény-
be kívánja venni a rendszeres ké-
ményellenőrzést családja és ingat-
lana biztonsága érdekében. A tár-
sasházak és lakásszövetkezetek 
kötelező kéményellenőrzésével to-
vábbra is biztosított a fővárosi ké-
mények rendszeres és szakszerű 
kontrollja. 
A korábbi évtizedekhez hasonlóan a 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-
ipari Kft. továbbra is minden ingatlan 
számára felajánl egy vagy két négy-
órás intervallumot a rendszeres ké-
ményellenőrzés elvégzésére. Az ellenőr-
zés igénybevétele társasházi és lakásszö-
vetkezeti ingatlanok, valamint gazdasági 
szervezetek tulajdonában lévő vagy szék-
helyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló 
ingatlanok esetében kötelező. A kémény-
seprő-ipari tevékenységről szóló törvény 
2018. január 1-jétől megszüntette azon 
egylakásos ingatlanok (családi házak) 
kötelező kéményellenőrzését, melyek 
nem tartoznak a fenti ingatlanok körébe.
2017 december végén végzett fővárosi 
reprezentatív kutatás tanúsága szerint a 
családi ház tulajdonosok 91 százaléka 

igénybe venné a rendszeres kémény-
ellenőrzést annak ellenére, hogy az szá-
mukra idéntől nem kötelező. Mivel az érin-
tett ingatlantulajdonosok döntő többsége 
továbbra is igényt tart a kéményellenőrzés-
re, a fővárosban a FŐKÉTÜSZ idén is fel 
fog ajánlani legalább egy ellenőrzési idő-
pontot számukra, mely során mindenféle 
adminisztratív teher nélkül, ingyenesen 
igénybe vehetik a szolgáltatást. Ha a fel-
ajánlott időpontban nem élnek a kémény-
ellenőrzéssel, akkor egyedi megrendelés 
alapján a jogszabályi feltételek betartása 
mellett szintén ingyenesen igénybe vehetik 

az ellenőrzést, de ebben az eset-
ben hosszú, akár 90 napos átfutá-
si idővel is számolni kell. Annak el-
lenére, hogy a magántulajdonú, be-
jegyzett székhellyel, telephellyel, fi-
ókteleppel nem rendelkező egy la-
kásos ingatlanok esetében ettől az 
évtől a kéményellenőrzés igény-
be vétele önkéntes, mindenkép-
pen javasolt annak elvégeztetése. 
Egy baleset, tragédia bekövetke-
zése esetén az ingatlantulajdo-
nost (akár tulajdonosként, akár 
bérbeadóként) büntető és pol-
gári jogi felelősség is terhelheti. 

A kéményellenőrzéssel minimalizálhatók a 
kémény használatában rejlő kockázatok.
Az ellenőrzés könnyebb tervezhetősége ér-
dekében javasoljuk, hogy vegye igénybe 
ingyenes elektronikus értesítésünket, 
így az ellenőrzési kísérlet előtt e-mail-
ben és sms-ben tájékoztatjuk az idő-
pontról. Ehhez nem kell mást tennie, mint a 
www.kemenysepro.hu oldalon regisztrál-
ni, regisztrációjához felvenni az érintett cí-
met vagy címeket, és a felvett címek kap-
csán az oldalon bejelentkezve bejelölni az 
elektronikus értesítésre vonatkozó igényét.

FŐKÉTÜSZ Kft.

A fővárosban továbbra is biztosított a kémények rendszeres ellenőrzése

Az Óbudai Vagyonkezelő, il-
letve a megbízott parkfenn-
tartó munkatársai rendsze-
resen ellenőrzik a kerület-
ben lévő fák állapotát és el-
végzik a fák egészségének 
megőrzéséhez szükséges 
beavatkozásokat.

Az ellenőrzések so-
rán több, szem-

re egészségesnek tűnő, 
de belülről korhadt, bal-
esetveszélyes fa eseté-
ben volt szükség a szak-

emberek közbelépésre. 
Az elöregedtek fák ve-
szélyeztetik az alattuk 
elhaladó emberek testi 
épségét, és az ott parko-
ló gépjárműveket is.

A beteg, sérült, vagy 
elöregedett fák esetén 
több lehetőség közül vá-
laszthatnak a parkfenn-
tartó munkatársai. Az 
első a gallyazás, mely-
nek célja a fa koronájá-

nak kialakítása, a közúti 
és gyalogos terület bizto-
sítása, a száraz és sérült 
ágak eltávolítása. A má-
sodik eset az ifjítás, ami-
kor a fa koronájának mi-
nimum 30 százalékát el-
távolítják, visszavágják. 
Leginkább akkor alkal-
mazzák, amikor a fa ko-
ronájának jelentős ré-
sze visszaszáradt, vagy 
olyan mechanikai beha-

tás érte (vihar, tehergép-
jármű), ami miatt insta-
billá és veszélyessé vá-
lik. Ily módon még van 
remény arra, hogy a fa 
kihajt és megújul. A vég-
ső eset pedig a fakivágás, 
melyre akkor kerül sor, 
ha a fa elhalt vagy ifjítás-
sal nem oldható meg az 
életveszély elhárítása il-
letve a vagyonbiztonság 
megőrzése.

A kerület több utcájá-
ban, mint például a Mik-

lós utcában is találtak el-
öregedett fákat a szak-
emberek. A levágott ága-
kon jól látható volt, hogy 
belsejük (gesztjük) szin-
te teljes keresztmetsze-
tükben sötétbarnák, ami 
annak a jele, hogy ezek 
a részek sajnos elkor-
hadtak. A parkfenntartók 
ilyenkor nem tehetnek 
mást, mint elvégezik a fa 
ifjítását, így elkerülhetik 
a balesetveszélyt, és le-
hetőséget biztosítanak a 
fa egészséges részeinek 
továbbéléséhez.

Gallyazási munkák

Gyalog a Vörös-kőre
Az Összefogás Óbudáért Egyesület vár min-
den érdeklődőt februári túrájára. Időpont: február 
18. Útvonal: Pilisszentlászló Hegytető-Szarvas 
szérű-Pap-rét-Vértes-mező-Vörös-kő (521 méter) 
kilátóhely!-Álló-rét, Landler Jenő emlékmű-Kis-
Pap-rét-Szentendre, Duna-parti sétány-Szentend-
re HÉV vá. Távolság: 16 kilométer. Szintemelkedés: 
kb. 300 méter. A túra nehézségi foka: közepesen 
nehéz. Találkozó: Szentendre, Volánbusz pu. 9 óra-
kor, a Pilisszentlászlóra induló Volánbusz kocsiállá-
son menetjeggyel (870-es járat, indul: 9.05 órakor, 
Pilisszentlászló Hegytetőig kell jegyet venni; Batthy-
ány térről a 7.58-kor, ill. a 8.18 órakor induló HÉV 
csatlakozás). Visszaút: Szentendréről a menetrend 
szerinti HÉV-vel a délutáni/kora esti órákban. Túra-
vezető: Takács Andrea (+36-30-350-8359). A túrá-
ra a fenti telefonszámon, vagy az info@osszefogas-
obudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának továbbra is ki-
emelt fontosságú az óvodá-
sok úszásoktatása, így már a 
negyedik tanévben valósulhat 
meg a program, melyen nagy-
csoportos, iskolába készülő 
gyermekek oktatása történik. 

A 2017/2018. nevelési 
évben az óvodák elő-

re tervezett beosztás sze-
rint, helyszínenként vál-
tozóan a Római Tenisz-
akadémián szeptember-
től, a Vízművek Zrt. uszo-
dájában októbertől kezd-
ték meg az edzéseken va-
ló részvételt. Köszönhető-
en az óvodák munkatár-
sainak, az oktatásban és a 
gyermekek szállításában 
résztvevők segítő együtt-
működésének a program 
a kezdetektől zökkenő-
mentesen zajlik. 

A Római Teniszakadé-
mián az új csoportok, az 
Óbudai Hétpettyes Óvo-
da és az Óbudai Hétpety-
tyes Óvoda Szín-Kör-Já-
ték Tagóvodája január 29-
én kezdték meg az edzése-
ket. Természetesen a Ró-
mai Sportegyesület okta-
tásában is folyamatos a 
gyermekek képzése. A be-
mutató órán a szülői visz-
szajelzések is a program 
hatékonyságát erősítet-
ték. Ezen a helyszínen is 
új csoportok kezdték meg 
február 5-én az edzéseket a 
Pitypang Művészeti Óvo-
da és a Pitypang Művé-
szeti Óvoda Gyöngyforrás 
Tagóvodája részvételével.

Az edzések továbbra 
is 6 héten, hetente 2 al-

kalommal történnek; a 
részvétel a kezdők eseté-
ben a vízhez szoktatást, 
a már úszástudással ren-
delkező gyermekek tudá-
sának fejlődését hatható-

sabban teszi lehetővé. Ez 
idáig közel 700 gyermek 
vett részt a programon. A 
tervek szerint a május-jú-
niusi évzáráskor a prog-
ramot az összes Óbuda-

Békásmegyer fenntartá-
sában működő óvodák 
részvételével zárják.

Legyen a mozgás a 
hobbink, ha sportolunk 
testünk egészséges lesz, 
fittek leszünk, hozzájáru-
lunk lelki egyensúlyunk 
fenntartásához!

Úszásoktatás ovisoknak

A Fogarasi Síiskola 
Farkastorki úti bá-

zisán nem a szeszélyes 
időjárás irányítja a síe-
lő gyerekek kedvenc idő-
töltését. 

Kedvező égi áldás ese-
tén a fehér havon sikla-
nak, ha elolvad, a mű-
anyag pálya kissé las-
sabban csúszó felüle-
tén kanyarognak léceik-
kel. A február elejei szik-
rázó napsütésben nagy 
volt a jókedv a pályán és 

a „nézőtéren” egyaránt. 
A kezdők ügyes és türel-
mes oktatók segítségé-
vel birkóztak a lejtő eny-
he meredekével, a gya-
korlottabbak már önálló-
an csúszkáltak a sokkal 
meredekebb haladó pá-
lyán, a szülők pedig ár-
gus szemmel figyelték 
csemetéik mozgását. Így 
megy ez már évek óta a 
népszerű síklubban, gye-
rekek és szülők az itteni 
edzések után már nagyon 

várják az ausztriai „iga-
zi” sítáborokat.

Kép és szöveg: la

Tavaszig nyitva tartanak a jégpályák
Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata a Fő téri 
és a Csobánka téri jégpályát március elejéig tart-
ja fent, lehetőséget biztosítva ezzel az ingyenes 
sportolásra mind a Belső-Óbudán, mind pedig a 
Békásmegyeren élőknek. Ennek megfelelően az 
eredetileg meghirdetett nyitvatartást egy hónap-
pal mindkét óbudai korcsolyapálya esetében meg-
hosszabbították. Így a jégpályákon a már megszo-
kott nyitvatartási rendben március 4-ig várják a lá-
togatókat. Korcsolyaoktatás már nem lesz.

Havon és hó nélkül is síelnek

SporTEgyESÜlETEK FIgyElmÉbE. Ha sze-
retnének hírt adni csapataik, vagy versenyzőik 
eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küld-
jék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!

Evezés a Hévízi-patakon
Havas táj, jó csapathangulat, felröppenő vízimada-
rak, gőzölgő meleg víz és színpompás tavirózsák lát-
ványa – ezek várnak mindazokra, akik részt vesznek 
a februári hétvégéken tartott vízitúrákon. Az Óbudai 
Sportegyesület vízitúra szakosztálya egy- és kétna-
pos vízitúrákat tart hétvégeken. A Hévízi tótól Fenék-
pusztáig tartó, 10 kilométeres távot a meleg vizű, las-
sú folyású, kristálytiszta, térdig érő Hévízi-patakon 
stabil kenukkal tehetik meg a résztvevők, akik igény 
szerint evezős oktatást is kaphatnak. (További infor-
mációk: ose.hu/heviz-vizitura; ose@ose.hu; valamint 
Horváth „Indián” Pál: 06-20-968-3685.)
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Elég csak a fotóra pil-
lantani, igazolást 

nyer a fenti megállapítás. 
Menyhért Ferenc nem a 
bolhapiacon vette érme-
it, harminc év alatt szor-
goskodta össze a gazdag 
gyűjteményt. 

- Régóta lakom Óbu-
dán, melyet nagyon meg-
szerettem – kezdte a be-
mutatkozást a modernko-
ri „porfelhőlovag”.

- Előtte a pesti olda-
lon éltem, ott jóval szeré-
nyebbek voltak a kerékpá-
rozásra alkalmas terepek

Volt egy sikeres 
Óbuda SE

- A kilencvenes évek 
végén nagy kerékpáros 
élet volt a kerületben, az 

Óbuda SE amatőr egye-
sület égisze alatt sokat 
versenyeztünk, barátság, 
összetartás jellemezte a 
klubot. 1998-ban meg is 
nyertük az országos ama-
tőr csapatbajnokságot, én 
pedig az egyéni verse-
nyen diadalmaskodtam. 
A következő években a 
Magyar Amatőr Kupa és 
a hegyi versenyek jelen-
tettek igazi kihívást. Há-
romszor nyertem el a ku-
pát, a hegyi versenyeken 
pedig – Pilis Kupa, Do-
bogókő, Pannonhalma 
Prológ,Tour de Pásztó – 
majdnem minden alka-
lommal dobogós helyen 
végeztem. Ekkor a Blu-
Scorpions-Filutás amatőr 
egyesület fogta össze a 

kerületi bringásokat. Saj-
nos ez a klub sem műkö-
dik már, így jobbára ön-
állóan kell szerveznem a 
versenyeken való indu-
lást – mondta.

Hegyi kihívások
A szenvedélyes bringá-

sok azonban megtalálják 
egymást, rendszeresen 
elindulnak a meghirde-
tett versenyeken. Meny-

hért Ferenc már nem el-
sősorban az érmekért, ha-
nem a teljesítmény fe-
lett érzett örömért te-
ker, felkészülésként ha-
vonta 1000-1500 kilo-
métert hagy maga mö-
gött, rendszerint Dobo-
gókő felé veszi az irányt. 
A hegyi kihívásokat ked-
veli, a legemlékezetesebb 
versenye is hegyhez kö-
tődik. A Kékes csúcstá-

madás az egyik legnehe-
zebb verseny, még opti-
mális időben is embert 
próbáló feladat, hát még 
38 fokos hőségben. A ta-
valyi versenyen az óbu-
dai versenyző a 60 év fe-
letti kategóriában első-
ként teljesítette a gyilkos 
távot, mellesleg a legidő-
sebb versenyzőnek fel-
ajánlott kupát is ő vihet-
te haza.                      lovas

Nem az érmekért, a teljesítményért teker
A legtöbb embernek van valamilyen szenvedélye. Egyesek 
horgásznak, mások bélyeget gyűjtenek, vagy kocsmába 
járnak, de akadnak olyanok is, akik mozgásigényük kielégí-
tésére sportos hobbit választanak. Közéjük tartozik a már 
több, mint harminc éve Óbudán lakó Menyhért Ferenc. A 
hatvanéves, korát meghazudtoló, kitűnő erőben lévő hobbi 
kerékpáros nemcsak Óbuda, hanem a térség egyik legis-
mertebb, legeredményesebb amatőr bringása. 

Az Európai Bizottság 
2017 tavaszán bejegyezte 
az Európai Nemzetiségek 
Föderatív Uniója (FUEN) 
által életre hívott Nemzeti 
Kisebbségvédelmi Kezde-
ményezést (Minority Sa-
fePack polgári kezdemé-
nyezést), amely arra irá-
nyul, hogy az Európai Bi-
zottság végre foglalkozzon 
az őshonos nemzeti közös-
ségek jogaival, és az Eu-
rópai Unió fogadjon el jo-
gi aktusokat a nemzeti és 
nyelvi kisebbségek védel-
me érdekében. 

A szervezőknek 2018. 
április 3-áig kell össze-
gyűjteni 7 tagállamból 
legalább egymillió alá-
írást, hogy a Bizottság 
érdemben foglalkozzon 
az őshonos nemzeti ki-
sebbségek helyzetével.

Bár az Európai Unióban 
50 millióan tartoznak vala-
mely őshonos nemzeti ki-
sebbséghez, a mai napig 
nem született átfogó európai 

uniós kisebbségvédelmi sza-
bályozás. Magyarország je-
lenlegi határain kívül jelen-
tős számú magyar kisebbség 
él. A Magyar Állandó Érte-
kezlet (MÁÉRT) ülésén a 
külhoni magyar szervezetek 
egyértelmű kérést fogalmaz-
tak meg az anyaországi ci-
vil szervezetek és a politikai 
pártok felé, hogy Magyaror-
szág álljon ki a külhoni ma-
gyar nemzetrészek jogvé-
delme mellett, és támogassa 
az aláírásgyűjtést. 

A Nemzeti Kisebbségvé-
delmi Kezdeményezés si-
kere kulcsfontosságú mind 
a külhoni magyarok jogvé-
delme, mind a többi, Euró-
pában őshonos kisebbség 
szempontjából. Mindannyi-
unk közös ügye, hogy eleget 
téve a külhoni magyarok ké-
résének, írjuk alá a Nemze-
ti Kisebbségvédelmi Kezde-
ményezést, és ezáltal bírjuk 
rá az Európai Uniót, hogy 
ne csupán az új, bevándor-
ló kisebbségeket részesítse 

védelemben, hanem szentel-
jen kiemelt figyelmet az ős-
honos nemzeti kisebbségek 
jogvédelmének is. Az Euró-
pában őshonos kisebbségek 
nyelve, kultúrája és hagyo-
mányai a keresztény Európa 
szerves részét képezi, gaz-
dagítva a kontinens történel-
mi és kulturális értékeit. 

A kezdeményezést online 
és papír alapon is lehet támo-
gatni a www.jogaink.hu ol-
dalon, illetve további infor-
máció is itt érhető el. Az ol-
dalon az „Írd alá online” 
gombra kattintva online tud-
juk támogatni a kezdemé-
nyezést, az „Írd alá papíron” 
gombra kattintva pedig letölt-

hető a papír alapú támogató 
nyilatkozat. Magyarországon 
a papír alapú aláírási íveket 
a Rákóczi Szövetség gyűj-
ti, így ezeket a nyilatkozato-
kat a szervezet részére kell el-
juttatni postai úton (1255 Bu-
dapest, Pf.23.) vagy szemé-
lyesen (1027 Budapest, Szász 
Károly utca 1. 4.em.1.). 

Álljunk ki 
a külhoni magyarokért! 

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik ut-
ca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat tulajdonában álló nem lakás céljá-
ra szolgáló, üres helyiségek bérbeadására.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes 
vagyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. 
(II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérle-
ti szerződés időtartama 3 év lehet raktár cé-
lú, b) pontja szerint 5 év lehet minden egyéb 
funkcióra történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújta-
ni az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák 
hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 8.30-12 és 
13-16, csütörtökönként: 8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, 
mely letölthető a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgá-
latán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell 
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a 
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését valamint csatolnia kell a pá-
lyázati formanyomtatványon megjelölt okira-
tokat és igazolnia kell a pályázati részvétel fel-
tételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására 
nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó 
munkanapjának 12 órája) követő 60 napig 
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan 
van lehetőség, azok bontására minden hó-
nap utolsó munkanapján 12 órakor ke-
rül sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiség-
ében, melynek kiértékeléséről a pénzügyi, 
tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő 
bizottság az azt követő ülésén dönt.
A pályázati felhívás teljes szövege felke-
rült 2018. február 5-től a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapokra.
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A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni 
a 250-1552-es telefonszámon lehet.
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Jó pár éve, hogy nálunk is egyre elterjedtebb szo-
kás lett a szerelmesek napjának tartott Valentin-
nap megünneplése február 14-én. Olyan orszá-
gokból érkezett ez a szokás, ahol régóta nagy ün-
nep, pedig e naphoz saját hagyományaink is kap-
csolódnak, csak feledésbe mentek.  

Nálunk Szent Bálint a szerelmesek, je-
gyesek, fiatal házasok, lelki betegek, 

az epilepsziában szenvedők védőszentjé-
nek neve, aki már a középkorban nagyon 
népszerű volt, amit jelez a freskókon való 
gyakori megjelenítése, vagy a kereszt- és 
családnévként való előfordulása is. De ki 
volt Szent Bálint, más elnevezéssel Valen-
tin vagy Valentinus? 

Szerelmesek védőszentje
Több történet is szól arról, ki volt ő, ezek-

nek egy közös jellemzőjük van, hogy a hi-
tük miatt mártírhalált haltak. Az egyik legen-
da szerint püspök, akit kereszténysége miatt 
épp február 14-én végeztek ki. Előtte még 
búcsúlevelet küldött börtönőre lányának, 
akinek korábban a látását is visszaadta hite 
erejével. A levelet úgy írt alá: „ A te Bálin-
tod.” Leggyakrabban ezzel magyarázzák az 
e naphoz kapcsolódó üzenetküldés eredetét. 

Régi hagyomány
Mint sok más ünnepnek, ennek is van a rég-

múltban fellelhető előzménye. Az ókori Rómá-

ban február 13-15. között több ünnepet is tar-
tottak, amelyekhez tisztító szertartások, termé-
kenységi rítusok, párválasztási szokások kap-
csolódtak. 

Mióta ünneplik? 
I. Geláz pápa 496-ban Szent Bálintnak, a 

szerelmesek védőszentjének napjává nyil-
vánította február 14ét. VI. Pál az ünnepet 
a naptárból 1969-ben, jóval később, hiába 
töröltette ki, a dátum azóta is megmaradt a 
szerelmesek napjának, és világszerte meg-
ünneplik. Nálunk közel harminc éve terjedt 
el a Valentin-nap, mint ünnep, ami más nyu-
gati országokban több száz éve hódít, üz-
letként is. 

Magyar népszokások
Korábban is voltak a párválasztáshoz kapcso-

lódó, Bálint-napi magyar népszokások. Például, 
ha valaki kilenc kútból hoz vizet és azzal meg-
itatja a kiszemelt legényt vagy leányt, az mindig 
szeretni fogja.  Ha a lányos házhoz érkező le-
gényhez hozzádörgölődzik a macska, akkor on-
nan fog nősülni. Ha éjfél előtt egy leány kiment 
a temetőbe, úgy megláthatta leendő férjét, mert a 
szellemek megmutatták neki. Akik az örök sze-
relemre vágynak, nincs más dolguk, mint egy-
más hajszálait belesütni egy tésztába, aztán kö-
zösen elfogyasztani. Azt is tartották, Bálint nap-
ján jó tyúkot ültetni, mert akkor a háznak szeren-
cséje lesz. Ha Bálint napján hideg, száraz volt az 

idő, úgy jó termésre lehetett számítani. Ezt a na-
pot tartották a költöző madarak visszatérési dá-
tumának. Elterjedt szokás volt, hogy felsöpör-
ték a ház udvarának egy részét, ahová magokat 
szórtak, hogy odacsalogassák a madarakat, és 
velük együtt a tavaszt is. A fákra aprósüteményt, 
perecet aggattak, így a gyerekek együtt örülhet-
tek, lakmározhattak a madarakkal. 

Mai teendők
Azért tartják meg Valentin napját szerte 

a világon, hogy megünnepeljék egy olyan 
szent emlékét, aki tisztelte a szerelmet és 
a romantikát. Ezen a napon tehát nem kell 
megsértődni, haragudni, vissza lehet emlé-
kezni a régi szerelmekre, üzenetet lehet kül-
deni annak, akit szeretünk, ajándékokkal 
lephetik meg egymást a párok. A lényeg, 
mindkét nem tagjai tegyenek azért, hogy 
ezen a napon a figyelmességé, a kedvessé-
gé, az örömé legyen a főszerep. 

Bálint naphoz nem kapcsolódnak hagyományos 
ételek. A fogások összeállításakor természete-
sen a fő szempont a szerelem fokozása, a gyo-
mor kényeztetése volt. Régebben, ha a lányos 
anyák el akarták kápráztatni a kiszemelt vőjelöl-
tet, például legényfogó levessel kínálták. Az el-
nevezés nem véletlen, a mondás is úgy tartja, a 
férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út. Azért 
a már párkapcsolatban élőknek is érdemes ezen 
a napon mindenféle finomsággal várni a kedve-
süket. Ehhez adunk néhány ötletet. 

Narancsleves
Hozzávalók: 12 dl narancslé friss gyü-

mölcsből vagy 100 százalékos narancslé, 4 
db narancs. 1 csomag vaníliás pudingpor, 1 
db fahéjrúd, 8 db szegfűszeg, csipet só, 2 evő-
kanál méz, fél marék mazsola, 2 dl habtejszín. 

Elkészítés: a narancsok levét kifacsar-
juk, vagy a narancslét egy lábosba öntjük. 

A narancsokat meghámozzuk és felkockáz-
zuk. A narancsléből félreteszünk egy keve-
set, a többit feltesszük főni egy narancs re-
szelt héjával, a fahéjjal, szegfűszeggel, só-
val, mézzel, mazsolával. Mikor felforr, a 
félretett narancslében elkeverjük a puding-
port, ezt is a narancsléhez adjuk. Forraljuk 
pár percig, míg be nem sűrűsödik, közben 
beletesszük a kockára vágott narancsokat és 
a tejszínt. Hidegen, tejszínhabbal tálaljuk. 

Zöldbabos csirke
Hozzávalók: 50 dkg csirkemell filé, 50 dkg 

zöldbab, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 5 evőkanál napraforgóolaj, só, 
bors, 1 teáskanál fűszerpaprika, 175 g tejföl, 
fél evőkanál liszt, petrezselyem, ízlés szerint. 

Elkészítés: a vöröshagymát felkockázzuk, 
olajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a zúzott 
fokhagymát. A csirkemelleket felcsíkozzuk, 

a hagymás olajon fehéredésig sütjük. Meg-
szórjuk paprikával, sózzuk, borsozzuk, felen-
gedjük egy kevés vízzel, félig puhára főzzük. 
Ekkor tesszük bele a zöldbabot és készre 
főzzük. A tejfölt csomómentesre keverjük a 
liszttel, ráöntjük a húsra, petrezselyemmel 
meghintjük, és együtt forralunk még rajta 
egyet. Párolt rizzsel tálaljuk. 

Csokis kocka
Hozzávalók: 2 dl víz, 22 dkg margarin, 4 

evőkanál cukrozatlan kakaópor, 2 db tojás, 
1 csomag vaníliás cukor, 1 bögre cukor, 2 
bögre liszt, 1 evőkanál szódabikarbóna, 1 
dl joghurt, csipet só. 

Elkészítés: a vizet, a margarint vagy vajat 
és a kakaót összeforraljuk. a tojásokat fel-
verjük a cukorral, vaníliás cukorral, a jog-
hurttal. A lisztbe belekeverjük a szódabikar-
bónát és a sót, majd mindhármat összedol-
gozzuk. Kivajazott, lisztezett tepsibe tesz-
szük a tésztát és előmelegített sütőben meg-
sütjük. Ha kész, csokoládéval bevonjuk. 

Világszerte ünneplik a szerelmesek napját

Kényeztetni a gyomrot
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, -javítás, -csiszolás, víz-gáz szerelés, 
csempézés, villanyszerelés, kőműves, laka-
tos, asztalos munkák, ajtó-ablakcsere, takarítás 
garanciával, azonnalra is. Tel.: 202-2505; 06-
30/251-3800 Halász Tibor
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 
06(20)977-7150 
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bútor-
szerelés, vízszerelés, villanyszerelés, minden-
nemű szerelés, javítás! Lakáskarbantartás! Tel.: 
06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Javítás kerületi la-
kosoknak 35 éve! Várhidi Gábor. Tel.: 250-
0921, 06(20)972-5032
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Automata mosógépek, mosogatógépek, szá-
rítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, klíma-
berendezések javítása. Hétvégén is hívható. 
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző stb. 
szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. Aján-
dék szúnyogháló minden megrendeléshez!!! 
Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. ELMŰ 
által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, he-
vederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Szakképzett kőműves vállal teljeskörű la-
kásfelújtást, hidegburkolást, dryvitozást, korrekt 
árak, garanciavállalással. Tel.: 30/832-8844
 Parkettacsiszolás,- javítás, festés, mázolás, 
tapétázás. Tel.: 06(70)280-0479; (1)349-4899
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény 
ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés, 
burkolás, laminált parketta lerakása magánszemé-
lyek, közületek részére. 06(30)212-3308
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingye-
nes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Lakásfelújítás! Festés-mázolás, burkolás, 
parkettázás, bútorgyártás, gipszkartonozás, víz-
vezeték-szerelés. Tel.: 06(30)402-1530
 Vállalom mindenfajta ajtó és ablak teljes 
körű, szakszerű javítását, szigetelését! Több 
éves, magas szintű szakmai tapasztalattal, 1 év 
garanciával! 06(70)590-1351
 Épület-felújítás: családi házak, lakások, tár-
sasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 06(20)259-
6319, 06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permetezés, fa-
vágás, bozótirtás, térkövezés, kerítésépítés, be-
tonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 06(1)781-
4021 www.telekrendezes.hu
 Épület- és bútorasztalos munkák! Ajtók, ab-
lakok javítása, zárak cseréje. Utólagos szigete-
lés. Konyhabútor gyártása, szerelése. Beépített 
szekrények. Tel.: 0620/211-5719.

Egészség
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Napfényhiány okozta téli depresszió (SAD), 
és felső légúti megbetegedések kezelése Pola-
risol fényterápiával. 2018. február 28-ig az el-
ső kezelés ingyenes. Bejelentkezés és időpont-
egyeztetés: tel.: Budapest: +36-1-920-1264 
www.polarisol.com
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-mail: 
wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére, szaktanártól! Házhoz me-
gyek! 06(20)959-0134
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségire való 
felkészítést vállalok. Tel.: 06(30)203-2077
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga felkészítés. 06(20)439-6410

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, 
bizsukat, könyveket, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)544-0027
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-
rostyán, korall ékszereket, karórákat. Arany 
1950Ft/g-tól 10.000Ft/g-ig, ezüst 90Ft/g-tól 
120Ft/g-ig, Bp. V. k. Kígyó u. 4/6., nyitva: 10-
15, tel.: +36-20/340-7350, 06-1/792-1692
 Könyveket, könyvtárakat, régit, újabbat an-
tikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 06-
20/425-6437

 

régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művészek 
festményeit keressük megvételre készpénzért 
gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria 
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.:302-8696, 
06-30/949-2900 E-mail: nemes.gyula@nemes-
galeria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, pa-
pírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverés-
re átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.:266-4154 
Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb., teljes hagyatékot első ve-
vőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 
06(20)280-0151, herendi77@gmail.com
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazonara-
nyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és zsebórá-
kat, borostyánt, Herendi porcelánt, festményt, 
antik bútort, hagyatékot. Forduljon hozzánk bi-
zalommal! Margit krt. 51-53., tel.: 1/316-3651, 
30/944-7935, www.louisgaleria.hu
 Almási Katalin vásárol készpénzfizetéssel, 
értékbecsléssel bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, kristályt, csil-
lárt, hangszert, könyveket, bizsukat, játéko-
kat, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(30)308-9148

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlan-ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanközvetítés kedvező feltételekkel 
1%-tól rugalmasan, társasház-képviselet, bizto-
sítás: alacsonyjutalek.hu 06(30)984-3962 
 Budapesten Palotanegyedben épülő házban 
kedvező áron lakás eladó: alacsonyjutalek.hu 
06(30)984-3962
 Étkezde eladó! Saját tulajdonú, közterületen 
álló, berendezve, napelemrendszerrel, első kéz-
ből. 06(20)363-3848
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600
 Flóriánnál eladó 52 négyzetméteres ablakos 
konyhás panellakás harmadikon tulajdonostól. 
0620/432-1979
 Haszonélvezetre lakást vennék lakottan, Bu-
dapesten. Visszahívom: 0049/176-621-37070
 Lakást vásárolnék a kerületben. Egyedi mé-
rőórásat, 50 m2-ig, 15 millióig. Visszahívom: 
0049/176-621-37070
 BakosLak Ingatlan eladó és kiadó laká-
sokat keres készpénzes ügyfelei részére. Tel.: 
06(20)974-0571
 Önnek, vagy ismerősének eladó Békásmegyer 
hegy felőli oldalán, 57 m2-es jó állapotú világos pa-
nellakás, irányár: 22,49 M Ft. Tel.: +36-70/409-4710

Állás
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarítása, 
nagytakarítása közületeknek, magánszemélyek-
nek. Tel.: 202-2505, 30/251-3800 Halász Tibor

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

 Óbudai temetőnél koszorúkötő munkatársat 
keresünk. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 1/387-9028
 Kft. takarítónőket keres Óbudára kora hajnali 
munkára. Lehet nyugdíjas is! Tel.: 06(20)9378-655
 Óbudai magánbölcsőde dadust és bölcsődei 
gondozó kolléganőt keres. Önéletrajz: bolcsio-
buda@gmail.com Tel.: 70/659-9500
 Óbudai házba takarítónőt/házvezetőnőt ke-
resünk. Tel.:+36(30)983-8098
 Szállodánk (III.ker.) keres főállású (8 órás) 
v. részmunkaidős (6 órás) szobaasszonyt. Friss 
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érdeklődni: 
453-0060, 453-0062
 Közelben lévő Irodaházba keresek esti taka-
rítót (hölgyet), és nappali segédmunkára (férfit) 
8 órában. Érdeklődni lehet:  +36-30/821-0882
 Vegytisztító, vasaló munkatársakat keresünk 
13. kerületi vegytisztító szalonunkba. Bérezés: 
nettó 130.000 Ft-tól, BKK bérlet! Érd.: 70/670-
4858 vagy info@luxclean.hu
 Gyakorlott takarítónőt keresünk részmun-
kaidőben. Munkaidő 5-8-ig, heti 5 nap. Bér 
50.000 Ft nettó, plusz bejelentés. Munkahely: V. 
Károlyi u. Tel:0620/368-7604
 Gyermekvédelmi intézmény III. kerületi munka-
helyre, közalkalmazotti jogviszonyba keres szakács 
munkatársakat. Jelentkezés: titkarsag@bpjavito.hu 
e-mail címen, vagy a (1)388-6540 telefonszámon.
 Óbudai irodaházba rugalmas időbeosztású mű-
szaki gyakorlati szaktudással bíró karbantartót ke-

resünk. Várjuk jelentkezését az alábbi elérhetősé-
geken: gallgaborfm@gmail.com, +36-20/745-9906

Kiadó
 Motorbeállóhely kiadó a Pünkösdfürdő ut-
ca mellett. Zárt, fedett motorbeállóhely hosz-
szútávra kiadó. Tel.: 06-(30)-919-5018

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bőví-
tés. 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 felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Istenem, ha lenne egy vendégszám-
láló különleges csodagép, amit 
mondjuk 25 évvel ezelőtt kapcsol-
tak volna be az óbudai Fapados Sö-
rözőben, hány és hány százezer, 
millió vendéget regisztrált volna!? 
De ilyen nincs, ám van az emléke-
zet, amely az embernek hatalmas 
szellemi kincse és mellékesen - 
akárcsak a pálinka vagy a sör-bor - 
az érzelmekre is gyógyítóan hat.

1993-ban a Kolosy téri piac, 
mondhatni becsülendő törté-

nelmi múlttal rendelkező épület-
együttesében egy vállalkozó szel-
lemű ember meglátta annak lehe-
tőségét, hogy ide a maga elképze-
lései szerint egy hamisítatlan óbu-
dai kocsmát álmodjon, igaz a ha-
gyomány tisztelet is motiválta. 
Azóta közel 9 ezer nap pörgött 
le a történelem hatalmas homok-
óráján és most farsang havában, 
2018. február 3-án népes vendég-
sereg társaságában Misi Papa arra 
koccinthatott, hogy a mór megtet-
te a kötelességét – népszerű, életre 
ítélt vendéglátóhelyet varázsolt az 
alig 60 négyzetméternyi alapterü-
letre. És a mondást folytatva: nem 
szeretne elmenni… A jegyzetíró 
elfogult, mert ebből a negyedszá-
zados „fapados létből” 15-öt ma-
ga is átélt becsületes, bevallottan 

kocsmába járó borissza halandó-
ként. A Fapados missziója az ál-
landóságban rejlik, ugyanis me-
ri vállalni azt, hogy műfaj tiszta. 
Nem keresi az új izmusokat, nem 
vállalja fel a mostanában szoká-
sos „újragondolás” felkapott tév-
szellemiségét. Sört, bort, égetett 
szeszesitalokat mérnek, évente 
alig pár nap szünnapot adva ma-
guknak, de még inkább az ideszo-
kott vendégeiknek. 25 esztende-
je folyamatos üzemmódra állítta-

tott ez a „kocsmaszerkezet”, ame-
lyet persze alkalmanként olajozni 
kellett. Átélt bizonyos korrekció-
kat, felújításokat, küllemi, összké-
pi ecsetvonásokat, de a „fapados-
ság” jottányit sem csorbult. A Ko-
losy téri piac egykoron jobb idő-
ket is megélt, mi több fel is újítot-
ták jó pár esztendeje, de valahogy 
nem találta meg azóta sem az élet-
re valóságát. A Fapados azonban 
valami különleges erő folytán zsi-
gereiben  mutatja fel a túlélés ké-
pességét. Amikor a negyedszá-
zados jubileum apropóján elké-
szült bográcsban a finom pörkölt 
és csordultig teltek a poharak, bi-
zony sokan visszaemlékeztek, 
mennyi időt töltöttek itt külön-
böző életszakaszaikban, milyen 
kocsmabarátságok szövődtek, 
mind a mai napig milyen ferge-
teges snóbli csaták űzik innen az 
eseménytelenséget, búskomorsá-
got? Hogyan alakult ki az „intéz-

mény” karakteres arculata, amely 
már-már az utánozhatatlanság ér-
tékrendjébe sorolható. A króni-
kás naponta találkozik a hang-
szálai fizikai adottságai miatt kar-
cos hangon megszólaló törzsven-
déggel, aki mindig mértékadóan 
és stílusosan jól öltözött, alkatá-
ban egyedülállóságot testesít meg. 
S mert életének mindennapi része 
ez a világ, a nem kevés itt tartóz-
kodása során talán egyetlen perc-
re nem ült le még. Innen nézve ál-
lóképessége több mint tiszteletre-
méltó, már-már világbajnoki tel-
jesítmény. Naponta más és más 
módon változik a színpadkép, de 
szintén az állandóság letétemé-
nyese a hatvanas évein már túlju-
tó, kedves madárkánkkal azonos 
nevű családtag, aki megteremtette 
a „Rigóizmust” (olyannyira kötő-
dik kedvenc helyéhez, hogy a tu-
lajdonosnak javasolhatjuk, ágyat 
kellene betenni neki, hogy még 
záróra után is itt maradhasson…)

Ám jönnek ide átutazók is, olya-
nok, akik mindeddig még nem fe-
dezték fel, de hírét vették, hogy ide 
érdemes eljönni néhány koccintás-
ra. A Fapados most érzelmekben, 
lelkiekben, de a maga könyörte-
len idővalóságában is leltároz. Kí-
vánhatjuk, hogy a rolót ne húzza le 
és folytassa misszióját. A magasz-
tos pillanat pedig arra is alkalmas: 
vendéglátó és vendég továbbra is 
köszönjön egymásnak, s kölcsö-
nösen köszönje meg, hogy szeren-
cséltetett közösen korszakost al-
kotni…

Kiss Dezső Péter

Kocsmajubileum Óbudán

Negyedszázados a Fapados

Álláspályázat
Az Óbudai rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ (1033 Bp., Be-
nedek Elek utca 1-3.) a következő álláshirdetést teszi közzé: 1 fő takarító 
teljes munkaidős munkakör betöltésére határozatlan időre. A munkavég-
zés helye: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ (1033 Bp., 
Benedek Elek utca 1-3.) Fogyatékosok Nappali Otthona. Pályázati feltétel: 
befejezett 8. általános iskola. A pályázat benyújtásához szükséges okmá-
nyok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. A munkakör legkoráb-
ban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Illetmény, jutta-
tások: az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Előnyt je-
lent fogyatékos ellátásban szerzett munkatapasztalat. A pályázat benyúj-
tásának módja: e-mailen: titkarsag@obudairehab.hu, személyesen vagy 
postai úton: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ, 1033 Bp., 
Benedek Elek utca 1-3., minden esetben elérhetőség megjelölésével. To-
vábbi információ munkaidőben a 388-7530-as telefonszámon. A munkál-
tatóval kapcsolatban tájékozódhat a www.obudairehab.hu honlapon.
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Óbuda Kultúrájáért Díj 
2018. évi adományozása

Óbuda-békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, mely-
nek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékeny-
séget kifejtő személyeknek, csoportoknak,
akik óbuda-békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez ki-
magasló teljesítményükkel vagy életművükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról a képviselő-
testület – rövid indoklást is tartalmazó – minősített többséggel 
elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghir-
detett, és beérkezett javaslatok alapján – a kulturális és turisz-
tikai bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. 
Díjazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport része-
sülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész oszlopok című kisplasz-
tikája,
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000 forint összegű pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja (május 4.) kulturális rendezvénysoro-
zaton adják át. 
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – vár-
ják az óbudai polgárok, civil szervezetek és egyéb közössé-
gek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, Buda-
pest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztályának cí-
mezve postai úton (1033 Budapest, Fő tér 4.) „Javaslat Óbuda 
Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2018. már-
cius 10-ig kérik eljuttatni.
Bővebb információ Csaplárné Csépányi Andrea kulturális és 
turisztikai referensnél kérhető (tel: 437-8553, e-mail: csepanyi.
andrea@obuda.hu).
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A Helyi Választási Iroda közleményéből meg-
tudhatnak minden lényeges információt az áp-
rilisi országgyűlési választással kapcsolatban.

Közlemény
a 2018. évi országgyűlési képviselők általános 
választása során a szavazás helyéről, idejéről 

és a szavazás módjáról
A szavazás helye
A 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékle-
te alapján kerületünk területének egy része a 04. 
számú országgyűlési egyéni választókerülethez 
tartozik, melynek székhelye a II. kerület, másik 
része a 10. számú országgyűlési egyéni válasz-
tókerület (a továbbiakban: OEVK), székhelye a 
III. kerület. A III. kerületben lakóhellyel rendel-
kező választópolgárok a kialakított 112 szavazó-
körből a 04. számú OEVK-ban a 1-30. számú, a 
10. számú OEVK-ban a 31-112. számú szavazó-
körökben gyakorolhatják választójogukat.
Tartózkodási helyen történő szavazásra (átje-
lentkezés) kijelölt szavazókör: 042. számú sza-
vazókör (III. Harrer Pál u. 7. Általános Iskola).
Az átjelentkezésre irányuló kérelem beérkezésé-
nek, módosításának, visszavonásának határide-
je legkésőbb 2018. április 6. 16.00 óra. Az átje-
lentkezéssel kapcsolatos további tudnivalókról a 
www.valasztas.hu oldalon vagy a Helyi Válasz-
tási Irodánál (a továbbiakban: HVI) tájékozódhat.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező vá-
lasztópolgárok szintén a 042. számú szavazó-
körben (III. Harrer Pál u. 7. Általános Iskola) 
élhetnek választójogukkal.
Ha a választópolgár a szavazás napján nem tud 
megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-
ségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban 
van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. 
előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) eb-
ben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. Kizá-
rólag ezen esetekben van lehetőség a mozgóurna 
igénybevételére, más indokokra tekintettel (pl. 
munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.
A mozgóurna iránti kérelemnek meg kell érkeznie 
legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig a Helyi 
Választási Irodához. Ezt követően a benyújtott ké-
relmek továbbításra kerülnek a Szavazatszámláló 
Bizottsághoz. Lehetőség van mozgóurna iránti ké-
relem benyújtására a szavazás napján is úgy, hogy 
az legkésőbb 15.00 óráig megérkezzen a Szava-
zatszámláló Bizottsághoz. A mozgóurna iránti ké-
relem meghatalmazott útján is benyújtható. Ebben 
az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és 
ahhoz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű ma-
gánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

A mozgóurna igénybevételével kapcsolatban 
részletesen tájékozódhat a www.valasztas.hu 
oldalon vagy a Helyi Választási Irodánál.
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar 
állampolgárságú választópolgár, ha a szavazás 
napján külföldön tartózkodik, lehetősége van 
arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykö-
vetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. A 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányu-
ló kérelem beérkezésének, módosításának, vissza-
vonásának határideje legkésőbb 2018. március 
31. 16.00 óra. Azokról a külképviseletekről, ahol 
a szavazás lehetséges, valamint a külképviseleten 
történő szavazással kapcsolatos kérelemre vonat-
kozó további tudnivalókról a www.valasztas.hu ol-
dalon vagy a HVI-nél tájékozódhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, ma-
gyar állampolgárságú választópolgár is gyakorol-
hatja választójogát. Az erre irányuló kérelem benyúj-
tási határideje legkésőbb 2018. március 24. 16.00 
óra. A válaszborítékot átvenni – amennyiben a 10. 
OEVK székhelye került meghatározásra – a III., Fő 
tér 3. I/28. helyiségben lehet. A levélben szavazással 
kapcsolatos részletes információkról a www.valasz-
tas.hu oldalon vagy a HVI-nél kaphat tájékoztatást.
A szavazás ideje
A 2018. évi országgyűlési képviselők általános 
választására 2018. április 8-án (vasárnap) ke-
rül sor. A szavazóhelyiségben szavazni a szava-
zás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A külképviseleteken a magyarországi szavazás 
napján, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra kö-
zött lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, 
ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz ké-
pest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra 
és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között 
lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesí-
tett külképviseleteken a magyarországi szava-
zást megelőző napon, helyi idő szerint 6.00 és 
19.00 óra között lehet szavazni.
A levélben szavazó választópolgár a szavazatát 
tartalmazó válaszborítékot eljuttathatja
• a Nemzeti Választási Irodához úgy, hogy 2018. 
április 7-én 24.00 óráig megérkezzen,
• bármely OEVK-ba 2018. április 8-án 6.00 órá-
tól 19.00 óráig (10. OEVK esetén Fő tér 3. I/28.)
• bármely külképviseleti választási irodába 2018. már-
cius 24-étől minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra 
között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt.
A szavazás módja
A magyarországi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerüle-
ti jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyar-

országi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri név-
jegyzékben nemzetiségi választópolgárként sze-
replő választópolgár a lakcíme szerinti egyéni 
választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájá-
ra, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat. A 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező vá-
lasztópolgár egy pártlistára szavazhat.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár sza-
vazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegy-
zékben szerepel. Érvényesen szavazni csak a hi-
vatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára a je-
lölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. 106 kép-
viselő egyéni választókerületben szerez man-
dátumot, a szavazatok relatív többségét (legtöbb 
érvényes szavazatot) megszerző jelölt lesz a 
képviselő. 93 képviselő országos listáról sze-
rezhet mandátumot a pártlistára közvetlenül le-
adott szavazatok és töredékszavazatok alapján, 
nemzetiségi lista esetén az arra közvetlenül le-
adott szavazatok figyelembe vételével.
Választások előkészítésével kapcsolatos to-
vábbi információk
A választással kapcsolatban benyújtható továb-
bi kérelmek:
• nemzetiségi névjegyzékbe vétel
• személyes adatok kiadásának tiltása
• segítség a fogyatékkal élők szavazásához 
(Braille-írással készült értesítő, könnyített for-
májú tájékoztató, Braille-írással készült szava-
zósablon a szavazóhelyiségben és mozgóurnás 
szavazáson, akadálymentes szavazóhelyiség)
A fenti kérelmekkel kapcsolatban részletesen tájéko-
zódhat a www.valasztas.hu oldalon vagy a HVI-nél.
A szavazóköri névjegyzék eszmei időpontja 
2018. február 9. Vagyis azt a választópolgárt, 
aki eddig az időpontig szerepel a névjegyzékben, 
a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésé-
vel tájékoztatja a névjegyzékbe vételről legké-
sőbb 2018. február 19-ig. Ha ezt (2018. febru-
ár 9.) követően kerül a választópolgár a szavazó-
köri névjegyzékbe, a HVI értesítő megküldésé-
vel tájékoztatja a névjegyzékbe vételről. Egyé-
ni választókerületi jelölt bejelentésére legké-
sőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig van lehe-
tőség. Az országgyűlési egyéni választókerület-
ben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár 
érvényes ajánlása szükséges.
A választási kampányidőszak 2018. február 
17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
• cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 2. (első üveg-
ajtó előtt jobbra); telefon: 4378-710, -711, -712, 
-713; telefax: 4378-720; e-mail: vi@obuda.hu

Fontos tudnivalók a szavazás helyéről, idejéről és módjáról

Akadálymentes szavazókörök az alábbi intézményekben működnek:
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp., Mozaikutca 7.) 
egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok (tel-
kek, és üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tu-
lajdonjogának értékesítésére

Építési telek értékesítése:
• Békásmegyer-Ófalu városrészben önkormányzati tulajdonú ingatlan EL-
ADÓ!
Az ingatlan paraméterei: 
Budapest, III. Táncsics Mihály u. 24. szám alatti, 64221 hrsz-ú kivett 
iroda, udvar megnevezésű ingatlan. 
A terület övezeti besorolása: L4-III-SZ/N.
A telekterület: 1864 m2.
Az ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 64222 hrsz. ingatlan 
mindenkori tulajdonosa javára, melynek törlése iránt intézkedés történt. 
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 280 m2 (beépített alapterület 347,60 m2) területű, alá-
pincézetlen, földszint+ tetőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 85.000.000 Ft (áfa mentes). 
Pályázati biztosíték: 8.500.000 Ft. 
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvá-
sárlása bruttó 20.000 Ft vételáron.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/IK övezet-
be tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tu-
lajdonú FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! Az ingatlanon jelen-
leg kisméretű, bontandó állapotú hétvégi ház áll. A Jutas közben minden 
közmű megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz.  
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar. 
Hrsz.: 22314/12.
Területe: 1784 m2  (~55 m x 32,5 m). 
Irányár: 57.000.000,- Ft (áfa mentes). 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000 Ft.
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblá-
zat tartalmazza. 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben 
történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabá-
lyok az irányadók.
A telekről további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése:

• Bp., III. ker. Akác köz 1. földszint, 
18229/5/A/31 hrsz. garázs, alapterülete: 33 m2.
Irányár: 6.880.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 680.000 Ft.

• Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 58 m2.
Irányár: 5.900.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000 Ft.

• Bp., III. ker. Juhász Gyula u. 1. I.lh. földszint 4., 
64057/6/A/4 hrsz. garázs, alapterülete: 32 m2. 
Irányár: 5.970.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000 Ft.

• Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 155 
m2. 
Irányár: 7.600.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000 Ft.
A helyiségekről további felvilágosítás kérhető, valamint 
megtekintésre időpont egyeztethető a  +36 1 430-3465 és 
a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Általános tudnivalók:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a 
megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint 
az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati fel-
hívásban foglalt feltételeket elfogadja. 

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig 
kötve van (ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosí-
tékot befizette az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint 
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, leg-
később 2018. február 26. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az 
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehe-
tő a fenti címen.
A pályázatok bontására 2018. február 26-án 14 órakor a Bp., III. kerü-
let Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat 
eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmaga-
sabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további 
tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan 
adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizáró-
lag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban  mint 
ajánlattevő megjelölésre került. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszon-
élvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem sze-
replő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!   
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. 
törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, 
valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati 
tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővá-
rosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdeké-
ben, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott 
károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értel-
mében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 mun-
kanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki köl-
csön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban fel-
tüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 
napon belül esedékes.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes va-
gyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafu-
sában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely 
tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecs-
lés díját. 
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda újságban, felke-
rül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a 
következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, in-
gatlanok.hu.

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

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

mSZp-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

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

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
06-30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@
parbeszed magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
437-8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@le-
hetmas.hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét-
főn 16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban 
(Csobánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-
8036, bp03@mszp.hu. 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 
17 órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-
699-2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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Februártól izgalmas esemé-
nyekkel bővül a kulturális tér 
kínálata. A családoknak szóló 
zenei matiné és a tánctörté-
netet szórakoztató, multimé-
diás formában bemutató pro-
dukció mellett fellép majd 
Hrutka Róbert és Grecsó 
Krisztián is közös pódiumest-
jükkel. A galériában meghök-
kentő embercsapdák látogat-
hatók, és folytatódnak a nép-
szerű akusztikus koncertek 
és a dj-zenével kísért borkós-
tolások is a Fő téri intézmény 
hangulatos tereiben.

A BonBon Matiné mű-
vésztársulása Lu-

kácsházi Győző vezetésé-
vel február 4-én mutatta 
be a gyerekeknek, hogy 
a klasszikus zeneszerzők 
(Vivaldi, Rossini stb.) da-
rabjaikba mennyi játékot 
és humort csempésztek. 
Az Air Corde Trió Állati 
zenék című műsora a leg-
híresebb szerzők műve-
it adta elő, melyeket ku-
tyák, hattyúk, elefántok, 
dongók, és még ki tudja 
miféle állatok inspiráltak. 
A dallamokat digitális il-
lusztrációk egészítették 
ki, amelyek segítenek a 
gyerekeknek eligazodni a 
zenei állatkertben. A mű-
vészegyüttes további elő-

adásai márciusban és áp-
rilisban láthatók.

Csoda születik február 9-
én, azaz a Nemzeti Tánc-
színház Táncoló Filmkoc-
kák sorozatának első részé-
ben mulatságos és érdek-
feszítő epizódok segítsé-
gével lehet visszautazni az 
elektromosság és a modern 
táncművészet úttörőinek 
korába. Lakatos János ní-
vódíjas koreográfus, a Ma-
gyar Táncművészeti Főis-
kola tanárának előadásá-
ban bemutatkozik pár hi-
hetetlen táncstílus, mint az 
„Apacs tánc” vagy a „Lin-
dy Hop”. Megismerjük 
a zseniális Charlie Chap-
lin táncos tehetségét és az 
amerikai filmipar musical 
gépezetének korszakalkotó 
művészeit fotóritkaságok, 
felejthetetlen filmrészletek 
és meglepő történetek kí-
séretében.

Minden hónapban újra-
töltünk: az akusztikus kon-
certek kedvelőinek az Es-
ernyős Live lesz a nyári 
Warm-up Udvar télikert-
je. A Hangfoglaló Program 
szakmai támogatásával fi-
atal, bizonyítottan ütős ze-
nészek lépnek az Esernyős 
zenei színpadára. Február-
ban a Platon Karataev és az 
Azur akusztik, valamint a 

Papaver cousins és az I am 
soyuz csap fergeteges bulit.

Libikóka című, zenés 
pódiumesttel lép fel az 
ismert író, Grecsó Krisz-
tián, és a népszerű ze-
nész, Hrutka Róbert a 
Szindbád Szerdák soro-
zatában. A produkció-
ban anyáink, apáink tör-
ténetei kerülnek elő úgy, 
ahogy régen, társaságban 
volt szokás, dalban, me-
sében mondva el. Zene, 
irodalom és színház ta-

lálkozása lesz ez az este, 
új írások és a szerzők kö-
zös dalaival. 

Kékfrankos Körképpel 
folytatódik a Wine Time, 
amelyen Káli Ildikó som-
melier hazai borokkal is-
merteti meg az érdeklő-
dőket, miközben az In-
ternational Love Affair 
dj-dallamokkal pezsdíti 
fel az érzékeket.

Februárban még láto-
gatható Szigeti G Cson-
gor szobrász kiállítása. A 

Fogd be a csapdád pro-
jektjében a „humánus” 
egérfogók elvén műkö-
dő térháló embercsapda-
ként ejti rabul a térérzéke-
lést. A kompozíciók hol 
absztrakt formaként, hol 
emberi szívet vagy a mű-
vész önarcképét mintázva 
jelennek meg, de szándé-
kukban megegyeznek az 
Esernyős többi program-
jával: igazán lebilincselő 
élményt kínálni a közön-
ségnek.

Minőségi szórakozás – új programok az Esernyősben

Rejtvényünkben Dél-Magyarország természetvédelmé-
vel kapcsolatban talál neveket. Megfejtés a vízszintes 1., 
7., 26., 41., 58., valamint a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Közismert növény. 7. A természetvé-
delmi terület neve (zárt betűk: D. V. E. T. K.). 13. Ka-
tonai fizetség. 14. Elzáródik. 15. Vers műfaj. 16. Ú. T. Z. 
17. Egyfajta jog. 19. Még, angolul. 20. Brit út. 22. Óraadó 
része! 23. Tőle lefelé. 24. Hegycsúcsok. 26. Kedves nö-
vény. 28. Kiejtett mássalhangzó. 29. Cordon …, étel. 30. 
Nagy Londonban. 31. Zambiai, görög és egy fél zairei au-
tó jele. 33. Egyfajta csipszek. 35. A. A. S. 36. … Zsuzsa, fi-
lozófus. 37. GGGGGGGGG. 38. I. G. K. 39. AA. 40. Eb-
ház. 41. Szintén védett növény. 44. Indítja. 46. Kastély. 47. 
Névelős tagadás. 48. Cassiopé része! 49. Megszégyenít. 51. 
Időnként. 53. Oxigén és nátrium vegyjele. 54. Török méltó-
ság volt. 55. Vajon étkeznél-e? Falusiasan. 56. Sok fából áll. 
58. Még egy védett növény. 
FÜGGŐLEGES: 1. Kevesen ismerik ezt a növényt (zárt 
betűk: S. D. O. Ó.). 2. Állatbiztató eszköz. 3. Afrikai állam. 4. 
Némán kel! 5. Magasztos versfajta. 6. Madridi múzeum, for-
dítva. 7. Bakonyaljai víz. 8. Kb. tudniillik. 9. Norvég, urugu-
ay-i, olasz autók jele. 10. Rangjelző. 11. Régen írja. 12. Káder-
ben van! 18. Háziállat. 19. Letartóztatás féle. 21. Büntetőinté-
zet volt. 23. A. Y. 25. Császári és királyi rövidítése volt. 27. Tó-
ga egyneműi. 28. Fizikai mértékegység. 32. Kecsesen a zené-
ben. 34. Mely helyen. 35. Ötölné. 36. Lassító szerkezet. 38. Izomkötő szövet. 42. Ősi sumer város. 43. Gyevel az elején srácok. 45. Szervadó. 
46. Áhítás. 47a. Mozi egyik fele. 50. Levegő. 51. Kongóban van! 52. Néma rőfös! 55. Elán egyneműi. 57. Osztrák, belga autók jele.  

Ott délen, télen

FARSANGI MuLATSÁG A MEGGyFA IDőSEK KLuBJÁBAN. Az Óbudai Szociális Szolgáltató 
Intézmény Meggyfa Idősek Klubjának farsangi ünnepségén, január 30-án a jó hangulatról 
Csengeri Attila és Vermes Tímea gondoskodott. A szépkorú klubtagok ötletes jelmezei élet-
örömöt és kreativitást sugároztak – mondta Müller Istvánné intézményvezető. A vidám télűző 
eseményre ellátogatott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő is
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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

Hahota
A vizsgálat után így szólt 
az orvos a beteghez:
- Tudja, hogy az utolsó pil-
lanatban jött el hozzám?
- Jaj, olyan súlyos a baj, 
doktor úr?
- Ellenkezőleg! Még 
egy nap, és magától 
meggyógyult volna.

* * *
Egy zsebtovaj az ítélet-
re vár. A bíró kihirdeti:
- Vádlottat bűnösnek ta-
láltam többrendbeli lo-
pás elkövetésében. A 
bírság 45 ezer forint.
Feláll a vádlott ügyvédje:
- Tisztelt bíró úr! Véden-
cemnek mindössze 20 
ezer forintja van, de ha ad-
nak neki tíz percet hama-
rosan előteremti a többit is.

Egész februárban nem kell fizetniük az 
utazásért a budapesti kisvasúton 
azoknak a gyerekeknek, akik saját épí-
tésű LEGO® vonatot mutatnak be a 
jegyváltáskor.

A Gyermekvasúton február 
28-ig jutalomutazásban ré-

szesülhetnek azok a 18 évesnél fi-
atalabb gyerekek, akik saját épí-
tésű LEGO® vonatot visznek ma-
gukkal. A jegyvásárláskor a já-
tékból készült jármű bemutatása-
kor részvételi jegyet adnak ki az 
utazáshoz. Február 24-én és 25-
én a vonal felső szakaszán, Szé-
chenyihegy és Jánoshegy állomás 
között menetrend szerint közleke-
dik a Gyermekvasút életnagyságú 
LEGO® mozdonya. Ugyanazon a 

hétvégén, Széchenyihegy állomás 
várótermében egy LEGO® város 
várja a látogatókat működő közúti 
és vasúti járművekkel. A program 
részletei a Gyermekvasút honlap-

ján: http://www.gyermekvasut.hu/
lego2018/ A téli időszakban hétfőn 
nem közlekednek a vonatok, kedd-
től vasárnapig óránként indulnak a 
járatok a végállomásokról.

Építsd meg a vonatjegyed! – ajándék utazás a Gyermekvasúton 

Családi vasárnapok
Zenés mesejáték
 A Szépség és a Szörnyeteg című zenés mesejáték február 18-
án 10 órakor a Nektár Színház előadásában az Óbudai Kulturá-
lis Központban. A Szépség és a Szörnyeteg klasszikus története 
ezúttal zenés mesejátékban elevenedik meg a színpadon. Cso-
dálatos díszletek, lenyűgöző jelmezek és fények között találkozik 
a Szépség az elátkozott Herceggel. Az előadás gyönyörű zenei, 
ének- és táncvilága magával ragadja a nézőt, felnőttet és gyer-
meket egyaránt. A mese megmutatja, hogy a szeretet mindent 
legyőz, és a szépség sokszor a külső mögött lakozik. 

Nemezből készült tárgyak
Alkotónap Nemezelj velünk! címmel február 25-én  10-től 13 
óráig az Óbudai Kulturális Központban. A foglalkozást Dobinsz-
ki Csilla nemezműves, nemezoktató tartja, a BaRacka Műhely 
vezetője. A délelőtt folyamán kicsik és nagyok bepillanthatnak 
a nemezkészítés fortélyaiba, megismerkedhetnek alapfogásai-
val, és szépséges nemeztárgyakat vihetnek haza. Készíthetsz 
színes karkötőt, fodros kis virágot vagy akár egy általad díszí-
tett nemezlabdát. A programot interaktív játék és egyedi ne-
mezjátékok kipróbálása színesíti. Igazi feltöltődés az egész 
családnak! Gyere, nemezelj velünk! A programon 70-en tudnak 
részt venni. (Cím: San Marco utca 81.)
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Fo gA DÓ ÓrA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el (Job-
bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or szág gyű-
lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min den hó nap el-
ső pén te kén 16 órá tól tart ja Békásmegyeren, 
a Kabar utca 11. szám alatti Job bik iro dá ban. 
Előze tes be je lent ke zés időpont-egyez te té s-
sel a 06(30) 318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, 
minden hónap negyedik keddjén (legközelebb február 27-én) 17-től 19 
óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén (leg-
közelebb február 15-én) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fi-
desz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-
es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén (legközelebb március 8-án) 18-tól 20 
óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-0017-es telefon-
számon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. szám 
alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 11. 
szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30-
546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a bu-
dapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén (legköze-
lebb március 5-én) 17-től 19 óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

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




