
Folytatódik az ingyenes egészségügyi 
szűrővizsgálatok sora, február 24-én a 
Szent Margit Rendelőintézetben.

A polgármester egyeztetést kezdemé-
nyezett a kulturáltabb lomtalanítás ér-
dekében. Áprilistól forródrót lesz.

A III. kerületi Rendőrkapitányságon tarta-
nak bűnmegelőzési fórumot február 28-
án, egyebek mellett a trükkös lopásról.
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Házhoz mennek a könyvek idén is
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata immár 11 
éve támogatja a „Könyvet házhoz” elnevezésű 
szolgáltatást a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral 
együttműködve. A rászoruló olvasóknak a lehető-
ség idén is rendelkezésükre áll.      Továbbiak a 7. oldalon

A főváros beruházásában, kor-
mányzati támogatással fejlesz-

tik és már nyáron megnyithatja kapu-
it a megújult Csillaghegyi Strandfür-
dő. Az új komplexum több különleges-
séget is tartogat. Hat szinten épül majd 
meg a fürdő, összesen hétezer négy-
zetméteren. Tizenegy új medence ké-
szül, a már meglévő három mellé. Töb-
bek közt wellness-részleggel, szau-
na-világgal, gyermekparadicsommal, 

uszoda- illetve étterem-szinttel várják 
a látogatókat.              Bővebben a 4. oldalon

Gőzerővel készül 
a Csillaghegyi Strandfürdő

Megújuló parkok
A kormány múlt év végi döntése 
alapján Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata 470 millió forintos tá-
mogatást kap, amelyet parkfejlesz-
tésre fordíthat. A városrész vezeté-
se a forrásból két parkot újíttat meg.            

Részletek az 5. oldalon

Korszerű röntgenkészülék 
a tüdő gon dozóban

Az Örlős Endre Egészségügyi Programban 30 mil-
lió forint értékű korszerű, digitális tüdőröntgent ad-
tak át a Szent Margit Rendelőintézet Laktanya utcai 
Tüdőszűrő Állomásán az önkormányzat finanszíro-
zásában.                                             Tudósítás a 2. oldalon
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Lapzártakor érkezett: Az Ör-
lős Endre Egészségügyi 
Program egyik első lépése-
ként 30 millió forint értékű 
digitális tüdőröntgent ka-
pott a Szent Margit Rendelő-
intézet Laktanya utcai Tüdő-
szűrő Állomása. A korábbi, 
30 éves analóg gép lecseré
lésének és az új berendezés 
beszerzésének költségeit az 
önkormányzat teljes egé-
szében saját költségvetési 
forrásból biztosította. A kor-
szerű készüléket Bús Ba-
lázs polgármester és Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, ország gyűlési kép-
viselő adta át február 20án.

A Szent Margit Ren-
delőintézet Lakta-

nya utcai Tüdőgondozó 
és Tüdőszűrő állomásá-
nak korábbi, analóg kép-
alkotó berendezését a 
’80-as években helyez-
ték üzembe, azóta folya-
matosan használatban 
volt. A korszerűtlen ké-
szülék üzemben tartása 
már nem volt gazdaságos 
és környezetbarát, vala-
mint az analóg felvételek 
tárolása, rendszerezése is 
nehézségeket okozott. Az 
új, korszerű röntgenké-
szülék beszerzését Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata teljes mérték-
ben saját, költségvetési 
forrásból biztosította. 

Életmentő 
röntgengép 

Az önkormányzat ve-
zetése már évek óta ter-
vezte új röntgengép be-
szerzését. Bús Balázs pol-
gármester az átadáson el-
mondta, hogy a berende-
zés cseréje már időszerű 
volt, hiszen az előző gép 
1980 óta működött, ál-
lapota nagyon leromlott 
volt, a leállások és kar-
bantartások rengeteg időt 
és pénzt emésztettek fel.

- A röntgengépre 26,8 
millió forintot költöt-
tünk. Az üzembe helye-
zés feltételeinek biztosí-
tásához minimális építé-
szeti átalakítást is el kel-
lett végezni az épület-
ben. Utóbbi, az informa-
tikai, gépészeti fejleszté-

sekkel 3,5 millió forintba 
került. Mindezt önerőből 
kellett megvalósítanunk, 
a kiadások teljes össze-
gét, mintegy 30 millió 
forintot, önkormányza-
tunk saját költségvetése 
fedezte. A III. kerületben 
2015-ben 13 ezer 893, 
2016-ban 13 ezer 249, 
2017-ben 13 ezer 678 er-
nyőkép készült. A szűré-
sen részt vettek 3,6 szá-
zalékánál mutattak ki va-
lamilyen radiológiai elté-
rést. Ezen kiemeltek kö-
zel 6 százalékánál igazo-
lódott rosszindulatú da-
ganatos betegség. Az így 
felfedezett betegek több 
mint 50 százalékát kel-
lett megoperálni, mivel 
ez ma a tüdőrák egyetlen 
biztos gyógyítási lehető-
sége. A panasszal orvos-

hoz fordult, és így felfe-
dezett betegek között ez 
az arány csupán 22 szá-
zalék volt. Jól látható te-
hát, milyen fontos a jó 
minőségű, nagy felbon-
tási képességű, digitális 
szűrés. Az önkormány-
zat lehetőségeihez mér-
ten igyekszünk minél na-
gyobb hangsúlyt fektet-
ni a megelőzésre. A rend-
szeres szűrés népszerű-
sítésére rendezzük meg 
minden évben az Egész-
ségkörút Óbudán soroza-
tunkat. Az önkormányzat 
Örlős Endre Egészség-
ügyi Programjának egyik 
leglényegesebb eleme és 
jövőt alakító célja a pre-
venció, mely tartalmilag 
is kapcsolódik az Egész-
séges Budapest Program-
hoz – hangsúlyozta Bús 

Balázs polgármester, aki 
az átadáson egyúttal kö-
szönetét fejezte ki a tü-
dőgondozó munkatársai-
nak, amiért az eddig tartó 
áldatlan körülmények el-
lenére is kiváló szakmai 
munkát végeztek.

Javuló feltételek
a járóbeteg

-ellátásban is
Varga Mihály nemzet-

gazdasági miniszter, a 
térség országgyűlési kép-
viselője példaértékűnek 
nevezte a kormány és az 
önkormányzat azon kö-
zös munkáját, amelyet az 
egészségügyi ellátórend-
szer fejlesztése és ezen 
belül a rendelőintézetek 
működési feltételeinek 
javítása érdekében tesz. 
Mint mondta: a Szent 
Margit Kórház kormány 
által támogatott beruhá-
zásai mellett fontos meg-
említeni például a Cso-
bánka téri rendelőinté-
zet önkormányzati for-
rásból megvalósuló fej-
lesztését is. A kormányra 
vonatkoztatva úgy fogal-
mazott: évtizedek lema-
radását kell behozni, az 
elmúlt években a magyar 
gazdaság teljesítményé-
nek köszönhetően kez-
dődhetett meg az egész-
ségügy felzárkóztatása. 

Farkas Anna, a Szent 
Margit Rendelőintézet 
ügyvezető igazgatója ar-
ról beszélt, hogy az ön-
kormányzat és a Szent 
Margit Kórház összefo-
gásával számos egész-
ségügyi fejlesztés való-
sult meg a III. kerület-
ben. A legjelentősebb be-
ruházás ezek közül, hogy 
5,5 milliárd forint kor-
mányzati és önkormány-
zati forrásból teljesen 
megújulhat a kerületi já-
ró-beteg szakellátás.

A legkorszerűbb 
diagnosztika

Dr. Puskás Emese szak-
maiterület-vezető főor-
vos kiemelte, hogy az új 
készülék kapacitása je-
lentős előrelépés a koráb-
bi analóg berendezéshez 
képest. A röntgennel akár 
napi 400 szűrővizsgálat is 
végezhető. A szakember 
hangsúlyozta, hogy az új 
készülék jelentősen kisebb 
sugárterhelést jelent a pá-
cienseknek, ugyanakkor 
lényegesen jobb minőségű 
képet ad a szakemberek-
nek a megfelelő diagnó-
zis felállításához. Ameny-
nyiben az orvos bármilyen 
eltérést talál a felvételen 
– a digitális technológiá-
nak köszönhetően – azon-
nal kontrollálhatja a látot-
takat. Jól lehet kontúroz-
ni, tehát ha valamilyen el-
térést látnak, sokkal köny-
nyebben lehet megállapí-
tani, hogy az valóban ki-
emelni való árnyék-e. Az 
is újdonság, hogy a Cso-
bánka téri és a Vörösvári 
úti rendelő, illetve a Lak-
tanya utcai tüdőszűrőben 
készült képeket mindhá-
rom intézmény szakem-
berei meg tudják tekinte-
ni, az intézményi rendszer 
összekötésének köszön-
hetően. Ez rövid időn be-
lül lehetővé teszi az össze-
hasonlítást, hogy egy eset-
leges elváltozás mikor ala-
kulhatott ki. A főorvos re-
ményét fejezte ki, hogy a 
lakosok rendszeresebben 
eljárnak vizsgálatokra, és 
a prevenciót szolgálva to-
vább nő a szűrések száma.

 Sz. Cs.

Korszerű, digitális röntgenkészülék a tüdőgondozóban

Az előző gép 1980 óta működött, állapota nagyon leromlott volt. Az új berendezés 26,8 millió fo-
rintba került, melyet az önkormányzat saját forrásból finanszírozott. A képen Bús Balázs polgár-
mester, dr. Puskás Emese területvezető főorvos, Farkas Anna, a Szent Margit Rendelőintézet 
ügyvezető igazgatója és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, ország gyűlési képviselő

Bús Balázs és Varga Mihály virággal és ajándékkal köszön-
tötte a Tüdőszűrő Állomás szakdolgozóit az ápolók napja, a 
Kossuth Zsuzsanna Emléknap alkalmából

Fotó: Antal István
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Óbuda–Békásmegyer 
Önkormányzata a 

Fő téri és a Csobánka té-
ri jégpályát március ele-
jéig tartja fent, lehetősé-
get biztosítva ezzel az in-
gyenes sportolásra mind 
a Belső-Óbudán, mind 
pedig a Békásmegyeren 
élőknek. Ennek megfe-
lelően az eredetileg meg-

hirdetett nyitvatartást 
egy hónappal mindkét 
óbudai korcsolyapálya 
esetében meghosszabbí-
tották. Így a jégpályákon 
a már megszokott nyit-
vatartási rendben már-
cius 4-ig várják a látoga-
tókat.

Korcsolyaoktatás már 
nem lesz.

Tavaszig nyitva tartanak a jégpályák

Megtekinthető az új építési szabályzat tervezete
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesíti az érintetteket, hogy 
2018. március 7. és 2018. április 6. között a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási időben a hivatal 
épületé ben, a főépítészi és várostervezési irodán (Hídfő utca 18.), valamint 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának honlapján a Budapest III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer teljes közigazgatási területére vonatkozó új kerüle-
ti építési szabályzatának tervezete megtekinthető. Továbbá 2018 márciu-
sában (pontos időpont következő számunkban) Budapest III. kerület Óbuda-
Békásmegyer teljes közigazgatási területére vonatkozó új kerületi építési sza-
bályzatának tervezetével kapcsolatban Massányi Katalin főépítész lakossá-
gi fórumot tart.                                                       Bús Balázs polgármesterFotó: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
Ismét egy olyan beruhá-
zással gazdagodhat Óbu-
da és Csillaghegy környé-
ke, amely hozzájárul ah-
hoz, hogy az itt élők egyre 
modernebb és egyre szebb 
környezetben élhessenek. 
Budapest turisztikai vonz-
erejét növeli az uszoda 
fejlesztése – hangsúlyozta 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő, Tarlós 
István főpolgármesterrel, 
Bús Balázs polgármester-
rel és Szőke Lászlóval, a 
Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt. igazgatójá-
val tartott sajtóbejáráson a 
Csillaghegyi Strandfürdő 
építkezésén február 12-én. 

A strand bővítése jól 
illeszkedik a többi III. 
kerületi fejlesztés sorá-
ba. Ezek közül az Árpád 
Gimnáziumhoz kapcso-
lódó beruházás folytatá-
sát, az Óbudai Egyetem 
kollégiumának építését, 
a Márton Áron Szakkol-
légium felújítását és a bé-
kásmegyeri piac fejlesz-
tését emelte ki a nemzet-
gazdasági miniszter.

A 3,5 milliárd forintból 
megvalósuló csillaghe-
gyi új fürdőegység vár-
hatóan már az idén nyá-
ron fogadja a vendége-
ket. A beruházás költ-
ségeinek zömét, 3,1-3,2 
milliárd forintot Buda-
pest finanszírozza, az 
áramellátást biztosító 
napelemes rendszer mű-
ködéséhez a kormány-
zat segítségével 300 mil-
lió forintnyi európai uni-
ós támogatás biztosított. 

A beruházás célja ket-
tős: az épület egyrészt a la-
kosság színvonalasabb ki-
kapcsolódását segíti well-
ness-részleggel, szauna-
világgal, gyermekparadi-
csommal, valamint étte-
remmel, másrészt a spor-
tolók, elsősorban az után-
pótlás céljait szolgálja. 

Tarlós István elmondta: 
hét szinten épül majd meg 
a fürdő, összesen hétezer 
négyzetméternyi terüle-
ten épül tizenegy meden-
ce, emellett a strand há-
rom szabadtéri meden-
céje is megmarad. Lesz 
versenyekre is alkalmas 
úszó- illetve tanmeden-
ce, sós vizes medence, 
2 merülő-, 3 ülő-, baba-, 
gyermek- és panoráma-
medence. A fürdő vonz-

erejét növeli majd a két 
tagból álló, egész évben 
nyitva tartó csúszdapark 
is. Hatszáznál több em-
ber fürödhet egyidejűleg 
majd a megújult strandon, 

amely napi szinten nagy-
jából 1500 látogatót lesz 
képes fogadni. Az autó-
val érkezőknek 120 férő-
helyes parkoló épül a tel-
ken belül.

- A Csillaghegyi strand 
Budapest valószínűleg 
legkorszerűbb, legmoder-
nebb és leglátványosabb 
strandja lesz – tette hozzá 
a főpolgármester.   Sz. Cs.

Nyárra átadhatják az új fürdőkomplexumot

Gőzerővel készül a Csillaghegyi Strandfürdő

Fotó: Antal István

Látványterv

Látványterv
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Folytatás az 1. oldalról
A parkfejlesztésekről szó-
ló döntésekről korábban 
már hírt adtunk. A témában 
február 6-án tartottak sajtó-
tájékoztatót. Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvise-
lő elmondta: 240 millió fo-
rintból megújul a Szépvöl-
gyi úti park, 230 millió fo-
rintból pedig 1848-as em-
lék- és pihenőpark létesül 
a Lékai bíboros téren. Va-
lódi közösségi tér alakul ki 
mindkét helyen, amelyet 
az itt élők és az ide látoga-
tók is örömmel vehetnek 
igénybe. Kifejtette: a Szép-
völgyi útnál (a HÉV-meg-
álló és a Lajos utca közötti 
parkban) átépítik a burko-
latokat, megújítják a zöld-
felületet, parkolóhelyeket, 
kerékpártárolókat alakíta-
nak ki, valamint a beomlott 
légópince problémája is 
megoldódhat. Olyan átala-
kulás történhet itt, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy a 
XXI. századnak megfele-

lő, szép rendezett rész ala-
kuljon ki. A Lékai bíboros 
téren 1848-as emlék- és 
pihenőpark valósul meg, 
méltó módon állítva emlé-
ket a forradalom- és sza-
badságharcnak. Helyet kap 
Czetz János honvédtábor-
nok szobra is. 

Varga Mihály hangsú-
lyozta: az elmúlt években 
sok fejlesztés történt a ke-

rületben, ami lendületet ad 
ennek a városrésznek. Is-
kolák, óvodák, közterüle-
tek újítása valósult meg, 
átalakult a városkép, és a 
közlekedésfejlesztésben is 
jelentős eredményeket ér-
tek el. Hozzátette: - Ha egy 
település valóban bevonja 
a helyieket a közösségépí-
tésbe, sokkal látványosabb 
eredményeket lehet elérni, 

amelyek az itt élők életmi-
nőségét javítják.

Bús Balázs polgármes-
ter arról beszélt, hogy eb-
ben a kormányzati ciklus-
ban olyan együttműködés 
alakult ki az önkormány-
zat és a kormány között, 
amely nagyon sok projekt 
megvalósítását teszi lehe-
tővé. Az elmúlt években 
jelentősen nőttek a kor-

mányzati támogatások, és 
remélhetőleg folytatódik 
ez a folyamat.

Hangsúlyozta: az önkor-
mányzat egyedülálló mó-
don közösségi tervezéssel 
valósítja meg a fejleszté-
seket, ami ugyan hosszabb 
időt vesz igénybe, de az itt 
élők bevonásával a hely-
beliek támogatását való-
ban élvező fejlesztések va-
lósulhatnak meg. 2015 óta 
20 közös tervezésre nyílt 
lehetőség. A polgármester 
emlékeztetett arra, hogy a 
Szépvölgyi úti park eredeti 
terveit a helyiek igényeinek 
megfelelően módosították. 
A Lékai bíboros téren pe-
dig az 1848-as forradalom 
idei, 170. évfordulója mi-
att is fontosnak tartották az 
emlékpark kialakítását. A 
polgármester hozzátette: az 
önkormányzat 2020-ig ter-
vezett fejlesztéseit tartal-
mazza a Hadrianus Prog-
ram, melyben minden fej-
lesztést közösségi tervezés-
sel valósítanak meg.       Sz. 

Az óbudaiak közreműködésével újulnak meg parkok

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Pro Óbuda-díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 59/2010.(XII.17.) rendeletével Pro Óbuda-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy 
külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki 
Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének 
öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékeny-
séget végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultú-
ra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt 
személynek, illetve szervezetnek. A képviselő-testület háromnál 
több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek szá-
ma ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több 
személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján 
méltó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja,
b) az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár, 
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslat-
tevő Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgár-
mester terjeszti a képviselő-testület elé.A Pro Óbuda-díj adomá-
nyozásáról a képviselő-testület 2018 márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Óbu-
da Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, élje-
nek a lehetőséggel és legkésőbb 2018. március 1-jéig te-
gyék meg indítványukat a „Pro Óbuda” díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az 
tartalmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, te-
vékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt bo-
rítékban, 1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési 
osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy pos-
tai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

Ki lesz Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára?
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2007.(VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békásmegyer Dísz-
polgára kitüntető cím alapításának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy 
művészeti életében maradandót alkotott,
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbu-
da-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja,
b) az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,
d) bármely – a III. kerületben székhellyel rendelkező – civil szervezet.
Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból éven-
te további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az ún. 
Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgár-
mester terjeszti be a képviselő-testület ülésére.
A kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testület 2018 már-
ciusi ülésén dönt. 
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet a polgármester adja 
át ünnepélyes keretek között a Óbuda Napja alkalmából rende-
zett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a 
lehetőséggel és legkésőbb 2018. március 1 -jéig tegyék meg in-
dítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adomá-
nyozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 
1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet – 
ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

Óbuda Kultúrájáért Díj 
2018. évi adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek oda-
ítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet 
kifejtő személyeknek, csoportoknak,
akik óbuda-békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez kima-
gasló teljesítményükkel vagy életművükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról a képviselő-tes-
tület – rövid indoklást is tartalmazó – minősített többséggel elfo-
gadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett, és 
beérkezett javaslatok alapján – a kulturális és turisztikai bizottság 
véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Díjazásban éven-
te csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész Oszlopok című kisplasztikája,
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000 forint összegű pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja (május 4.) kulturális rendezvénysoroza-
ton adják át. 
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várják az 
óbudai polgárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelölési ja-
vaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, Budapest Főváros III. ke-
rület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
Oktatási és Kulturális Osztályának címezve postai úton (1033 Buda-
pest, Fő tér 4.) „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” 
megjelöléssel 2018. március 10-ig kérik eljuttatni. Bővebb informá-
ció Csaplárné Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referens-
nél kérhető (tel: 437-8553, e-mail: csepanyi.andrea@obuda.hu).

Hosszú betegség után 89 éves ko-
rában elhunyt Dr. Lásztity Radomír, 
ÓbudaBékásmegyer Szerb Nem-
zetiségi Önkormányzatának elnö-
ke, professzor emeritus – adtuk hí-
rül lapunk előző számában.

A Csong rád megyei Desz-
ken született 1928-ban Dr. 

Lásztity Radomír, szerb ortodox 
pap-családban. Már fiatal korá-
ban bekapcsolódott a magyaror-
szági szerbség kulturális életébe. 
A rendszerváltás után elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett Óbuda-
Békásmegyer Szerb Nemzetisé-
gi Önkormányzatának megszer-
vezésében. Több alkalommal 
választották az Országos Szerb 
Önkormányzat elnökségi tagjá-
nak. A Jakov Ignjatovic Alapít-
vány elnöke volt egészen 2016-
ig. Hosszú időn át állandó részt-
vevője volt Óbuda-Békásmegyer 
Képviselő-testületének.

Vegyészmérnöki oklevelét 
1951-ben szerezte, azóta a BME 

Biokémia és Élelmiszertudo-
mányi  Tanszékén dolgozott. 
1969-től egyetemi tanár. 1966 
és 1970 között dékánhelyettes-
sé választották, 1970-1976 kö-
zött rektorhelyettes. 1972 és 
1993 között tanszékvezetővé 
nevezték ki. Több évtizedes ok-
tatómunkája mérnök generációk 
munkáját segítette. 

Közéleti erőfeszítéseinek kö-
szönhetően a Szerb Önkor-
mányzat Óbuda egyik legjob-
ban működő nemzetiségi szer-
vezete lett.

Dr. Lásztity Radomírt febru-
ár 21-én helyezték végső nyu-
galomra az Óbudai Temetőben. 
Emlékét megőrizzük.

Elhunyt a Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke
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2018ban is kényelmesen, ott-
honukba szállítva a könyve-
ket, folyóiratokat olvasgat-
hatnak az idős és mozgásuk-
ban korlátozott III. kerületiek 
a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár (FSZK) és Óbuda
Békásmegyer Önkormányza-
ta között a február 6án aláírt 
együttműködési megállapo-
dás eredményeképpen.

K elemen Viktória al-
polgármester a Fő té-

ri könyvtárban tartott ese-
ményen méltatta a könyv-
tár partnerségét a 11 éve, 
2007-óta elérhető szol-
gáltatás működtetésében, 
és köszönetet mondott az 
Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ 
munkatársainak a köz-
reműködésért. Kiemel-
te, hogy az önkormány-
zat fenntartásában műkö-
dő Óbudai Platán Könyv-
tár hasonló szolgáltatásá-
val a kerület valamennyi 
idős, beteg, illetve mozgá-
sában korlátozott lakosá-
nak lehetősége van igény-
be venni a könyvtári szol-
gáltatásokat.

Dr. Fodor Péter, a 
Fő városi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgató-
ja kiemelte azt a partne-
ri viszonyt, ami az intéz-
mény és az önkormány-
zat között immár több 
mint egy évtizede fenn-
áll. A főigazgató hang-
súlyozta, ez a „kulturális 
közszolgáltatás” jelentős 
segítség azoknak, akik 
fizikailag képtelenek el-
jutni a könyvtárakba. A 
„Könyvet házhoz” szol-
gáltatás keretében az el-
múlt évben 150 kölcsön-
zési alkalom során több 
mint 2000 könyvtári do-
kumentum fordult meg 
az olvasók kezében.

A főigazgató megkö-
szönte Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a 
könyvtárak állományának 
bővítéséhez nyújtott támo-
gatását, így az FSZK két 
működő kerületi könyvtá-
rában 6000 olvasó mint-
egy 174 ezer dokumentu-
mot érhet el.

Dr. Fodor Péter reményét 
fejezte ki, hogy a jelenleg 
zárva tartó Bajáki Elemér 
utcai könyvtár épületének 
felújítása a következő hó-
napokban megkezdődhet, 
így a csillaghegyi könyv-
tár is hamarosan fogadhat-
ja majd az olvasókat .

Házhoz mennek a könyvek idén is

• A „Könyvet házhoz” szolgáltatás révén könyvek, folyó-
iratok, egyéb dokumentumok jutnak el a mozgásukban 
korlátozott, lakáshoz kötött emberekhez. A szolgáltatás 
zavartalan működtetéséhez nélkülözhetetlen gépkocsit 
az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Tá-
mogató Szolgálata biztosítja. A szolgáltatást a FSZEK III. 
kerületi fiókkönyvtárai mellett az önkormányzat saját in-
tézménye, az Óbudai Platán Könyvtár is biztosítja.

A III. kerület Ifjúsági Önkor-
mányzata idén is megszer-
vezte az immár hagyomá-
nyosnak mondható zenei 
estjét az Óbudai Társaskör-
ben „Hangolódj rá” címmel 
február 9én.

A koncert nem titkolt 
célja, hogy felhívja 

a figyelmet a zenei neve-
lés fontosságára, egyben 
támogatást és megjele-
nési lehetőséget nyújtson 
a muzsikálás iránt ér-
deklődő fiatalok számá-
ra Óbudán.

A közönség Óbuda-
Békásmegyer klasszi-
kus és népzene terüle-
tén tehetséges fiataljai-
nak előadását hallgathat-
ta meg. A fellépők az Ár-
pád Gimnázium, a Kerék 
Általános Iskola és Gim-
názium, az Óbudai Gim-
názium, az Óbudai Nép-
zenei Iskola, a Szent Jó-
zsef Általános Iskola és 
Gimnázium, a Varga Ist-
ván Közgazdasági Szak-
gimnázium és a Veres 
Péter Gimnázium tanulói 
közül kerültek ki.

A koncerten klasszikus, 
filmzene, népzene adaptá-
ciók csendültek fel, illet-
ve Kreisler, Bach, Liszt, 
Chopin, Franz Anton 
Hoffmeister, Tűzszekerek, 
Greensleeves szerzemé-
nyek. A hangszeres muzsi-
ka népszerűsítésére vállal-
kozó esten zongora, nagy-
bőgő, hegedű, gitár, fuvola, 
trombita, citera segítségé-
vel szólaltatták meg a fiatal 
zenészek a darabokat, me-
lyeket Orosz Erzsébet kar-
vezető és ének-zene tanár 
állított össze és konferált.

Fiatal óbudai tehetségek muzsikája
Izgalmas és színes program-
mal készül a tavaszi évadban 
az Óbudai Danubia Zenekar: 
feltűnik Nietzsche, Rahma-
nyinov és Vivaldi. Újdonság 
az ifjúsági sorozat is. 

Az Óbudai Danubia 
Zenekarnak évek óta 

célja, hogy programjaik 
összeállításánál egyszer-
re érvényesüljenek a ze-
nekar szakmai építését, új 
repertoár kialakítását és 
egy nyitott, új közönségré-
teg megszólítását célzó tö-
rekvések. Hámori Máté, a 
zenekar művészeti veze-
tője a Fidelionak elmond-
ta, hogy új közönséget ke-
resnek. „Ez nem azt jelen-
ti, hogy egy bizonyos kö-
zönséget nem szeretnénk 
látni, hanem hogy egy bi-
zonyos közönséget szeret-
nénk látni a koncerteken.”

Figyelmet fordítanak a 
XX. század azon zseniá-
lis alkotóira, akik hagyo-
mányosan kevesebb teret 
kapnak a hazai színpado-
kon: rendszeresen játsszák 
Sibelius, Darius Milhaud 

vagy Ligeti György mű-
veit. A zenekar tematikus 
sorozatokat állít össze. Ta-
vasszal a „Modern idők” 
sorozat indul útjára a Zene-
akadémián. 

Folytatódnak a BMC-
ben tartandó háromrészes 
zeneszerző portrék, ame-
lyeknek állandó házigazdá-
ja idén is Eckhardt Gábor 
lesz. Idén Vivaldi lesz „terí-
téken”, hogy ne csak A négy 
évszakot ismerjük tőle.

Szintén újdonság a ze-
nekar ifjúsági sorozata a 
BMC-ben. A címe: „Ka-
landra fül!”, és elsősorban 
az 5-14 év közötti gyerme-
keknek és családjuknak 
biztosít tartalmas, még-
is szórakoztató zenei ki-
kapcsolódást. - Sok iskolá-
ban jártunk az elmúlt idő-
szakban, szinte természe-
tes, hogy megszületett ez a 
program – mondta Hámo-
ri Máté. - Ötvözi a moz-
gás, az irodalom, a humor 
és az interakció különféle 
eszközeit az élményszerű 
klasszikus zenei beavatás 
szolgálatában.           Sz. Cs. 

Kalandra fül! – Ifjúsági sorozat

Fotó: Assay Péter

Fotó: Antal István
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Az országban egyedülálló kez-
deményezésként elsőként vállal-
kozott a Szent Margit Kórház ve-
zetése arra, hogy OKJs végzett-
séget nyújtó, iskolarendszeren 
kívüli képzési programokat indít, 
azaz saját képzési központot hoz 
létre – jelentették be a február 7
én tartott sajtótájékoztatón. A 
képzések célja az egészségügyi 
dolgozók végzettségi szintjének 
emelése és a kórház munkaerő-
hiányának csökkentése az intéz-
ményen belül képzett, új munka-
vállalók révén. 

A Szent Margit Kórház 
az első olyan közkór-

ház, ahol egyetemi háttértől, 
képzésektől függetlenül, kórház által szer-
vezett és működtetett képzési központ jött 
létre OKJ-s képzések nyújtására. 

A képzési központ elindítása alkalmából 
szervezett sajtótájékoztatón dr. Badacsonyi 
Szabolcs, a Szent Margit Kórház főigazga-
tója elmondta: többek közt azért is jelent 
újdonságot az egészségügyi szakdolgozók 
képzésében az új központ, mert a kórház 
falain belül egy helyen biztosít elméleti, 
gyakorlati képzéseket saját munkatársaink 
és az ország valamennyi régiójából érke-

ző egészségügyi dolgozók, illetve az egész-
ségügy iránt érdeklődők számára, elsősor-
ban az intézmény szakembereinek közre-
működésével. 

Az egészségügyi pálya
választására ösztönöznek
A legtöbb egészségügyi intézményhez 

hasonlóan a Szent Margit Kórház számára 
az utóbbi években egyre nehezebb felada-
tot jelent a megfelelően képzett szakembe-
rek biztosítása. Ez különösen igaz az egész-

ségügyi szakdolgozók ese-
tében, hiszen az elmúlt évti-
zedek kedvezőtlen folyama-
tai azt eredményezték, hogy 
egyre kevesebben választják 
ezt a hivatást, az ilyen irá-
nyú képzések részben az ér-
dektelenség, részben financi-
ális okok miatt az évek alatt 
szinte teljesen eltűntek. Az 
elmúlt években jelentős for-
dulat következett be a szak-
dolgozók anyagi megbecsü-
lésében, ami esélyt teremt 
arra, hogy ismét egyre több 
fiatal válassza ezeket a kép-
zési formákat. Ennek ugyan-
akkor korlátot szab a megfe-
lelő képzőhelyek hiánya. A 

jelenleg működő alapítványi vagy magán-
oktatási intézmények által kért térítési díjak 
sokak számára esélytelenné teszik a képzé-
seken való részvétel lehetőségét. Ráadásul 
ezek a helyek önmagukban csak az elméleti 
képzést tudják biztosítani, a gyakorlati kép-
zéseket a velük szerződött egészségügyi in-
tézményeknek kell biztosítaniuk. Ez szintén 
sok bizonytalanságot, korlátozást jelenthet 
a potenciális diákoknak. 

A fentieket felismerve az országban első-

Képzési központ a Margit kórházban

Folytatás a 9. oldalon

Bús Balázs polgármester feb-
ruár 13ára hívta össze a III. 
kerületi önkormányzat, a Fő-
városi Közterületfenntartó 
Zrt., a Fővárosi Rendészeti 
Iroda és ÓbudaBékásme-
gyer Közterület Felügyelete il-
letékeseit, hogy egyeztessék 
az évi rendes lomtalanítás ke-
retrendszerét. A polgármes-
ter javaslatára, a kerületben 
forródrótot is létrehoztak a 
panaszok bejelentésére.

Az elmúlt években 
kritikus közállapo-

tok alakultak ki a lomtala-
nítási időszakban, a kira-
kott szemétkupacok kör-
nyékén bűnözői csopor-
tok inzultálták a kerület 
lakóit. Annak érdekében, 
hogy ez ne ismétlődhes-
sen meg, az érdekelt felek 
megállapodtak a lakosság 
számára biztosított tava-
szi lomtalanítás részletei-
ben. Óbuda-Békásmegyer 
Önkor mányzata támogat-
ja a Fővárosi Rendészeti 
Igazgatóságot az illegális 

hulladéklerakás megaka-
dályozásában és a jogkö-
vető magatartás kikény-
szerítésében. 

Bús Balázs polgármes-
ter javaslatára Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-
felügyelete lomtalanítási 
forródrót telefonszámot 
hozott létre (36-30-338-
5926), melyen a lakosság 
április 1-jétől 0-24 órá-
ban jelentheti az esetle-
gesen felmerülő problé-
mákat. A polgármester 
felkérte továbbá a részt-
vevőket, hogy vizsgálják 
meg egy hulladékudvar 
létesítésének lehetőségét 
is a kerületünkben.

A biztonság megőrzését 
célzó együttműködés mel-
lett meghatározták a lo-
mok elszállításának idő-
pontját, illetve a veszélyes 
hulladékok összegyűjtésé-
nek pontos helyszíneit (10 
helyszínt jelöltek ki a ke-
rület különböző pontjain).

Az egyes körzetek 
lomtalanítási időpontjai 

előtt az FKF Zrt. 10 nap-
pal, hivatalos levélben ér-
tesíti a lakosságot, továb-
bá hirdetményben és hír-
levélben is részletes tá-
jékoztatást ad. A megál-
lapodás leszögezi, hogy 
a közterület-fenntartó 
munkagépei kizárólag a 
lomtalanítást követő na-
pon viszik el a kirakott 
nagy darabos lomhulla-
dékot. Veszélyes hulla-

dékot csak az arra kije-
lölt helyekről szállítják 
el. A jegyzőkönyv arra is 
kitér, hogy ahol útfelbon-
tás vagy egyéb akadály 
miatt a begyűjtést végző 
gép nem tudja az épület 
előtti területet megköze-
líteni, úgy az érintett la-
kosságnak a legközeleb-
bi közúti közlekedésre al-
kalmas területen kell le-
raknia a hulladékot.

A közterület-felügye-
let arra is felhívja a figyel-
met, hogy a lomtalanítás 
napján csak 18 óra után 
helyezhetők ki az elszál-
lítandó, feleslegessé vált 
tárgyak. Aki nem a meg-
jelölt időpontban készíti 
ki a lomokat, köztisztasá-
gi szabálysértést követ el, 
ilyen esetben pedig intéz-
kedést kezdeményeznek 
az elkövetővel szemben.

Forródróton tehetnek bejelentést április 1-jétől
Kulturáltabb lomtalanításról kezdeményezett egyeztetést a polgármester
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ként vállalkoztak a Szent Margit 
Kórház szakemberi arra, hogy 
OKJ-s végzettséget nyújtó, is-
kolarendszeren kívüli képzési 
programot indít, azaz saját kép-
zési központot hoz létre fenti cé-
lok megvalósítására. Az egész-
ségügyi intézmény vezetése ta-
valy ősszel hét képzés szakmai 
programját dolgozta ki és enge-
délyeztette, ezek közül idén feb-
ruárban három képzés indul el: 
az általános ápolási és egész-
ségügyi asszisztens-képzés; az 
egészségügyi gyakorlatvezető 
képzés; a nefrológiai szakápoló 
képzés, közel 30 résztvevővel. 

Vonzóvá tenni
az ápolói munkát

Ónodi-Szűcs Zoltán egészség-
ügyért felelős államtitkár beszé-
dében gratulált a Szent Margit 
Kórház vezetésének az új kezde-
ményezéshez azt hangsúlyozva: 
az egészségügy működtetéséhez 
nem elegendő a gépek, vizsgá-
lóeszközök beszerzése. Elen-
gedhetetlen a törődés, és ennek 
fontos elemét jelenti az is, hogy 
az egészségügyi intézményben 
gondoskodnak a területen dol-
gozók szakképzéséről. Hozzá-
tette: a kormány is mindent el-
követ, hogy az élet- és munka-
körülményeket javítsa. Kiemel-

te, ennek részeként 2016-tól 
négyéves bérfejlesztés indult el, 
ösztöndíjprogramokat hirdettek, 
saját és Európai Uniós forrásból 
azért, hogy az ápolói munkát is-
mét vonzóvá tegyék. A vidéken 
lakhatást biztosító nővérszállók 
után a budapesti szállókat is fel-
újítják és további fejlesztések 
valósulnak meg a következő 10 
évben, mintegy 700 milliárd fo-
rint értékben.

Tovább modernizálják
a Margit Kórházat

Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter, országgyűlési kép-
viselő, a szakképzésért is fele-
lős kormánytagként azt hangsú-
lyozta: a kórház a városrész és 
az agglomerációs települések la-
kosságát is figyelembe véve kö-
zel 200 ezer (egyes szakmák ese-
tében több mint félmillió) pol-
gár egészségügyi ellátásáért fe-
lel. Így mindazok a lépések, ame-
lyek az itteni betegellátás színvo-
nalát, gyorsaságát és biztonságát 
emelik, sokak életminőségét ja-
vítják. Hangsúlyozta: jó előjel-
nek tekinthető, hogy máris eny-
nyien jelentkeztek a meghirdetett 
tanfolyamokra. Kiemelte: a kór-
ház kezdeményezése összhang-
ban van a magyar szakképzési 
rendszer fejlesztése terén végzett 
kormányzati törekvésekkel. 

Az egészségügyi intézmény-
ben az elmúlt időszakban kor-
mányzati támogatással és az uni-
ós források felhasználásával, több 
fontos fejlesztés is megvalósul-
hatott. Többek közt a radiológiai 
eszközök fejlesztése, az energeti-
kai rendszer korszerűsítése, vagy 
a gasztroenterológiai osztály fel-
újítása. Hozzátette: az Egészséges 
Budapest Programban a közeljö-
vőben további modernizálásra, 
eszközbeszerzésre és korszerűsí-
tésre nyílik lehetőség. 

Rugalmasan oktatnak
Nádori Judit, a képzési központ 

igazgatója, a program ötletgazdája 
elmondta: minden érdeklődőt vár-
nak, az ország bármely régiójából 

érkező tanulni vágyónak lehetősé-
get biztosítanak, hogy bekapcso-
lódjanak a képzésekbe. A részt-
vevőknek az elméleti és gyakor-
lati oktatás mellett, eredményeik 
függvényében, akár álláslehetősé-
get is kínálnak a kórházban, ahol a 
teljes oktatási folyamatot biztosít-
ják, nemcsak az elméleti és gya-
korlati képzést, hanem a komp-
lex szakmai vizsgákra való felké-
szítést és a helyszíni vizsga lehe-
tőségét is. A központban hétköz-
nap délután, hétvégén és szomba-
ti napokon is oktatást tudnak tarta-
ni. A programok ütemezése során 
figyelembe veszik a munka, a csa-
lád mellett még elfogadható mér-
tékű elfoglaltságot jelentő tanóra 
mennyiséget.                                     Sz.

Folytatás a 8. oldalról

Nagy érdeklődés mellett tartották 
meg a „Művészek a Miklósházért” 
című beszélgetősorozat következő 
estjét, melyen Jordán Tamás színész, 
rendező, színigazgató volt a vendég 
február 12én. Papp János, a Centrál 
Színház művésze több mint három 
éve indította útjára különleges, 
önállóestsorozatát. Szívügye, hogy 
a Miklós téri iskolában élő gyermekek 
támogatást kapjanak. 

A Miklós téri iskolában sajá-
tos nevelési igényű (tanulás-

ban akadályozott, integráltan ne-
velhető értelmileg akadályozott 
és autista) gyermekek alapisko-
láztatását végzik 1-8. évfolyamo-
kon. Nagyon kevés az olyan in-
tézmény, ahol ezeknek a gyerme-
keknek megfelelő körülményeket 
tudnak biztosítani kollégiumi, 
gyermekotthoni, lakásotthoni el-
helyezéssel. Fontos tehát, hogy 
akinek módjában áll, támogatás-
sal könnyítsen a rászoruló gyer-
mekek és az iskola helyzetén. 

Az oktatási intézményben 
olyan speciális szolgáltatásokat 

nyújtanak, amikre ma Magyar-
országon csak nagyon kevés he-
lyen van lehetőség. Többek közt: 
differenciált, gyakorlat-irányult-
ságú, konvertálható ismeretszer-
zés; készség-, képesség- és kulcs-
kompetencia-fejlesztés; komp-
lex személyiség- és magatartás-
fejlesztő terápiás program; moz-
gásfejlesztés; ének-zene terápia; 

kommunikációs terápia; olvasó-
kör, színjátszás; családi életre ne-
velés; felkészítés az önálló életvi-
telre; beilleszkedést segítő prog-
ram; lovastábor, sporttábor. 

A kollégiumban és a gyermek-
otthonban, valamint a lakásott-
honokban: egyéni szükségletek-
hez igazodó terápiás, szocializá-
ciós, mentálhigiénés magatartás 

és személyiségfejlesztés; sérülés-
specifikus ellátás (mozgás, be-
széd stb.); rehabilitációs, habili-
tációs nevelés. Az iskola céljai: a 
konstruktív életvezetés és a társa-
dalmi rehabilitáció megalapozása 
a sérülés-specifikus nevelés, ok-
tatás, fejlesztés folyamatával. A 
gyermekek harmonikus szemé-
lyiségének kialakítása. Az álta-
lános emberi értékek és normák 
befogadására és betartására ne-
velés. A kiegyensúlyozott, tartal-
mas életre felkészítés. Továbbta-
nulás, pályairányítás. A gyermek-
otthonban és a lakásotthonokban 
ezek mellett otthont nyújtó ellá-
tás biztosítása. Annak elősegíté-
se, hogy a gyermek idővel visz-
szatérhessen a családjába.

(Miklós Téri Gyermekekért 
Alapítvány 1033 Budapest, Mik-
lós tér 5. IBAN: HU34 1170 
3006 2006 7694 0000 0000. 
Bankszámlaszám: 11703006-
200676940300 OTP Bank Nyrt.: 
Budapest Régió, 1033 Buda-
pest, Flórián tér 15. Adószám: 
18087781-1-41.)

Miért fontos a Miklós téri iskola támogatása?
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Egyedi és rendkívül ötletes 
jelmezekben karneváloztak 
a kerületi idősklubok tagjai 
a farsangi bálok mind a ti-
zenegy helyszínén.

Rendőrnő és rocksztár, 
katona és cowboy, 

indián és Paul McCart-
ney –  színes társaság bú-
csúztatta idén a telet az 
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény nyug-
díjas klubjaiban. A mu-
latságokat Müller Ist-
vánné intézményveze-
tő nyitotta meg, köszönt-
ve a klubtagok mellett az 
önkormányzat képvise-
lőit és a szociális főosz-
tály munkatársait.

A klubokban és a De-
rűs Alkony Gondozó-
házban neves művészek 

operett és musical szá-
mokkal varázsolták el a 
vendégeket, akik több 

helyszínen is vidám mű-
sorral készültek: vil-
lámtréfákkal, kabaré je-

lenetekkel szórakoztat-
ták egymást, a darabo-
kat egyedi, ötletes, nem 
ritkán művészi igénnyel 
összeállított jelmezek-
ben adták elő. A szala-
gos farsangi fánk percek 
alatt elfogyott, ezt köve-
tően tombolasorsoláson 
izgulhattak a vendégek, 
akik, amint megszólalt 
az élőzene, rögvest tánc-
ra perdültek. 

A Kiskorona és a Meggy-
fa utcai Idősek Klubjának 
vendége volt Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvise-
lő és Menczer Erzsébet, az 
Óbudai Cívis Klub Egye-
sület elnöke is.

Karneváli hangulat az idősklubokban

Az Artézi Galériában Ven-
dégművészek a Szövetség-
ből „16x1” címmel nyílt kiál-
lítás február 17én.

A kiállításcím jelzés-
értékű abban az ér-

telemben, hogy nem a 
Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövet-
sége különböző kortárs 
festészeti tendenciáinak 
átfogó keresztmetszete 
kerül ezúttal bemutatás-
ra, sokkal inkább egyik 

olyan, talán rejtettebb 
szegmense, amely mégis 
hangsúlyosan van jelen 
végletekig polarizálódott 
művészeti életünkben. 
16 szuverén alkotó egy-
egy képpel – más-más 
utakat bejárva, elmé-
lyült, konzekvens élet-
művekkel maguk mö-
gött – a műfaji, stiláris 
különbségek, más-más 
anyaghasználat, szemlé-
letmód, eltérő szellemi-
ség mellett is, így együt-
tesen erősíti meg: lehet-
séges a párbeszéd. (Gáll 
Ádám)

Kiállító művészek: Ba-
rabás Márton; Berez-
nai Péter; Bikácsi Dani-
ela; Birkás István; Bu-
daházi Tibor; Dréher Já-
nos; Gáll Ádám; Hajdú 
László; Krajcsovics Éva; 
Nádor Tibor; Pataki Ti-
bor; Szüts Miklós; Újhá-
zi Péter; Vojnich Erzsé-
bet; Wágner János; Wro-
bel Péter. 

A kiállítás megtekint-
hető március 9-ig a Kuni-
gunda útja 18. szám alatt, 
előre megbeszélt időpont-
ban: 06-20-334-6686. 
(http://www.artezi.hu)

16×1

A Göncz Árpád Ala-
pítvány koszorú-

zással egybekötött meg-
emlékezést tartott az 
egykori köztársasá-
gi elnök, író, műfordí-
tó, Óbuda-Békásmegyer 
díszpolgára tiszteletére 
február 10-én Göncz Ár-
pád (1922-2015) emlék-
táblájánál, a Bécsi út 88-
90. előtt. 

Emlékező beszédet 
mondott Gombár Csa-
ba. Közreműködött Bor-

bély Mihály, Kossuth-
díjas művész. A Göncz 

család és az alapítvány 
koszorúinak elhelyezé-

se után a résztvevőknek 
módjuk volt kegyeletük 

lerovására egy szál vi-
rággal. 

Göncz 
Árpád 

96 éves 
lenne

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

Fotó: Assay Péter
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Dr. Sági Lajosné Nagy Rózsa népi iparművész, a 
népművészet mestere két, egymástól alapvetően 
eltérő anyaggal foglalkozott pályája során. Egyik 
a népművészet tárgyaként a textil, míg eredeti 
foglalkozása, az acélszerkezeti tervezés szerinti 
másik a fém. Ez utóbbi szakmája jutalma a mint-
egy hatvan éve ma is álló távvezetéki oszlopok, 
míg a másik eredményei az országszerte templo-
mokban megtalálható asztalterítők és hímzések, 
valamint tanítványai. Ez utóbbiért, a magyar nép-
művészeti hagyományok megőrzése érdekében 
végzett alkotótevékenységéért, példaadó okta-
tónevelő munkájáért 2011ben Budapestértdí-
jat vehetett át Tarlós István főpolgármestertől.

- Eredetileg textil szakon végzett, és már 
a hetvenes években közel került a népművé-
szethez. Milyen volt annak idején ezzel fog-
lalkozni?

- Akkor még nagyon sok népművészeti 
egyesület működött. Voltak a sárköziek, a 
hevesiek, a palócok és a többiek, de mára 
már egyedül csak a hevesiek maradtak meg, 
a többiek megszűntek. Engem ismertek ar-
ról, hogy tudok szőni és hímezni, de letet-
tem az úgynevezett szakkörvezetői vizsgát 
mindkettő tevékenységből. Ezt követően 
szakköröket, tanfolyamokat vezettem az or-
szág különböző részeiben, mert akkoriban 
az volt a felfogás, hogy a pedagógusokat 
meg kell tanítani kézművességre, hogy ők 
azt az iskolákban át tudják adni a gyerekek-
nek. Így volt Csongrádban, Bácskiskunban, 
Hevesen és a Dunántúlon pedig a pedagó-
gusok érdekvédelme szervezett ilyen tanfo-
lyamokat. Ezért én az ország különböző ré-
szeiről nagyon sok pedagógust megtanítot-
tam szőni és hímezni, amire nagyon büsz-
ke vagyok. 

Egy jó páros
- Annak idején a Budapesti Művelődési 

Központban vezetett szakkört. Hogyan em-
lékezik vissza arra az időszakra?

- Ez a hetvenes években volt, amikor ve-
zettem ilyen szakköröket először az FMH-
ban, majd a Budapesti Művelődési Köz-
pontban, és az I. kerületben is. Én vezettem 
a gyakorlatot és Bakay Erzsébet, a Magyar 
Iparművészeti Főiskola volt tanára az elmé-
letet, aki szintén ebben az időszakban ment 
nyugdíjba. Így voltunk egy nagyon jó pá-
ros. Ez már a nyolcvanas évek közepe volt, 
amikor még mindig az volt a cél, hogy mi-
nél többen levizsgázhassanak és taníthassa-
nak szövést és hímzést. 

- Abban az időszakban mozgássérült fia-
talokat is tanított. Miért tartotta ezt fontos-
nak? 

- Őket szakmunkásnak tanítottam a két-
ezres években, amikor a tanfolyam végén 
olyan bizonyítványt kaptak, ami ma talán az 
okj-s képzésnek felel meg. Ezzel a végzett-
séggel lehetőséget kaptak arra, hogy dol-
gozzanak egy akkor erre specializálódott 
kft.-nél, amely mozgássérülteket foglalkoz-
tatott. Rettentően büszke voltam, amikor 

egy olyan gyereket megtanítottam szőni, 
akinek nem volt karja. Lábbal szőtt. De volt 
olyan kerekesszékes tanítványom is, aki a 
népművészet ifjú mestere lett abban az idő-
ben. Ezek a fiatalok sokáig dolgoztak, ma 
egy van közöttük, akiről tudok, a Laurum 
Krisztina, aki most is bead pályázatokra na-
gyon szép munkákat, és akivel még ma is 
kapcsolatban vagyok.

Népi iparművészet
- Önálló alkotóként milyen anyagokkal és 

technikákkal foglalkozott a legszívesebben?
- Lényegében mindegyikkel. Nagyon 

szeretem a vászonszőttest, amelyekkel tu-
lajdonképpen a különböző tájegységek ere-
deti munkáit dolgoztam fel. Volt példá-
ul egy eredeti halotti lepedő, amit én nem 

annak készítettem el, hanem asztali terítő-
ként és nem feketén, hanem pirosan. Na-
gyon sok munkáját fotóztam Kallós Zol-
tánnak (aki az elmúlt héten, február 14-én 
hunyt el – a szerk.), aki Erdélyből hozta a 
gyűjtését a múzeumoknak, s mielőtt szét-
osztotta, én lefotóztam, hogy meglegyenek 
az eredeti minták. Nagyon sok ilyen erdélyi 
mintám volt, valamint a csángó kerpákról 
is. A kerpa fejkendő, amit magukra tekerve 
hordtak a fiatal nők addig, míg a gyerme-
kük meg nem született. Csak addig. A ker-
pa elkészítésének van egy technikája, amit 
csáncsálásnak hívnak, ami a szövés köz-
ben magának a mintának a beszővését je-
lenti. Én ezt a technikát kezdtem el használ-
ni egy időben, amivel díjat is nyertem. Ez 
már népi iparművészet. De ugyanakkor sok 
szedettes szőttest is csináltam, vagy gyap-
jút, nagy szövött torontáli gyapjúszőnyeget. 
Volt olyan csoportos pályázat, amelyre fa-
faragó, kerámikus és egy textiles állt össze. 
Ekkor én szőttem minden egyes textilanya-
got ebbe a belsőbe. 

A két terítő sorsa
- Alkotásai közül egy szőtt textil a III. ke-

rületi házasságkötő teremben kapott helyet. 
Hogyan került oda ez a munkája? 

- Ennek a története az, hogy egy pályá-
zat kiírásában az szerepelt, hogy valamely 
közintézménynél lennie kellet egy befoga-
dó nyilatkozatnak, amit én itt a III. kerület-
nél kértem. Ekkor készítettem a házasság-
kötő terembe az asztalra két terítőt. Mind-
ez 2007-ben volt, amikor aztán a III. kerü-
let segítségével az említett pályázatot meg-
nyertem, de hogy a házasságkötő teremben 
használt terítők sorsa azóta mi lett, azt nem 
tudom. 

Visszatérés Óbudára
- Mióta él Óbudán és hogyan érzi magát 

a kerületben?
- Nagyon jól érzem itt magam. Itt jártam 

már óvodába is, majd általános iskolába és 
középiskolába. Édesapám munkája miatt 
egy időre be kellett költöznünk a belváros-
ba, de aztán 1960-ban visszajöttem Óbudá-
ra, mert férjem, aki nagy szaktekintélyű vil-
lamosmérnökként dolgozott, csillaghegyi 
volt. De azt is el kell mondanom, hogy ere-
detileg az Erőterv-nél voltam acélszerke-
zeti tervező. Például távvezetéki oszlopo-
kat és a békásmegyeri alállomást én tervez-
tem, ami adja még ma is Békásmegyernek 
az áramot, de a kaszásdűlői bővítést is én 
terveztem. Az ország különböző területein 
terveztem alállomásokat és távvezetékeket. 
Van olyan oszlopsorom Dunaújváros és Aj-
ka között – ahol annak idején gyapotfölde-
ket műveltek –, ahol az első 120 kilovoltos 
oszlopok épültek 1953-ban, amelyek még 
mindig állnak és tartják a vezetéket. Ha va-
lamit csinálok, akkor azt nagyon lelkiisme-
retesen teszem. 

Bodzay Zoltán

„Ha valamit csinálok, azt lelkiismeretesen teszem”

Fotó: Zumpf András
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Aranydiplomás orvos
Dr. Heréb István Óbudán élő orvos aranydiplomáját tanúsító jubi-
leumi díszoklevelét a közelmúltban vette át dr. Gerber Gábortól, a 
SOTE dékánjától.

Művésztanárok koncertje
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárainak 
hangversenyét az Óbudai Társaskörben rendezik március 1-jén 18 
órakor. A koncert előtt az előtérben megtekinthető az iskola képző-
művész tanárainak kiállítása. 

Jelentkezés az Óbudai Waldorf Óvodába
Az Óbudai Waldorf Óvoda március 8-án (csütörtökön) 18 órától tá-
jékoztatót tart a 2018/2019. nevelési évre jelentkező, érdeklődő szü-
lőknek. Cím: Harrer Pál utca 9-11. (bejárat a Laktanya utca felől). To-
vábbi információ az óvodáról: www.owo.hu, owovoda@gmail.com.

Öregdiák-találkozó az Árpádban
Tájékoztatják az érdeklődőket, hogy az idei találkozó (a felvételi vizs-
gák miatt) a szokásosnál egy héttel később, március 13-án lesz. Az 
egykori osztályok diákjai, tanárai a szokásos módon egy-egy osz-
tályteremben találkozhatnak egymással, az aulában pedig megtekint-
hetik az árpádos hírességeket bemutató kiállítás-sorozat következő 
darabját, melynek témája az idén a humán tudományterület. Töb-
bek között neves nyelvészek, irodalomtudósok, zenetörténészek, jo-
gászok, régészek, történészek, filozófusok életpályáját mutatják be, 
akikre méltán lehet büszke az Árpád Gimnázium közössége. Aki tud 
javasolni olyan öregdiákot, aki a fent említett körbe tartozik, kérik, je-
lezze e-mailben az arpadoregdiak@arpad.sulinet.hu címen!

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

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
előkészítők érettségizőknek

Felvételi előkészítőt (főleg szóbelikre) indítanak általános iskolá-
soknak szaktanárok, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel a 
Thálész-körben, a Vörösvári úton. (A központi írásbelire bárki el-
mehetett, a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a középisko-
la.) Lehetőség van általános-és középiskolások matematika-fizika-
kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érettségizők felkészí-
tését vállalják az elégséges szint elérésétől az emeltszintű érettsé-
gi vizsga sikeres letételéig. Bukás-megelőzés bármilyen tantárgy-
ból a tanév végéig. 5. és 7. osztályos tanulóknak előkészítő lehe-
tőséget kínálnak a szabad helyekre. A diákokat minden délután és 
szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a tanárok, a gye-
rekek által kért napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon. További tájékoztató az interneten, a www.
obudamatek.hu oldalon.)

Az év első állásbörzéjét február 
28. és március 1. között rendezi az 
Óbudai Egyetem. A Bécsi úti és a 
józsefvárosi campus ismét megte-
lik ismert hazai és nemzetközi cé-
gek standjaival, képviselőivel, akik 
két napon át várják a hallgatókat 
szakmai gyakorlati helyek és sza-
bad álláshelyek kínálatával. Sőt az 
idén a partner középiskolák végző-
seit is invitálják az eseményre.

A Bécsi úti aulában (Bécsi 
út 96/b.) február 28-án 

170 négyzetméteren 29 válla-
lat várja az érdeklődőket, már-
cius 1-jén pedig a Tavaszmező 
utcai épületben (Tavaszmező 
utca 17.) 124 négyzetméteren 
mutatkozik be 19 cég. 

A kiállítók valamennyi mun-
kaerő-piaci szektorból érkez-
nek, így a multi, a kkv és állami 
szektor is megjelenik. A koráb-
bi évekhez hasonlóan az egye-
tem duális partnerei és a képzési 
területekhez kapcsolódó nagy-
nevű munkaadók is bemutat-
koznak, mint például az Infor-
mációs Hivatal, a Nemzetbiz-
tonsági Szakszolgálat, az EL-
MŰ-ÉMÁSZ, a MÁV-csoport, 
a Chameleon Smart Home, a 
Dunapack Kft., a Grundfos Ma-
gyarország, a KUKA, a Tetra 

Pak vagy épp a Vincotech. A vi-
lág vezető nagyvállalatai is kép-
viseltetik magukat az Óbudai 
Egyetem állásbörzéjén, így töb-
bek közt itt lesz az Audi Hunga-
ria, a Bosch csoport, a Deloitte, 
a DENSO, az Ericsson, a No-
kia, de kitelepül a Morgan Stan-
ley és a Thyssenkrupp is. 

A 19 éves múltra visszatekin-
tő állásbörze kiváló alkalmat 
nyújt a hallgatók és fiatal szak-
emberek, valamint a cégek, vál-
lalatok számára a közvetlen kap-
csolatteremtésre, a pályakezdők 
bemutatkozására, a leendő mun-
kahely felkutatására. A sok éves 
tapasztalat azt mutatja, hogy 
mind a rendezvényen megjelenő 
cégek, mind pedig az ide látoga-
tó diákok egyaránt elégedetten, 
hasznos ismeretekkel gazdagod-
va távoznak. 

Az állásbörze nem csak az 
államvizsga előtt álló végző-
söknek nyújt hasznos segítsé-
get, hanem az alsóbb évfolya-
mos hallgatóknak is, sőt, idén 
a rendezők az érdeklődő hall-
gatókon kívül a partner közép-
iskolák végzőseit is várják.

A kétnapos börzén az Óbu-
dai Egyetem saját standján az 
egyetem nyújtotta életpálya 
karrierlehetőségeit mutatja be.

Állásbörze az Óbudai Egyetemen
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Rendkívül színvonalas műsorral 
készültek a békásmegyeri Ziper-
nowsky Károly Általános Iskola ta-
nárai és diákjai az oktatási intéz-
mény fennállásának 40. évforduló-
jára. Az ünnepi eseményt február 
16án tartották, telt ház mellett. 
Bús Balázs polgármester, az iskola 
egykori pedagógusa is részt vett az 
eseményen. 

A z intézmény történetének 
főbb mérföldköveit Herth 

Mariann igazgató idézte fel. 
A Zipernowskyt Békásmegyer 
második iskolájaként adták át 
1978-ban, a tanulólétszám ak-
kor meghaladta az ezret. Elő-
fordult olyan tanév, mikor egy-
egy évfolyamon akár 9-10 osz-
tályt kellett indítani. Ebben a 
„hőskorszakban” a tantestüle-
tet több mint száz pedagógus 
alkotta. A ’80-as évek elejétől 
emelt szintű rajzoktatás folyik 
a tantermekben. Az alapítás 20. 
évfordulójától az intézmény fel-
vehette Zipernowsky Károly-
nak, a magyar elektronika aty-
jának, a transzformátoregység 

feltalálójának ne-
vét. Aztán az isko-
lát 2001/2002-ben 
összevonták a Kel-
ta utcai általá-
nossal. Mérföld-
kő volt, amikor 
2008-ban Közok-
tatási Sportisko-
lai minősítést szer-
zett a „Ziper”, fel-
menő rendszerben 
kezdték meg az ok-
tatást. Ugyancsak 
2008-ban, a szülők 
igényeihez igazod-
va, emelt óraszám-
ban angol nyelvi 
orientációt vezettek 
be, melyet 2010-től 
nemzetközi isko-
lai együttműködési 
pályázatokkal erő-
sítettek. Az intéz-
ményben korábban 
is kiemelt nevelé-
si cél volt a környe-
zettudatos szem-
lélet kialakítása, ám e tanév-
től már elnyerte az ÖKO Iskola 

címet is. (2016-ban megkapta 
az Örökös ÖKO Iskola címet.) 

Az iskola vezetése kiemelten 
kezeli a Nemzeti Tehetség Prog-
ram részeként megvalósuló Ta-
lentum Műhely foglalkozás-so-
rozatot, melyben tehetséges di-
ákok alkothatnak kreatívan egy 
informatikai szakmai közösség-
ben. Az elmúlt évben „Együtt 
lenni jó” címmel sikeres TÁ-
MOP-pályázatból részesült az 
intézmény. 

A jubileumi műsorban a diá-
kok és a pedagógusok is fellép-
tek. Sok más mellett keringőz-
tek, népi táncoltak, énekeltek.             

Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter, országgyűlési kép-
viselő úgy fogalmazott az ese-
ményen: - Ez az iskola az elmúlt 
negyven évben már bizonyított. 
Olvasva történetét és az eddig 
elért eredményeket, meggyő-
ződésem, hogy egy színvona-
las, jó tanítói gárdával rendel-
kező oktatási intézményről van 
szó, amely jelentősen hozzájá-
rult ahhoz, hogy az itt tanuló di-
ákok megbecsült polgárai tudja-
nak lenni a magyar nemzet kö-
zösségének. Tudom azt is, hogy 
az iskola kiérdemelte az örö-
kös ÖKO-iskola minősítést, il-
letve részese a nemzeti tehet-
ség programnak. Mindez azt 
mutatja, hogy az intézményben 

megvan a szüksé-
ges szellemi poten-
ciál, a tantestületben 
pedig az a képesség, 
hogy úgy foglalkoz-
zanak a gyermekek-
kel, hogy a lehe-
tő legjobban készít-
sék fel őket az élet-
re. Hozzátette: hal-
lotta, hogy az isko-
la anyagi és szelle-
mi értelemben sokat 
fordít informatikai 
fejlesztésre, képzés-
re is, amit nemzet-
gazdasági miniszte-
ri minősé gé ben kü-
lön méltatott, hiszen 
a digitális eszközök 
használata jól látha-
tóan ott lesz az éle-
tünk majd’ minden 
percében. Az okta-
tással tehát a jövőre 
készítik fel a gyer-
mekeket. 

Menczer Erzsébet, 
az Óbudai Cívis Klub Egyesü-
let elnöke egy gyermekkori él-
ménye kapcsán világított rá ar-
ra, hogy miért büszke az oktatá-
si intézményre, melynek pedagó-
gusait, igazgatóit több mint húsz 
éve ismeri. Mint mondta, tudja 
milyen erősen kötődni egy isko-
lához, hiszen neki nagyon jó él-
ményei vannak életének ebből a 
szakaszából. Mindent elmond és 
a legnagyobb elismerés az, hogy 
az egykori diákok közül sokan ta-
nítanak a Zipernowskyban. Jókí-
vánságát fejezte ki, hogy az elkö-
vetkezendő negyven év is olyan 
szeretetben, boldogságban teljen 
el és olyan eredményeket érjen el, 
mint az elmúlt négy évtizedben. 

Hozzátette: Az eredményes 
tanítói munka nemcsak a ta-
nárok és tanítók felelőssége. A 
fenntartóknak, a szakpolitiku-
soknak is közös ügye, hogy az 
iskola olyan alkotóműhely le-
gyen, ahol a tudás érték. Mind-
annyiunk számára az a legfonto-
sabb cél, hogy a tanítványok ta-
nulmányaik befejezése után ké-
pesek legyenek felelős állam-
polgárként eligazodni a világ-
ban, a társadalom állandó vál-
tozásai közepette. A magam ré-
széről a jövőben is mindezek 
megvalósulását kívánom támo-
gatni, helyi és országos szinten.

Sz.

Gálaműsorral ünnepelték a jubileumot

40 éves a Zipernowsky Károly iskola

Fotó: Zumpf András
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A fénynélküli tél már kissé unalma-
san szürke hétköznapjait ellensú-
lyozó, magához képest is üde cím-
lappal jelent meg az Óbudai Anziksz 
téli lapszáma. De mi lesz, ha ezután 
mindig ilyeneket várnak majd az ol-
vasók?

Most aztán igazán nem le-
het okuk panaszra azok-

nak sem, akik eddig esetleg azt 
kérték számon az Anziksz szer-
kesztőitől, hogy többnyire sötét 
tónusú képzőművészeti alko-
tások szerepelnek a címlapon, 
amelyek a belső színessége elle-
nére a magazin külsejét komor-
rá teszik. Gyémánt László Ma-
rozsán Erikáról festett portré-
jával a címlapon nem érheti ez 
a vád őket, a folyóirat garantál-
tan hamar elfogy majd az óbu-
dai kulturális intézmények pol-
cairól és asztalairól, függetlenül 
ezúttal a belső tartalom nagy-
szerűségétől.

Hogy miért pont ez az alko-
tás? Harmincegy éve nyitot-
ta meg kapuit a San Marco ut-
cában az Óbudai Festőiskola, 
amely működésének nyolc éve 
alatt nagy tehetségű fiatal kép-
zőművészek sajátították el itt a szakma fo-
gásait. Az iskolát annak idején Gyémánt 
László hozta létre, akinek Ardey Edinával 
közös interjúja az Óbudai Festőiskola tör-
ténetéről szól.

Grácia-történet
A lapindító jegyzetet ebben a számban 

Fráter Zoltán írta, valamint ő válaszol a 
lapvégi állandó kérdésekre is. A tanárral, 
lapszerkesztővel, színpadi szerzővel készí-
tett interjú pedig Fráter Zoltán egyéb tevé-
kenységeit is megmutatja, többek között 
több évtizedes kapcsolatát az Óbudai Tár-
saskörrel, amelynek immár házi szerzőjé-
vé vált. Ugyancsak az Óbudai Társaskör 
a főszereplője a zenei, vagy nevezzük így, 
klasszikus zenei rovatnak, hiszen az intéz-
mény legújabb büszkeségéről, egy Stein-
way hangversenyzongoráról szól az írás, 
amelyben Mácsai János zenetörténész be-
szél a hangszer felújításának munkafolya-
matairól, az új hangszer nyújtotta zenei le-
hetőségekről.

A lapszám egyik legizgalmasabb írása a 
Kerényi Gráciáról szóló visszaemlékezés 
egykori tanítványa és barátja, Csisztay Gi-
zella tollából. Kerényi Grácia író, költő és 
műfordító a huszadik századi lengyel-ma-
gyar kapcsolatok legnagyobb alakja volt, 
aki az óbudai Fő téren lakott. „A Gestapo 
börtönéből, ahol együtt ült Karády Katalin-
nal, Bécsbe, majd Auschwitzba szállították. 
Apja ekkor már Svájcba emigrált második 
feleségével, s amikor megtudta, hogy lánya 

koncentrációs táborba került, fellármázta a 
fél világot. Kapcsolata volt Altheim német, 
náci érzelmű ókortudóssal – az ő közremű-
ködése nyomán Auschwitzból Ravensb-
rückbe szállították Gráciát, ahonnan 11 hó-
napos fogság után szabadult. A táborban 
lengyel fogolytársnőitől, a lengyel Bibliá-
ból megtanult lengyelül, és élete ettől fogva 
elválaszthatatlan lett a lengyelségtől.”

Mithras-hívők titkai
Nem hiányozhatnak ebből az Anziksz-

számból sem az óbudai kulturális intézmé-
nyekről szóló írások. Gyimesi László Krú-
dy alakját és az ő nevét viselő Irodalmi Kör 
elmúlt harmincöt évét eleveníti fel, míg 
Tenk Dóra ugyancsak személyes hangvétel-
lel írja meg a San Marco Galéria történetét 
és félmúltját, kitekintve már kicsit a jövő-
re is. Szántó András írása pedig egy vala-
ha volt intézményről, az Óbudai Kisfaludy 
Színházról és egykori társulata előadásában 
színre vitt zenés darabról szól, melyet Rigó 
Jancsi életútja ihletett.

Óbudai zsidó intézmények és személyisé-
gek merülnek fel a múltból Cseh Viktor kul-
túrtörténésszel, az óbudai zsidó séta veze-
tőjével folytatott beszélgetésből, melynek 
szerzője Dohi Gabi. A zsinagógán túl szó 
esik benne számos más óbudai zsidó emlék-
ről, színes történetekről, az egymást követő 
rabbik személyes sorsáról. 

Orosz Diána jóvoltából olvashatunk az 
Óbudai Múzeum novemberben megnyílt, 
Fikciótól a valóságig című időszaki kiállí-

tásáról, amely metszeteken, térké-
peken és vedutákon (városlátképe-
ken) keresztül mutatja be a város 
történetét1600-tól 1873-ig. Zsidi 
Paula régész az ókori Aquincum 
Mithras-hívőinek és szentélyeinek 
titkát kutatja, s a kultusz jellemző 
tárgyi emlékeiről is láthatunk ké-
peket az Anzikszban.

Őszi séták
A Csillaghegyi Közösségi Ház 

kerámia műhelyének állandóan 
változó alkotói közösségét és ve-
zetőjét, Szemlér Magdolnát mu-
tatja be egy interjú, valamint az 
Óbudai Csillagház csodáit egy to-
vábbi írás, majd az Óbuda-Hegy-
vidékiek Egyesületének székhe-
lye, a Táborhegyi Népház törté-
netéről, a jelenéről és programjai-
ról egy harmadik.

A magyar animáció nagy mes-
tereiről, a kézzel kiszínezett ré-
gi szép időkről beszélgetett Ter-
novszky Béla rajzfilmrendező-
vel Kabai József. Péntek Orso-
lya pedig Hamvas Béla születésé-
nek százhuszadik évfordulója al-
kalmából eleveníti fel az író élet-
művét, a magyar irodalomban el-
foglalt helyét, vagy inkább tértől, 

időtől, kultúrától való kötetlenségét, semle-
gességét. Féja Endre pedig az ötvenöt éve 
elhunyt, méltatlanul feledésbe merülő Re-
menyik Zsigmond munkásságát, azon belül 
is egyik öregkorára jellemző elbeszélését, 
az Őszi séták című novellát elemzi.

Utolsó falatok
Zeke Gyula ismét odaállt egy óbudai épü-

let elé, mellé, de legalábbis egy negyve-
nes években épült ház és formás zászlórúd-
ja ürügyén feleleveníti a gyerekkor „bol-
dog” csokoládé fagyijait, mint ahogy Gyi-
mesi László a Faház nevezetű vendéglátó-
ipari egység mellé állt (ült) oda, és soha el 
nem készülő regénye újabb fejezetében ez-
úttal mintha maga körül mozgatná szokásos 
szereplőit, Burmát, Gutentagot, Tanárurat, 
Pofapénzt, Balogh Tamást és a többieket. A 
szépirodalmat még Györei Zsolt elbeszélé-
se és Simonfalvi Anita könyvajánlója kép-
viseli.

Ebben a számban a szokásosnál is erő-
sebb a sportrovat, amelyben Kemény Va-
gyim sakktörténelmi kalandozása és Haj-
lik Gábor bridzstechnikai ötletei mellett az 
Omszki-tavon megrendezett regattáról, az 
óbudai jégkorong sportról és a téli pilisi tú-
ralehetőségekről is olvashatunk. Az utolsó 
falatok egyikeként pedig egy óbudai indi-
ai étteremmel, annak vezetőjével ismerked-
hetünk meg.

Az Anziksz téli száma is ingyenesen el-
vihető a kerület kulturális intézményeiből.

Bodzay Zoltán

Nagy és üde falat a téli Anziksz
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Mélyen zengő, ismerős bari-
tonja mindannyiunk fejében 
ott visszhangzik, karizmatikus 
személyiségével, magával ra-
gadó előadásmódjával szá-
mos óbudai rendezvényen ta-
lálkozhatunk. Papp János 
színművésszel beszélgettünk.

A színházba járók szá-
mos jelentős sze rep-

ben láthatták: Csehov, 
Shakespeare, Madách 
színpadi darabjainak fő-
szereplőjeként. A sort 
reggelig folytathatnánk. 
De a középkorúak szíve-
sen emlékeznek arra is, 
mikor Pirx kapitányt ját-
szotta a hetvenes évek so-
kat emlegetett sci-fi-soro-
zatában, a Pirx kalandjai-
ban. (A blue boxot ebben 
a sorozatban próbálták ki 
legelőször Magyarorszá-
gon.) Papp János több mint 
900 filmben adta hang-
ját a szereplőknek: példá-
ul a Mad Max - A harag 
útjában Halhatatlan Joe-
nak, sokszor szinkroni-
zálta már Martin Sheent, 
Morgan Freemant, John 
Goodmant, egyszer még 
Harrison Fordot is. Hall-
hattuk mélyen zengő ba-
ritonját a Keresztapában, a 
Twin Peaksben, a Leon, a 
profiban és a Kill Bill-ben 
is – és akkor a színház he-
lyett a mozit preferáló, fi-
atalabb generáció is mind-
járt tudja, ki is ő.

Jó ideje a Centrál Szín-
házban játszik, a jelenleg 
futó előadások közül nem 

egyben láthatjuk. Szín-
művészeti teendői mellett 
időt szakít arra, hogy min-
den nyáron hetekig gya-
logoljon egzotikus vagy 
épp zord tájakon. Így járt 
már a Himalájában, a Si-
erra Nevadában, Peruban, 
Japánban, Lappföldön, és 
persze végigjárta az El 
Camino-t is. 

Amikor először hívtam 
telefonon, az járt a fejem-
ben, milyen furcsa lesz 
vele beszélni, hiszen elő-
ző este még elérhetetlen 
távolságban volt a Nati-
onal Geographic csator-
nán, az „Isten nyomában 
Morgan Freemannel” cí-
mű sorozat narrátoraként. 

- Jól sejtem, hogy ez a 
szinkron igazán testhezál-
ló feladat az ön számára? 

- Sokat tanultam Mor-
gan Freemantől, hiszen ő 
is amatőr riporter, ahogy 
én is a MŰMI, a „Művé-
szek a Miklós-házért” jó-
tékony célú beszélgetés-
sorozat esetében. Igyek-
szem, ahogy ő is, a ri-
porter-mesterség fogása-
inak hiányát intenzív fi-
gyelemmel és a beszél-
gető partner iránti szere-
tettel pótolni, ami, am-
úgy mellékesen, a profi 
riporterek kelléktárában 
is állandó kellék kellene, 
hogy legyen. 

- A vándorútjain szer-
zett élményeit időről idő-
re szívesen osztja meg 
közönségével, az Óbudai 
Társaskörben. 

- Is! És szerte az or-
szágban, mindenütt, aho-
vá hívnak! Közeledik a 
200. útinapló-előadás!

- Hogy visszautazzunk 
picit az időben, régóta 
házigazdája az Aquincu-
mi Költőversenynek. Idén 
is lesz folytatása? 

- A XXI. Aquincumi 
Költőversenyre is csordo-
gálnak már a pályaművek, 
amelyeket játékos kedvű 
költőbarátaim „Az indulat 
ihlet versre” hívómondat-
ra reagálva küldenek be. 
Az április 7-ei döntőn az-
tán majd kiderül, hogy mi 
az, ami ma indulatot kelt 
bennük, és kénytelenek 
tollat ragadni!

- Nevével Óbudán leg-
gyakrabban a „Művé-
szek a Miklós-házért” jó-
tékony célú beszélgetés-
sorozat kapcsán találko-
zunk. Mi a titka, hogy az 
esemény egyre népsze-
rűbb?

- A titok művészbará-
taim hozzáállásában rej-
lik. Amikor meghallják, 
hogy a támogatói jegyek-
ből befolyó összeg a Mik-
lós utcai iskolában gon-
dozott, nevelt gyerekeket 
segíti, elsőre igent mon-
danak a hívó szóra. A te-
matikus beszélgetések-
ben pedig igazi, mélyen 
őszinte énjüket adják, hál’ 
istennek rengeteg humor-
ral, amikor életről, halál-
ról, szerelemről, Istenről, 
és a természetről fagga-
tom őket.               Sz. Cs.

Papp János, a Vándorszínész 
ezer szállal kötődik Óbudához

Maria de Faykod lourdes-i fotói
Jézus kínszenvedésétől a feltámadásig - A spiritu-

ális szépség megújítása a művészetben, a lourdes-i 
stációk címmel nyílt kiállítás Maria de Faykod szob-
rászművész fotóiból a Pesti Vigadóban. A március 
18-ig látogatható tárlat a Magyar Művészeti Akadé-
mia, az óbudai székhelyű Béres Alapítvány jóvol-
tából jöhetett létre. A kulturális esemény védnöke 
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

Felvétel a kórusba és a tánccsoportba
Várjuk önöket a Hagyományőrző Német Nemzeti-
ségi kórusunk illetve tánccsoportunk soraiba! Egy-
két próbát megér, hogy meghallgassák, hogyan 
zajlik az élet a kórus- illetve a táncpróbán! Jelent-
kezni lehet a 06-70/685-2122-es telefonszámon.

Meghívó a Vasarelybe
Kedves óbudai lakosok! Látogassanak el a Szent-
lélek téren található Vasarely Múzeumba és tekint-
sék meg az állandó gyűjtemény darabjait ingye-
nesen. A belépéshez a lakcímkártya bemutatása 
szükséges. (További információk: vasarely.hu)

Közgyűlés
Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör március 8-án 16 
órakor beszámoló közgyűlést tart a Kéhli Vendéglőben.

Emlékmackók
Fenti címmel nyílt meg a Tündérkert Galéria és Közös-
ségi Tér idei első kiállítása, Varró Szilvia mancsműves 
jóvoltából. A hely megálmodója és szakmai vezetője 
Beke Kata, aki rendszeresen szervez gyermekprog-
ramokat, köztük könyvbemutatót, kézműves foglalko-
zást. Varró Szilvia 2013 óta tagja a Kiss Áron Magyar 
Játéktársaságnak. Még abban az évben az Országos 
Baba és Mackókészítési Versenyen és kiállításon I., 
2014-ben II. helyezést ért el. 2013-ban a Magyar Kéz-
műves Alapítvány, valamint a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara díját és elismerését is megkapta. A sok 
év alatt rengeteg mackó született a kezei között, me-
lyek akár egyedi elképzelések és megrendelések alap-
ján is készülhetnek. (Az ingyenes tárlat március 18-ig 
tekinthető meg. Cím: Bécsi út 53-55. Nyitva tartás: hét-
főtől szombatig 10-től 18 óráig. Vasárnap zárva.)

Képzőművészeti kör Csillaghegyen
Általános iskolásokat (4-8.oszt.), középiskolásokat és 
felnőtteket várnak a több mint 10 éve működő SZÍN-
KÖR-be. Bármikor bekapcsolódhat a szakkör munká-
jába. Felkészülhetnek a fiatalok művészeti középisko-
la felvételijére. Nyugodt, csendes alkotóműhely várja 
a Lehel utca 14-ben, a Csillaghegyi Polgári Kör Zsám-
boki termében. A felnőtteknek szerdán 9-től 12 óráig, 
a gyerekeknek szerdán 16-tól 17.30 óráig tart foglalko-
zást Varga Ágnes művésztanár. Elérhetőség: +36-30-
324-9819 (hovargi@ gmail.com).

Fotó: Antal István
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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? • Feb-
ruár 20-án: Világosság előbb, mint a Nap terem-
tése? A Genezis ellentmondásra épül? • Febru-
ár 27-én: A fáraó szívét Isten keményítette meg? 
Van akkor egyáltalán szabad akarat? • Március 6-
án: Szabad-e lopni? Az egyiptomi kivonulás kérdé-
sei. • Március 13-án: Szabad-e ölni? A népirtás kér-
dése a honfoglalás idején. • Március 20-án: Sza-
bad-e hazudni? A hazugság kérdése a parancsola-
tok hátterén. Rebeka és Ráhel esete. • Március 27-
én: „Nincs egy igaz se a földön”, mégis Jóbot igaz-
nak állítja az Írás. Ez hogy lehet? • Április 3-án: Ta-
nítja-e a Biblia a lélekvándorlást? Mi igaz Illésről? 
• Április 10-én: Hitből, vagy cselekedetekből jutha-
tunk üdvösségre? • Április 17-én: Jézus békeszere-
tő volt, vagy hadüzenetet hirdetett? • Április 24-én: 
Van-e örökké égő tüzes pokol büntetésként Isten-
nél? (Belépőjegy: 200 forint. Cím: San Marco ut-
ca 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.) 

Van válasz 
A világszerte ismert amerikai utazó evangélista, 
Randy Chovan lebilincselő stílusban, közérthető 
módon beszél az élet mindenkit foglalkoztató kér-
déseiről a Biblia alapján. Az előadások végén kér-
désekre is válaszol. Minden érdeklődőt várnak feb-
ruár 25-én 10 és 17 órakor az Életvíz Baptista Gyü-
lekezetben (Szőlő utca 48.), február 26-án, 27-én 
és 28-án 18.30 órakor a Bokor 23-25 Irodaház Mo-
zart termében (Bokor utca 23-25.). A részvétel in-
gyenes.

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. 

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

A kerület egyetlen helyi védett-
ségű keresztény keresztjét az 

Aranypatak utca 18. szám alatti kert 
bal alsó sarkában csodálhatjuk meg. 
A zopf stílusban, mészkőből fara-
gott művet 1817-ben jégeső és ziva-
tar ellen állította Ecker Lénárt és Ec-
ker Erzsébet az Óbudai temetővel 
szemben, a Bécsi útra. A Krisztus 
testét is ábrázoló keresztet 1885-ben 
Gigler Magdolna a jelenlegi helyé-
re helyeztette át. A keresztet utoljára 
1998-ban a Budapest Galéria gondo-
zásában Oláh Szilveszter renoválta.

Óbuda kulturális örökségei
Több mint 200 éves az Ecker kőkereszt

Fotó: Zumpf András
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Az Aquincumi Múzeum 
„Mindeközben – Egyidejű 
történések a Tiberis és a Du-
na partján” című új időszaki 
kiállítása február 5én nyílt 
meg, amelynek egyik ki-
mondott célja az, hogy a tör-
ténelem egyes fontos ese-
ményeit érzékelhetően ösz-
szeköthetővé tegye a ha-
zánk területén éppen akkor 
történtekkel.

A z elmúlt évi kima-
gasló látogatottsá-

gi adatokat figyelembe-
véve a Budapesti Tör-
téneti Múzeum Aquin-
cumi Múzeuma minden 
évben két tematikus idő-
szaki kiállítást szervez. 
Az idei első ilyen ese-
mény rendhagyó módon 
nem a római élet egy bi-
zonyos részére fókuszál, 
hanem inkább történel-
mi eseményeket tekint 
át. A kiálltás szervezői 
ugyanis párhuzamba ál-
lítottak egymással törté-
neti eseményeket, ame-
lyek segítségével szeret-
nék megmutatni mi tör-

tént a Kárpát-medencé-
ben bizonyos időpontok-
ban, olyanokban, amikor 
például a Római Biroda-
lom történetében fontos 
események történtek. 

Láng Orsolya, az 
Aquincumi Múzeum 
igazgatója köszöntőjé-
ben elmondta, hogy ezt 
a kiállítás a rendezői töb-
bek között azért érez-
ték fontosnak létrehozni, 

mert az iskolákban látha-
tó módon ma egyre keve-
sebb idő van arra, hogy a 
gyerekek elmélyüljenek 
egy-egy történelmi kor-
szak vagy esemény tagla-
lásában. A kiállítás meg-
mutatja például, hogy mi 
történt a Római Biroda-
lomban és nálunk a Ve-
zuv kitörésének idején, 
és további kilenc hason-
ló esemény időpontjában 

a Római Birodalom idő-
szakában és az azt meg-
előző illetve követő né-
hány évszázadban. A ki-
állítás rendhagyó nem 
csak a képi világát te-
kintve, hanem a nyelve-
zetét nézve is, mert a ku-
rátora, Budai Balogh Ti-
bor nem csupán a meg-
szokottnál másképp fo-
galmazott szövegekkel 
jelentkezik a tablókon, 

hanem szórakoztató raj-
zokat is mellékel az aktu-
ális eseményekhez.

Karafiáth Orsolya 
író, publicista a kiállítá-
son látottakra bevallot-
tan meredeken asszociá-
ló megnyitó beszédében 
azért érintőlegesen szót 
ejtett ókorról és Itáliá-
ról is, de lényegét tekint-
ve szépirodalmi szöve-
get mondott el, amelyen 
derülni is lehetett, ennyi-
ben tehát már ugyancsak 
csatlakozott a kurátor 
szándékaihoz is. A kiál-
lítás tíz tablójának meg-
felelően ő szintén tíz em-
lékképét elevenítette fel 
a múltból, amelyek egyi-
ke-másika tehát érintke-
zett azért a kiállítás tema-
tikájával. Például a felol-
vasott, A legszebb nap cí-
mű versének története is 
Rómához köthető.

Az időszaki kiállítás 
novemberig megtekinthe-
tő az Aquincumi Múze-
um nyitvatartási idejében. 
(Cím: Szentendrei út 135.)

B. Z. 

Egyidőben a Tiberis és a Duna partján

Óbuda impozáns középkori épüle-
teinek sorában a királynéi vár is 
olyan, amely szinte teljesen meg-
semmisült. Az 1908 és 1984 között 
történt régészeti kutatások után a 
feltárt alapfalmaradványokat visz-
szatemették, a leletek pedig a Bu-
dapesti Történeti Múzeumba kerül-
tek. A vár – Buzás Gergely régész 
által elkészített – rekonstrukciója 
az Óbudai Múzeum állandó kiállítá-
sán tekinthető meg. 

A palotaszárny nyugati falá-
ra épült rá a Kálvin köz 2-

4. szám alatti református temp-
lom nyugati záró fala. A parókia 
pincéjében látható az alapfalak-
nak egy kis részlete. A Fő téren, 
az egykori prépostsági templom 
közelében állhatott az első kirá-
lyi kúria. Az 1189. évi keresztes 
hadjárat idején III. Béla király 
itt látta vendégül a keresztese-
ket vezető Barbarossa Frigyes 
német-római császárt.

Az 1230-as években kezdték 
el építeni – Óbuda délnyuga-
ti sarka közelében – az új kirá-
lyi várat; feltehetően II. András, 
majd fia, IV. Béla, akinek már 
ez a vár volt királyi rezidenciája. 
Feltehetőleg a XIII. század végé-

ig (a tatárjárásig) Óbuda maradt 
a királyi székhely, melyet Budá-
nak neveztek. A ma is használt 
helynév latin változata – „Vetus 
Buda” – egy 1261-es oklevélben 
tűnik fel először, mintegy elkü-
lönülve a későbbi, budai várhe-
gyen felépített királyi vártól.

A XIII. század első harmadá-
ban felépült vár egy szabályos, 
körülbelül 60x60 méteres, négy-
zetes alaprajzú, síkföldi várkas-
tély lehetett, melynek bejárata a 
város és a Dunától az „Esztergo-
mi nagyút”-ig (a mai Bécsi út) 
tartó főútvonal irányából nyílt. 
Külső és belső várfallal övezett, 
15-16 méter széles árok határol-
ta. Így a vár teljes alapterülete 
körülbelül 100×100 méterre ter-
jedhetett ki. Az árkon híd veze-
tett keresztül, mellyel szemben 
egy előcsarnokszerűen kikép-
zett torony állt. Ennek földszint-
jéről díszkapun át lehetett eljut-
ni a keletre emelkedő várkápol-
nához. A belső, zárt udvart U-
alakban vették körül a lakóépü-
letek. Az udvarra kétoszlopos, 
díszes kapu vezetett. A keleti és 

a nyugati oldalon támpillérek 
tagolták a falsíkokat.

Bár a XIV. század első felé-
ben I. Károly (Róbert) ugyan 
Visegrádon rendezte be kirá-
lyi székhelyét, de az óbudai vár 
továbbra is megmaradt királyi 
szálláshelynek. Károly Róbert 
fia, Nagy Lajos király 1343-ban 
özvegy édesanyjának, Erzsébet-
nek adományozta a királyi vá-
rat, amely ettől kezdve – jöve-
delmeivel együtt – a minden-
kori magyar királynék tulajdo-

na („civitas reginalis”) maradt a 
középkor végéig. Későbbi okle-
veles adatok szerint Cillei Bor-
bála, Zsigmond felesége tégla-
vetőket kért Bécsből, a vár épít-
kezéseihez. Szívesen tartózko-
dott itt Szilágyi Erzsébet, Beat-
rix királyné és II. Lajos felesé-
ge, Mária királyné is.

A háromdimenziós rekonst-
rukciókat Buzás Gergely ter-
vei alapján a Narmer Építészeti 
Stúdió készítette. (Forrás: Óbu-
dai Múzeum)                          Sz.

800 éve építették az óbudai királynéi várat

Fotó: Antal István
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Óbudai sziréna
Halott utas a 17-esen

Leállt a szíve és meghalt a 17-es vil-
lamoson egy 73 éves férfi nemrégi-
ben. Több mint hat órát „utazott” hol-
tan anélkül, hogy bárki észrevette vol-
na. A férfi aznap reggel, ahogy a töb-
bi napon, elindult munkába; nyugdí-
jasként még dolgozott. Mindennap vo-
nattal utazott fel Budapestre, aznap is 
háromnegyed hét körül ért be a Dé-
li pálya udvarra. Innen két megállóra 
van a munkahelye, így felült a 17-es 
villamosra, ahogy mindig. Halála nap-
ján azonban minden bizonnyal már a 
második megállóhely előtt meghalha-
tott, hiszen a villamosról nem szállt le, 
a villamosvezetőnek pedig délután fél 
kettő körül szólt valaki, hogy „úgy néz 
ki, mintha valaki rosszul lenne, de le-
het, hogy már nem is él, mert nagyon 
sápadt”. A vezető megállította a villa-
most, és hívta a mentőket. 

A pénztárcát is kitakarították
Befejezték a nyomozást az óbudai rend-
őrök annak a házaspárnak az ügyében, 
akik tavaly több sértettől is loptak a Szi-
get Fesztiválon. A rendőrök egy lopás 
bejelentését követőn igazoltatták és át-
vizsgálták a fesztiválon munkát végzők 
táskáit. Egy takarítóként dolgozó há-
zaspár táskájából olyan műszaki cik-
kek kerültek elő, amelyek eltűnése mi-
att egy, a rendezvényen tartózkodó férfi 
is feljelentést tett korábban. A rendőrök 
a pár ruházatát is átvizsgálták, külföldi-
ek nevére kiállított bankkártyákat, ék-
szereket, órákat és 400 ezer forint ér-
tékben valutát találtak náluk. 

Két autó ütközött
Összeütközött két autó a Huszti és a Bog-
dáni út kereszteződésében február 16-
án. Egy ember könnyebben megsérült.

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.

Korábban beszámoltunk arról, hogy új, 
fix kamerák kerültek ki a Szentendrei 

útra, melyek nem sebességmérők, hanem a 
forgalmat figyelve a felette elhelyezett in-
formációs táblán kivetítve, hasznos tájé-
koztató üzeneteket nyújtanak az autósok-
nak. A változtatható jelzésképű berendezé-
sek a Budapest felé vezető útpálya két pont-
ján, a Zsófia illetve a Raktár utcai kereszte-
ződés előtt adnak valós idejű információkat 
a közlekedőknek a forgalmi viszonyokról.

Már működnek a tájékoztató táblák

Gázpalack robbant
Csillaghegyen, a Szép Kilátó utcában egy 
családi házban gázrobbanás történt febru-
ár 16-án délután. Az épületben egy néni la-
kott, akit az Óbudai Szociális Szolgáltató In-
tézmény munkatársai a Harrer utcai nyugdí-
jas házban helyeztek el, ott biztosítottak neki 
lakhatást. Az eset körülményeiről annyit lehet 
tudni, hogy gázpalack robbant fel, az ott lakó 
idős asszony és szerencsére más sem sérült 
meg. A ház valószínűleg lakhatatlanná vált. 

Fotó: Antal István
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Óbuda lakosságának bizton-
sága szempontjából két fon-
tos összejövetelt tartottak az 
érintett szervezetek képviselő-
inek részvételével február 6
án ÓbudaBékásmegyer Ön-
kormányzata tanácstermé-
ben. Az egyik az Áldozatvédel-
mi Szakmai Együttműködési 
Rendszer (ÁSZER), míg a má-
sik a Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum (KEF) ülése volt. 

Az ÁSZER célja a 
bűnmegelőzés, az ál-

dozattá válás megelőzése, 
illetve az áldozatsegítés, 
valamint az ismételt áldo-
zattá válás elkerülése ér-
dekében a kerületi állami 
és egyéb szervezetek ál-
tal végrehajtott tevékeny-
ségek és együttműködé-
sek formalizálása és a ke-
rületi kooperációs hálózat 
kialakításával az elérhető 
szolgáltatások igénybevé-
telének, a személyre sza-
bott segítségnyújtásnak a 
hatékonyabbá tétele.

Trükkös 
csalások ellen
Túl azon, hogy a jelenlé-

vők elfogadták az ÁSZER 
idei első eseményén a ke-
rületi szervezet 2018. évi 
munkatervét, Szikszó Sán-
dor rendőr alezredes, a III. 
kerület megbízott kapi-
tányságvezetője a megelő-
zés érdekében hozott a he-
lyi és az országos tapasz-
talatok alapján megismert 
példákat és mintákat a 
trükkös csalások köréből. 
Mint elmondta, ezek az 
esetek jellemzően az idő-

seket érintik, de a fiatalo-
kat is képesek megtévesz-
teni a bűnelkövetők egyes 
csalásfajtákkal. 

Előfordul például, hogy 
burgonyát visznek a csa-
lók az önkormányzat ne-
vében, és ha nem is ak-
kor követik el a bűncse-
lekményt, de az idősek bi-
zalmukba fogadják őket. 
Gyakran szolgáltató cé-
gek szakembereinek adják 
ki magukat, s miközben 
egyikük nyomtatványokat 
írat alá, másikuk felderíti a 
terepet, vagy el is követi a 
bűncselekményt. 

Megtörtént, hogy nép-
számlálónak, vagy vá-
lasztási bizottsági tagnak 
mondták magukat annak 
érdekében, hogy az értéke-
ket kifürkésszék, vagy el-
vigyék, de olyan is előfor-
dult, hogy rendőri eljárást 
színlelve jutottak be a la-
kásba a csalók, akik hamis 
lefoglalás során vitték el az 
értékeket. Szikszó Sándor 

megosztotta a rendőrség 
tapasztalatait a termékbe-
mutatós, illetve az úgyne-
vezett unokázós csalásról 
is, amikor az esti órákban 
azzal hívják fel a nagyszü-
lőket, hogy az unoka bal-
esetet okozott, aminek el-
intézéséhez a pénzükre 
van szükség.

A kapitányság vezetője a 
nyár veszélyeit is megemlí-
tette, amikor sokan a kert-
kaput sem csukják be, ami 
a besurranók paradicsoma. 
Ennek és más bűncselek-
ményeknek az ellenszere 
egy egyszerű riasztó felsze-
relése, amely az elektromos 
üzletekben, vagy a nagy 
barkácsáruházakban is né-
hány száz forintért megvá-
sárolható. Az elsősorban 
kertes házak teraszajtójára 
szerelhető nyitásérzékelő 
éles hangon riaszt, ha nyit-
ják az ajtót. Ezen túlmenő-
en pedig Szikszó Sándor 
és a BRFK bűnmegelőzési 
osztályának munkatársa to-
vábbi hasznos eszközöket: 
érzékelőket, lámpákat és 
időszaki kapcsolókat, va-
lamint kamerákat mutatott 
be, amelyek mind a bűn-
megelőzést, a biztonságot 
szolgálják. 

Helyi 
összefogás

„A kábítószer jelentet-
te kihívások esetében sem 
bízhatunk csupán a ható-
sági szigorban és az árta-
lomcsökkentő gyógyszerek 
hatásában. Be-, és elfoga-
dó közeg is szükséges, ahol 
a bajban lévő nem marad 
egyedül küzdelmében, mi-

közben az érintett fiatal 
családi vagy baráti közös-
ségének is szüksége lehet 
támpontokra és ismeretek-
re, ha valóban magukénak 
érzik a problémát” – áll az 
Óbudai KEF megújult ki-
adványában.

Óbuda–Békásmegyer 
Kábítószerügyi Egyeztető 
Fóruma 2005-ben alakult. 
Tagjai a fiatalokkal kap-
csolatba kerülő és a szen-
vedélybetegségek megelő-
zésében és kezelésében 
fontos szerepet játszó ál-
lami, önkormányzati, ci-
vil és egyházi szerveze-
tek képviselői. Óbuda–
Békásmegyer Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórumá-
nak alapfeladata, hogy ösz-
szehangolja a drogproblé-
ma megelőzésében és visz-
szaszorításban szerepet ját-
szó közösségek, szerveze-
tek, intézményeinek mun-
káját. Ennek során felada-
ta a különböző szervezetek 
erőforrásainak megismeré-
se és kihasználása, munká-
jának összefogása, ezáltal a 
kábítószer-probléma meg-
előzését és kezelését cél-

zó helyi szakmai összefo-
gás kialakítása, tér és lehe-
tőség biztosítása az együtt-
működésre. 

Pályázati 
lehetőségek

A kerületi oktatási és 
egyéb érintett intézmé-
nyek képviselőinek jelen-
létében megtartott KEF-
ülésen tehát nem csupán 
a megelőzésről volt szó, 
hanem a már kábítószer-
rel érintettek kezeléséről, 
segítéséről is.

Majzik Balázs, a Szoci-
ális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság megbízott 
osztályvezetője Pályázati 
támogatások című előadá-
sában azokat a kábítószer-
problémával összefüg-
gő és arra megoldásokat 
kereső minisztériumi pá-
lyázatokat foglalta össze, 
amelyek az oktatási intéz-
ményeken belüli és kívüli 
prevenciós programokat, a 
felépülési folyamatok biz-
tosítását, és a KEF műkö-
dését támogatják.

Törzsökné Góczán 
Emese, a III. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Szociá-
lis Szolgáltató Főosztályá-
nak referense, a kerületi 
KEF koordinátora ismer-
tette a szervezet idei mun-
katervét, cselekvési tervét, 
valamint a korábbi pályá-
zatok tapasztalatairól és az 
idei kiírásokkal összefüg-
gő elképzelésekről szólt. 
Elmondta többek között, 
hogy a korábbi sikeres pá-
lyázatok alapján mely ki-
írások érintik az óbudai 
intézményeket, s ezek be-
nyújtásához az önkor-
mányzat milyen segítséget 
tud nyújtani.              B. Z. 

Áldozatvédelmi és kábítószerügyi fórum

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Fotó: Antal István
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2017ben több mint százszor 
firkálták, graffitizték, és húsz-
szor rongálták meg a HÉV
szerelvényeket. A kocsik 
mellett az állomásokat és a 
megállóhelyeket sem kímélik 
a vandálok – betörik a peron-
tükröket, szétrugdossák az 
esőbeállókat, padokat, vala-
mint festékkel csúfítják el az 
állomásépületeket is.

A graffitik alkalman-
ként több négyzet-

méteresek, eltávolításuk 
komoly erőfeszítést igé-
nyel. A járművek külső 
felületét csak vegyszerrel 
lehet megtisztítani, emi-
att a jármű fényezése is 
sérül, így az is javításra 

szorul. A járművek belső 
terében pedig az okozza 
a legnagyobb problémát, 
hogy a festék beivódik a 
burkolat anyagába, ezért 
nem távolítható el nyom-
talanul. A fóliázott felü-
letű kocsik esetében a fo-
lyamat gyorsabb és egy-
szerűbb, ezért a MÁV-
HÉV a járművek külső és 
belső felületeit lefóliázza.

A firkálásokon kívül 
más típusú rongálások 
helyreállításával is meg 
kell küzdeniük a jármű-
fenntartóknak. A vandá-
lok sokszor kővel dobják 
be a szerelvények ajtó- és 
ablaküvegeit, felhasítják 
az ülésszöveteket vagy 

megrongálják a jegyke-
zelő készülékeket. A ká-
rok helyreállítása – ideért-
ve az ablakok karcmen-
tesítését és a belső ele-
mek cseréjét – tavaly több 
mint 700 millió forintjába 
került a MÁV-HÉV-nek.  
A megrongált szerelvé-
nyeket a rendőrségi hely-
színelés idejére ki kell 
venni a forgalomból, ez 
a forgalomszervezőktől is 
azonnali intézkedést igé-
nyel a zavartalan műkö-
dés és az utazóközönség 
magas színvonalú kiszol-
gálása érdekében.

A HÉV-vonalakon a 
firkálások és a rongálá-
sok jellemzően tavasz-
tól-őszig szaporodnak 
meg. Tavaly áprilisban 
egy nap alatt 27 friss 
graffitit észleltek a cse-
peli vonal négy szerelvé-
nyén. A gyakori rongálá-
sok miatt a H7-es vona-
lon 2017. április végén 
a MÁV-HÉV biztonsá-
gi szervezete a rendőr-
séggel együttműködve 
nagyszabású akciót indí-
tott és fokozott bizton-
sági ellenőrzéseket tar-
tott, aminek eredménye-

ként sikerült havi néhány 
alkalomra csökkenteni a 
firkálások számát a kö-
vetkező időszakban. A 
MÁV-HÉV mindent el-
követ a rongálások visz-
szaszorítása érdekében: 
közbiztonsági együttmű-
ködés keretében szoro-
sabbra fűzte kapcsolata-
it a HÉV-vonalak men-
tén fekvő önkormányza-
tokkal és a helyi polgá-
ri védelmi szervezetek-
kel, egyebek között ka-
merarendszerek kiépíté-
sét, üzemeltetését terve-
zik közösen.

Tavaly 700 millióba került a megrongált HÉV-ek helyreállítása

Új színvilág az utastérben

A MÁV-HÉV nemcsak a járművek karbantartásán és a rongálások utáni hely-
reállításán dolgozik, hanem a szolgáltatási színvonal fejlesztése iránt is elköte-
lezett. Jelenleg a kocsik belső terének színvilágát szeretné korszerűbbé tenni, 
ezért kialakított egy prototípust, amelyben kicserélték az üléshuzatokat és át-
festették az elválasztó paravánokat, a jegykezelő készülékeket, valamint a ka-
paszkodókat. A színvilág meghatározásában szerepet játszott az a tudomá-
nyos tanulmány is, amely kimutatta, hogy a közlekedés során a kék szín a leg-
megnyugtatóbb az utasok számára, ezért az ülések huzatait és az elválasztó 
paravánok egyik oldalát kékre, a kisebb részegységeket, azaz a kapaszkodó-
kat és a jegykezelő készülékeket pedig sárgára festették.

HÉV és villamos szünet két hétvégén
Nem közlekedik a H5-ös HÉV, illetve a 19-es és a 
41-es villamos a Batthyány tér és a Margit híd, bu-
dai hídfő között február 24-én és 25-én, valamint 
március 3-án és 4-én
A H5-ös HÉV február 24-én és 25-én, valamint már-
cius 3-án és 4-én Szentendre, illetve Békásmegyer 
és a Margit híd budai hídfő megállóhely között köz-
lekedik, mert a HÉV-alagútban garanciális munkákat 
és monitoring méréseket végeznek. A lezárás ideje 
alatt a HÉV helyett a H5-ös pótlóbusszal és a 109-
es autóbusszal lehet utazni a Batthyány tér M+H és a 
Margit híd budai hídfő H között. A 19-es villamos rö-
vidített útvonalon, a Kelenföld vasútállomás M és a 
Batthyány tér M+H között; a 41-es villamos pedig a 
Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő 
között a Krisztina körúton keresztül közlekedik. A H5-
ös pótlóbuszon kerékpárok szállítása megengedett.
A csatlakozások biztosítása érdekében a lezárás 
ideje alatt a 118-as, a 34-es, 134-es, a 137-es, a 
204-es, 218-as, a 219-es, a 237-es, a 243-as és a 
296-os autóbusz esetenként a megszokottól eltérő 
időpontban, később közlekedik. (A menetrendek a 
BKK honlapján érhetők el.)

A Fővárosi Közgyű-
lés határozata alap-

ján 2018. március 19-től 
megemelkedett összegű 
várakozási díjat és pótdíjat 
kell fizetni a kerület díjfi-
zető várakozási övezetei-
ben történő parkolásért.

Budapest Főváros köz-
gyűlésének január 24-ei 
határozata alapján módo-
sították a korábbi parkolá-
si díjakat szabályozó ren-
deletet. A változtatás ér-
telmében a kerületet érin-
tő várakozási díjzónákban 
a korábban fizetendő tari-
fák március 17-től meg-

emelkednek, azonban az 
emelés a 4 napos ünnep-
re tekintettel 2018. már-
cius 19-től, hétfőtől kerül 
alkalmazásra. A várakozá-
si övezetek területi hatá-
lya nem változik és a ma-
ximális várakozási idő to-
vábbra is 3 óra marad.

A jelenlegi 5. díjtételű 
várakozási övezet (175 Ft/
óra) 4. díjtételű várakozá-
si övezet lesz 265 Ft/óra 
tarifával, míg a 4. díjtételű 
várakozási övezet (265 Ft/
óra) 3. díjtételű várakozá-
si övezetté minősítik 350 
Ft/óra tarifával.

A díjzónák emelkedése az adott területen a pótdíjak és az egyes ked-
vezmények díjainak összegeit is érinti, ezért az övezetenként fizetendő 
várakozási- és pótdíjak a következőképpen módosulnak a fővárosi ren-
delet szerint:

Várakozási övezet:
Várakozási díj: 350 Ft/óra szerinti várakozási és pótdíj összege:
 • 15 naptári napon belül: 4 550 Ft
 • 15 naptári nap után: 14 350 Ft

Várakozási övezet:
Várakozási díj: 265 Ft/óra szerinti várakozási és pótdíj összege:
 • 15 naptári napon belül: 3 445 Ft
 • 15 naptári nap után: 10 865 Ft
Az egyes kedvezmény díjak emelkedésével kapcsolatban bővebb tájékozta-
tás az Óbudai Parkolási Kft. call centerénél a +36-21-208-8002-es számon, 
vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu címen kérhető.

Fővárosi rendelet alapján módosulnak a parkolási díjak
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettázás, -javítás, -csiszolás, víz-gáz szere-
lés, csempézés, villanyszerelés, kőműves, la-
katos, asztalos munkák, ajtó-ablakcsere, taka-
rítás garanciával, azonnalra is. Tel.: 202-2505; 
06-30/251-3800 Halász Tibor
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Javítás kerületi 
lakosoknak 35 éve! Várhidi Gábor. Tel.: 250-
0921, 06(20)972-5032
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását, nagytakarítását vállalom közületeknek, 
magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 30/251-
3800 Halász Tibor
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Szakképzett kőműves vállal teljeskörű la-
kásfelújtást, hidegburkolást, dryvitozást, kor-
rekt árak, garanciavállalással. Tel.: 30/832-
8844
 Parkettacsiszolás,- javítás, festés, mázo-
lás, tapétázás. Tel.: 06(70)280-0479; (1)349-
4899
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Társasház-takarítás! Lépcsőházak, iro-
dák, intézmények, társasházak teljeskörű ta-
karítása. Tel.: 06(20)259-6319, 06(1)781-
4021
 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, laká-
sok, társasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 
06(20)259-6319, 06(1)781-4021 www.telek-
rendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, keríté-
sépítés, betonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 
06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Fotólabor képméretek azonnal a Kolosy 
Üzletházban. Mozaikkép, digitális festmény, 
régi fotók felújítása. Igazolványkép készítése. 
www.postershop.hu

 Csapok, WC-k, bojlerek, szerelvényezés. 
Nyomó- és csatornavezeték-csere földmunká-
val, lakások részleges és teljes felújítását vál-
laljuk korrekt árakkal. Garanciával! Tel.: 06-
20/249-0470
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 Lakásfelújítás! Festés, burkolás, gipszkar-
ton-szerelés, parkettázás. Rövid határidővel! 
+36(30)342-2009

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flóri-
án téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdí-
jasoknak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmetoló-
gus főorvos magánrendelése III. ker. Bécsi út 
217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
gyógyászat, bőrkinövések eltávolítása is. Be-
jelentkezni: 06-20-543-3948
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Napfényhiány okozta téli depresszió 
(SAD), és felső légúti megbetegedések ke-
zelése Polarisol fényterápiával. 2018. február 
28-ig az első kezelés ingyenes. Bejelentkezés 
és időpont-egyeztetés: tel.: Budapest: +36-1-
920-1264 www.polarisol.com

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06(30)203-
2077
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(30)952-3691 

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

 

Régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művé-
szek festményeit keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 
Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.:302-8696, 06-30/949-2900 E-mail: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 

Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat stb., teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel: 06(20)280-0151, heren-
di77@gmail.com
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazon-
aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és 
zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. Fordul-
jon hozzánk bizalommal! Margit krt. 51-53., 
tel.: 1/316-3651, 30/944-7935, www.louisga-
leria.hu
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-tört-
arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, borostyán-
korall 5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, kitünte-
tés, képeslap, karórák, Herend-Zsolnay. Teljes 
hagyatékot! V. Szent István krt. 25. 0670/608-
6082

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlan-ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanközvetítés kedvező feltételekkel 
1%-tól rugalmasan, társasház-képviselet, biz-
tosítás: alacsonyjutalek.hu 06(30)984-3962 
 BakosLak Ingatlan eladó és kiadó laká-
sokat keres készpénzes ügyfelei részére. Tel.: 
06(20)974-0571
 Keresek eladó lakást, vagy minimum egy 
évre bérelnék is. 06(30)729-7546
 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 abla-
kos konyhás panellakás harmadikon tulajdo-
nostól. 0620/432-1979

Állás
 Új, akár kezdő értékesítő kollégákat kere-
sünk Otthon Centrum irodánkba. Várom ön-
életrajzát a bekasmegyer@oc.hu címen.
 Szállodánk (III. ker.) keres főállású (8 
órás) v. részmunkaidős (6 órás) szobaasz-
szonyt. Friss nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk. Érdeklődni: 453-0060, 453-0062
 Kertészt keresünk óbudai munkahely-
re, friss nyugdíjast is. Betanításra is. Tel.: 
06(30)851-0433
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06(20)424-9808
 Vegytisztító, vasaló munkatársakat kere-
sünk 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
 Óbudai irodaházba rugalmas időbeosztású 
műszaki gyakorlati szaktudással bíró karban-
tartót keresünk. Várjuk jelentkezését az aláb-
bi elérhetőségeken: gallgaborfm@gmail.com, 
+36(20)745-9906
 Káposztásmegyeri általános iskolába ke-
resünk takarítónőket délutáni műszakra. Ér-
deklődni: 06(20)980-5616
 Római-parti sportcentrumunkba (34-es 

buszmegállóban) keresünk megbízható, fele-
lősségteljes, precíz, talpraesett, recepciós-bü-
fés hölgyet teljes munkaidőben, hosszútávra. 
Feladatok: pályafoglalások kezelése, klubta-
gok kiszolgálása, árukészlet, pénztárgép keze-
lése. Fényképes önéletrajzát az rtaoffice@rta.
hu címre várjuk
 Római-parti sportcentrumunkba ke-
resünk hétvégére napi 4-5 órára munkájá-
ra igényes takarítónőt. Jelentkezni lehet: 
06(70)335-3160
 Karbantartó, ezermester kollégát keresünk 
3. kerületi Cziniel cukrászda és kávéházba. 
Heti 5 munkanap 6,00-14,30. Munkabér min. 
210.000 Ft nettó. Fizetett szabadság. Megbíz-
ható, stabil háttér, bejelentett, hosszútávú, biz-
tos munkahely. Változatos, sokrétű munka, 
kellemes, platán fás munkakörnyezet. Ingye-
nes parkolás. Jogosítvány szükséges. Fényké-
pes önéletrajzát a cziniel@czinielcukraszda.hu 
címre várjuk, Édes Élet megjelöléssel
 A Kolosy tér közelében lévő irodaházba 
keresünk takarító kollégát. Tel.: 06(20)961-
8366
 Római-parti sportcentrumunkba kere-
sünk teljes állásba jó fizikumú sportpálya kar-
bantartót (lehet nyugdíjas is!) Jelentkezni le-
het: 06-70/335-3160

Kiadó
 Motorbeállóhely kiadó a Pünkösdfürdő 
utca mellett. Zárt, fedett motorbeállóhely 
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-(30)-919-5018

Számítógép
  Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

Gondozás
 Idősek Otthonába várjuk szeretettel 2018. 
májusi beköltözéssel ápolást, gondozást 
igénylő idősek jelentkezését igényes, családi-
as környezetben Vas megyei bentlakásos elhe-
lyezéssel. Érdeklődjön: +36(30)580-9301 
 Szakápolók háziápolást, gondozást vállal-
nak. 06(20)461-3954

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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Óbuda egyetlen asztalitenisz 
klubja 2002ben hiánypótló jel-
leggel jött létre, azóta olajozot-
tan működő, sok kerületi fiatal 
számára játék és versenyzési 
lehetőséget biztosító amatőr 
egyesületté fejlődött. 

A Csillaghegyi Moz-
gás és Szabadidő 

(CSMSZ) SE alapító elnö-
ke Kelen Balázs felismer-
te, hogy szükség van egy 
olyan klubra, ahol ama-
tőr szinten, eredmény-
kényszer nélkül mozoghat 
a városrész fiatalsága. A 
sportág kiválasztása is te-
litalálatnak bizonyult, hi-
szen az asztalitenisz igen 
népszerű, könnyen tanul-
ható, ráadásul nincs is je-
lentős sportszer igénye.

4 korosztály, 
3 helyszín

A 2017-es évad áttörést 
jelentett a kilenc éve mű-
ködő egyesület életében. 
A Medgyessy Ferenc és a 
Bárczi Géza Általános Is-
kola tornatermében, vala-

mint a Budakalászi Mű-
velődési Házban kiépült 
az edzés-bázis, ezeken a 
helyeken sikerült megala-
pozni a hosszú távú fejlő-
dés lehetőségét. 

Szeptemberben csatla-
kozott a klubhoz két egy-
kori Eb- és vb-helyezett 
versenyző. A szakedzői 
képesítéssel rendelkező 
Zácher Gizella-Frank Bé-
la edzőpáros irányítja a jö-

vőben a lelkes fiatalok fel-
készítését. A napi 2-3 órás 
edzések mellett folyama-
tos háziversenyeket ren-
deznek, ahol a 85 regiszt-
rált fiatal négy korcsoport-
ban (gyermek, serdülő, ifi 
I, ifi II) méri össze ügyes-
ségét. 2018-tól a verseny-
zői vonal is erősödik. 

Szoros kapcsolatot épí-
tettek ki a Magyar Aszta-
litenisz Szövetséggel, ez-

által lehetőséget kaptak 
a kerületi és megyei ver-
senyeken való indulásra. 
Már vannak látható ered-
mények: két ezüstérem a 
kerületi Diák Olimpián 
és egy ötödik hely az or-
szágos döntőben. 

Nyári sporttáborok
A CSMSZ SE prog-

ramjában nincs szünet 
még a nyári „uborkasze-

zon” idején sem, egész 
éven át mozgásra csá-
bít a klub. Kelen Balázs 
és lelkes csapata gondo-
san ügyel arra, hogy az 
általuk szervezett nyá-
ri sport- és kézműves tá-
borokban jól érezzék ma-
gukat a gyerekek. A leg-
utóbbi táborban 144 gye-
rek pihent, szórakozott, 
élvezte a változatos prog-
ramokat. Bőséges volt a 
kínálat: asztalitenisz, fo-
ci, cselgáncs, tenisz, gya-
log- és kerékpártúra szí-
nesítette a napi progra-
mot, emellett ifjúságvé-
delemi előadások (bale-
setmegelőzés; természet-
ismereti előadás; környe-
zetvédelem) töltötték ki a 
pihenőidőt. 

A 2018. év célkitűzé-
se: tovább a megkezdett 
úton! Még több fiatal be-
vonásával, még több tar-
talmas programmal, ered-
ménykényszer nélkül.

Kép és szöveg: lovas

Mozgásra csábítanak a pingpongklubban

Az Óbudai Nordic Walking 
Klub a nagy érdeklődésre 
való tekintettel februártól 
heti egyről kettőre emelte az 
edzések számát. A tagokat 
érintő kedvező hír a klub 
honlapján jelent meg, ahol 
igen meggyőzően érvelnek 
a bottal való sétálás kondí-
ciót javító és jó közérzetet 
biztosító hatása mellett. 

Az edzések komoly-
ságát jelzi, hogy tél-

víz idején sincs üresjárat. 
Szél, eső, hó, fagyos idő 
nem jelent akadályt, hi-
szen sál, sapka, kesztyű, 
na és természetesen a két 
bot mindig kéznél van. 
Az edzések színhelye az 
Óbudai Szabadidőpark 
(Laborc utca 2.), ahol ked-
vező feltételek mellett mo-
zoghatnak a részvevők.

Egyre bővül 
a létszám

A Külső Bécsi út feletti 
őshonos fákkal teli dom-
bon már nem hallatszik 
a forgalom zaja, csend, 
nyugalom és friss levegő 
várja a sportág kedvelőit. 
A Nordic Walking nem 
régen tört utat magának 
hazánkban, ma már egy-

re többen űzik, igazi tö-
megsport jelleget kezd 
ölteni. Az óbudai klub 
létszáma is folyamatosan 
emelkedik, jó híre van a 
Szedlák Gábor edző ve-
zette hangulatos foglal-
kozásoknak. Jelenleg kö-
zel harmincan szerepel-
nek a névsorban, közü-
lük kevesen hiányoznak 
a szerdai (14-15 óra) és 

a vasárnapi (10-12 óra) 
edzésekről. A klub vár-
ja az újabb jelentkező-
ket, edzőt, pompás tere-
pet, szükség esetén boto-
kat biztosít a tagoknak. A 
honlap és a facebook ol-
dal rendszeres informá-
cióval szolgál, hírt ad a 
klub működéséről, rész-
letesen tájékoztat az ak-
tuális programokról.

Jótékony hatás
Szedlák Gábor edző a 

foglalkozásokon remekül 
érvényesíti pedagógiai és 
pszichológiai ismereteit. 
Türelmesen zárkóztatja 
fel a kezdőket, odafigyel 
a már gyakorlottabb ta-
gok technikájának állan-
dó javítására, gyakorlat-
vezetésében pedig gyak-
ran szerepelnek hangu-

latfokozó elemek. Meg-
győzően érvel kedvenc 
sportága hasznossága 
mellett. Véleménye sze-
rint a „nordikozást” kor-
tól, nemtől és előképzett-
ségtől függetlenül lehet 
gyakorolni. A szabadban, 
szép környezetben, jó le-
vegőn végzett mozgás jó-
tékonyan hat a test izma-
ira. A bot használatával 
csökken az ízületi terhe-
lés, könnyebbé válik a sé-
ta, javul a mozgáskoordi-
náció. A rendszeres moz-
gás növeli az állóképessé-
get, aktiválja a vérkerin-
gést, hajlékonyabbá vál-
nak az ízületek, a hangu-
latnak is jót tesz a környe-
zetváltás. Betegség, vagy 
rehabilitáció esetén haté-
kony kiegészítő terápia is 
lehet. Hát akkor: sál, sap-
ka, kabát plusz két bot és 
irány a Szabadidőpark!

Kép és szöveg: LA

Kellemes séták botokkal
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Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 
Csillaghegyi Találko zó március 7-én 18 óra-
kor: Varga Zoltán, a Móricz János Kulturális 
Egyesület elnökének előadása „Móricz János 
és a Táltosok Barlangja Ecuadorban” címmel. 
(A kutatások múltja, jelene és jövője). Hely-
szín: Csillaghegyi Közösségi Ház (Mátyás ki-
rály út 13-15.)
Csillaghegyi Találkozó március 21-én 18 
órakor: Kubassek János, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatójának előadása „A Selyem-
út magyar kutatói” címmel. Helyszín: Csillag-
hegyi Közösségi Ház (Mátyás király út 13-15.)
Megemlékezés az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharcról: március 13-án a Kecs-
kés Együttes műsorával a 18 órakor kezdődő 
esti mise után. Ezt követően gyertyagyújtás a 
Zsámboki-keresztnél. Helyszín: Csillaghegyi 
Jézus Szíve templom (Lehel utca 14.)

Állás a Vackorban
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vackor Óvodája a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A 
munkavégzés helye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás 
alapján, a helyi Pedagógiai Program megvalósításával. Illetmény 
és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. Pályázati feltételek: főiskola; óvodapedagó-
gusi végzettség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló diploma másola-
ta; erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely-
né Nagy Szilvia nyújt a 06-1-388-6753-as telefonszámon. A pá-
lyázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a III. ker. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda címére törté-
nő megküldésével (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 596-2/2014, valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus. Elektronikus úton Jagoschitzné Magócs Szil-
via részére az arpad-o@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül. 

Óvodapedagógus felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vackor Óvodája a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 1036 Budapest, Mókus utca 1. A munka-
körbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás alap-
ján, a helyi Pedagógiai Program megvalósításával. Illetmény és 
juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. Pályázati feltételek: főiskola; óvodapedagó-
gusi végzettség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló diploma másola-
ta; erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné 
Nagy Szilvia nyújt a 06-1-388-6753-as telefonszámon. A pályá-
zatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a III. ker. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda címére törté-
nő megküldésével (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 596-2/2014, valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus.  Elektronikus úton Jagoschitzné Magócs Szil-
via részére az arpad-o@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül. 

Egyetemi hallgató műve 
a Zeneakadémián

Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus Debus-
sy halálának 100. évfordulójához kapcsoló-
dó koncertjét március 9-én 19 órakor hall-
hatják a Zeneakadémia Solti György Kama-
ratermében. A hangversenyen szerepel az 
óbudai Térszínház tagjának, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés sza-
kos hallgatójának, Bucz Magornak Différan-
ce című vegyeskarra, trombitára, dobra és 
bariton szólóra komponált műve. (Jegyek 
1200 forintos áron válthatók a Zeneakadé-
mia jegyirodájában vagy online a következő 
linkre kattintva: http://zeneakademia.hu/hu/
klasszikus/-/program/uj-liszt-ferenc-kama-
rakorus-20180309-1900.)
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Február közepén kezdődött idén a nagyböjt, 
amely a keresztény közösségekben a húsvét előt-
ti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. 
Lényege a húsvétra, Jézus feltámadásának ünne-
pére való felkészülés, a hitben való elmélyülés a 
kiengesztelődés és lemondás révén.

A negyven napos böjti időszak hagyo-
mánya a VII. században vált általá-

nossá, II. Orbán pápa 1091-ben iktatta tör-
vénybe. A böjt kialakulásának hátterében a 
vallási mellett egészségügyi okok állnak, 
mivel lemondásra, önfegyelemre tanít, ez-
zel segíti az emberi szervezet öngyógyí-
tó folyamatait, a hitben való megerősödé-
sen túl. 

Egy szent szám
A keresztény hagyományokban a negy-

ven szent, visszatérő szám: Jézus ennyi ide-
ig böjtölt, a zsidó nép negyven évig vándo-
rolt a pusztában, ennyi napig tartott a víz-
özön, Mózes ennyi napot töltött el a Sinai 
hegyen, böjtölve. 

A középkorban rendkívül szigorú előírá-
sok vonatkoztak a böjtre. Szerdán, pénte-
ken és szombaton csak kenyeret és sót fo-
gyasztottak, napjában egyszer, a jóllakás 
vagy a húsevés a többi napon is tilos volt. 
Ma a katolikus egyházban már csak a ham-
vazószerdát (február 14.), nagypénteket és 
a nagyböjti időszak péntekjeit veszik ko-
molyabban, napi háromszori étkezést, hús-
tól való tartózkodást, és egyszeri jóllakást 
tanácsolva. A protestáns egyházak híveik-
re bízzák az önmegtartóztatást. A bűnbá-
nat, az áldozathozatal, áldozatvállalás, a 
könyörgés áll a böjti vallásos gyakorlat kö-
zéppontjában, amely a hívők megtisztulá-
sát szolgálja.

A húsvét a feltámadás ünnepe, a böjt Jé-
zus szenvedéseinek felidézését szolgálja. 
Ebben az értelemben a húsvét előtti negy-
ven napos böjt során az ember az Isten irán-
ti szeretetét fejezi ki. A nagyböjthöz hozzá-
tartozik az imádság, a szegények megsegí-
tése is. 

Fontos szerepe van 
Szinte minden vallásban fontos szerepet 

tölt be a böjt. Némely esetben valóban tel-
jes lemondást, sőt, koplalást ír elő, a fizikai 
és szellemi megújulás érdekében. Az óko-
ri egyiptomiak, perzsák vagy a görögök is a 
leghatásosabb szellemi tisztítókúraként tar-
tották számon a böjtöt, a lelki elmélyüléshez 
vezető utat látták bene. A kor legnevesebb or-
vosa, Hippokratész is fontos gyógyító mód-

szernek tartotta. A re-
neszánsz idején új-
ra felfedezték a böjt-
terápiát, Paracelsus a 
legjobb természetes 
gyógymódnak írta le.

Napjainkra első-
sorban egészségügyi 
szempontok szerint 
terjedt el számos böjt-
típus.  A téli, nehe-
zebb ételek fogyasztá-
sa után még jól is jön-
nek a gyümölcs- vagy 
zöldségnapok. Ahogy 
újjá éled a természet 
tavasszal, úgy az em-

beri szervezetnek is szüksége van ilyenkor a 
megtisztulásra, erre jó módszer a böjt. Az él-
vezetekről való lemondás nemcsak az evést, 
az alkoholfogyasztást is érintette. 

Hazai szokások
A nagyböjt alatt hazánkban régebben 

nem főztek, sütöttek állati eredetű zsírral. A 
nagyböjt kezdete előtt mindent, amit negy-
ven napig nem fognak használni, a kamrá-
ba tettek. Így került oda a szalonna, a zsíros 
edény. Minden nap csak kétszer ettek, ebéd-
re levest, böjtös pitét, vacsorára káposztát, 
savanyúpaprikát, diót és mézet. A hagyo-
mányos böjti ételek között számos főzelék, 
aszalt gyümölcs, tojás- és halétel kapott he-
lyet. A böjti időszak alatt tilos volt mulatsá-
got vagy lakodalmat tartani. 

A hagyományok szerint a böjt alatt napi három-
szori étkezés volt engedélyezett, de jóllakni 
csak egyszer volt szabad. Péntekenként tilos 
volt húst fogyasztani, emellett, illett valami sze-
mélyre szabott fogadalmat is tenni, ami valódi 
lemondással járt. A gyerekek és a betegek fel-
mentést kaptak a böjt betartása alól. A böjt alatt 
halat, növényi eredetű ételeket, kenyeret fo-
gyasztottak. Az alábbiakban néhány böjti ételt 
ajánlunk.

Tejleves
Hozzávalók: 1 liter tej, 1 csomag vaníliás 

cukor, 3 evőkanál kristálycukor, 3 marék tész-
ta, 3 dkg liszt, csipet só, vaj, citromhéj, fahéj.

Elkészítés: a lisztet megpirítjuk a vajon, 
felöntjük a tejjel. Beletesszük a tésztát, lassú 
tűzön forraljuk. Majd megízesítjük a cukor-
ral, vaníliás cukorral, fahéjjal, citromhéjjal, 
sóval. Akkor kész, ha a tészta megpuhult. 

Káposztás kocka
Hozzávalók: 30 dkg nagykocka tészta, 

60 dkg fejes káposzta, 2-3 evőkanál olaj, 1 
evőkanál kristálycukor, só, őrölt bors. 

Elkészítés: a meleg olajban megolvaszt-
juk a cukrot, és hagyjuk, hogy egy kicsit 
megbarnuljon. Ehhez a karamellizált cukor-
hoz adjuk a finomra reszelt fejes káposztát, 
majd sózzuk, borsozzuk, mérsékelt tűzön, 

állandóan kevergetve világosbarnára pirít-
juk. A kockatésztát kifőzzük, és összeke-
verjük a pirított káposztával. 

Aszalt gyümölcsös zabkása
Hozzávalók: 1 bögre apró szemű zabpe-

hely, 2-3 bögre víz, 1 bögre kockákra vágott 
aszalt gyümölcs, csipet só, 1 csomag vaníli-
ás cukor, ízlés szerint méz. 

Elkészítés: a zabpelyhet, az aszalt gyü-
mölcsöket, a vaníliás cukrot vízben feltesz-
szük főni, és lassú tűzön, állandó keverge-
tés mellett addig főzzük, amíg kellően be 
nem sűrűsödik. Fontos a kevergetés, mert 
leéghet. A mézet akkor keverjük bele, ha 
már megfőtt a kása, bármilyen aszalt gyü-
mölccsel elkészíthetjük. 

Jóllakás csak egyszer

Bűnbánat, megtisztulás, áldozatvállalás

Elkezdődött a nagyböjt
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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

Intézményi takarító munkakör (részmunkaidős) az Óbudai Társaskörben
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályáza-
tot hirdetnek intézményi takarító munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: részmun-
kaidő, heti 20 órás. A munkavégzés helye: 1036 Budapest, Kiskorona utca 7. A munka-
körbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény nyitva-
tartási rendjéhez, rendezvényeihez igazodó takarítási, valamint igény szerinti berendezé-
si feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Pályázati feltételek: 8 általános. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: önéletrajz. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Imola nyújt a 06-70/685-2401-
os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Óbu-
dai Társaskör címére történő megküldésével (1036 Budapest, Kiskorona utca 7.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20180116, va-
lamint a munkakör megnevezését: intézményi takarító. Elektronikus úton Tóth Imola ré-
szére a toth.imola@obudaitarsaskor.hu e-mail címen keresztül. A munkáltatóval kapcso-
latban további információt a https://obudaitarsaskor.hu honlapon szerezhet.

Dajka felvétele
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda állást hirdet 1 fő dajka munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 fő részmunkaidős, határozatlan időre (Pais 
Dezső utca 2.) A foglalkoztatás jellege: takarítós dajka. Ellátandó feladatok: takarítói fel-
adatok ellátása. Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata (középfokú); erkölcsi bi-
zonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). Pályázati feltétel: egészségügyi alkalmasság. A 
pályázat elbírálása során előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, daj-
kai, szakmai végzettség vagy érettségi. A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Művészeti 
Óvoda 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. A pályázatot postai úton a fenti címre, vagy 
e-mailen lehet beadni (pais-o@kszki.obuda.hu). A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 8. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9. A munkakör a 
pályáztatás elbírálását követően, azonnal betölthető.

Óvodapedagógusi állás
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot 
hirdet 2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésé-
re, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. 
A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezső 
utca 2. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt 
jelent: jártasság kézművességben, hangszer hasz-
nálat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettsé-
get igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány 
(a foglalkoztatásra vonatkozólag is) amely 3 hónap-
nál nem régebbi; egészségügyi alkalmasság. Je-
lentkezni lehet: postai úton (Cseresznyevirág Mű-
vészeti Óvoda – 1039 Budapest, Pais Dezső utca 
2.); e-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2018. március 21., illet-
ve folyamatosan az álláshely betöltéséig! A pályá-
zat elbírálásának határideje: 2018. március 23., il-
letve folyamatosan az álláshely betöltéséig. A mun-
kakör az elbírálást követően, azonnal betölthető.

Szociális gondozók felvétele
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény köz-
alkalmazotti jogviszonyba a következő munkakö-
rökbe keres szakképzett, elhivatott munkatársa-
kat: szociális gondozó (nyugdíjasházba nővéri fel-
adatok ellátására, 12 órás munkarendbe); szociális 
gondozó (házi segítségnyújtó szolgálatba, 8 órás 
munkarendbe). Önéletrajzát e-mailben juttathatja 
el az intézménybe. Elérhetőség: Budapest, 1036 
Kiskorona utca 3. Tel.: 250-1552. E-mail: honti.szil-
via@kszki.obuda.hu.
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Szép és hangulatos irodalmi 
estet szerezhetett magának 
az, aki figyelte a Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör programját 
és eljött a Kéhli Vendéglőbe 
a Gyimesi Lászlóestre.

Telt házas irodalmi 
estet szervezett a 

Krúdy Kör február 8-án 
a csaknem 120 éves Kéh-
li Vendéglő Krúdy ter-
mében Gyimesi László 
aquincumi író tiszteleté-
re. Bár ezen kicsit elme-
rengett a szervező iro-
dalmi kör titkára, Kani-
zsa József és a vendég, 
hogy a születési helyként 
számon tartott Keszthely 
és zalai környékén eltöl-
tött ifjú évek fontosab-
bak-e az alkotó életében, 
vagy az utána következő 
aquincumi öt évtized, de 
aztán helyükre kerültek 
a dolgok. Gyimesi Lász-
ló elmondta, hogy ő ter-
mészetesen nem tagad-
ja meg se Keszthelyt, se 
Nagykanizsát, se Zala-
szentgrótot, de az tény, 
hogy mintegy ötven éve 
mégiscsak aquincumi.

Egyszer majd 
csak lesz

Miközben a műsor 
szerkezete szerint beszél-
getés és az író, költő egy-
egy versének vagy prózai 
művének felolvasása vál-
togatta egymást, még egy 
bizonytalanságot fel kel-

lett oldani, azaz, hogy a 
szerzőnek a 22., vagy 23. 
kötete lesz-e a soron kö-
vetkező, de ezt Gyime-
si László ezzel zárta rö-
vidre: „egy ideje nem na-
gyon törődöm vele, hogy 
lesz-e belőle könyv. Egy-
szer majd csak lesz. Vagy 
lesz majd legfeljebb a ha-
lálom után”. Ugyanakkor 
hozzátette, hogy korábbi 
kiadója, a Littera Nova 
vezetője, Balázs Tibor el-
múlt évi halála után vál-
tozott a helyzet. Új kiadó 
jelentkezett nála, amely 
kiadna a válogatott és új 
verseiből egy kötetet, de 
ez még a jövő „zenéje”. 

Pofapénz 
és a többiek

Noha Gyimesi László 
Illyés Gyula bon mot-ját 
idézte, aki szerint „prózát 
a bal lábával ír, aki köl-
tő”, aquincumi szerzőnk 
hozzátette, hogy ő komo-
lyan veszi ezt a műfajt is. 
Ezt követően hangzott el 
Újvári Ferenc értő és él-
vezetes előadásában a 
szerző egyik prózai írá-
sa az Óbudai Anziksz cí-
mű folyóiratban „Részlet 
egy soha el nem készülő 
regényből” címmel foly-
tatásokban közölt műből. 

A kulturális magazin 
kezdő számától egy-egy 

részlettel minden egyes 
alkalommal jelentkező 
regény szereplői aquin-
cumi figurák. Pofapénz, 
Guttentág, Verigúd, Bur-
ma, Tanárúr, Rabbi, Tör-
pe Balogh Tamás, Kis-
pintes, Pityer Tóbi és 
Sunya télen Aquincum 
kocsmáiba szorulnak be, 
de tavasztól őszig a Du-
na-parton és a környéken 
bárhol beléjük, vagy alte-
regóikba akadhatunk.

Ugyancsak ezen a kör-
nyéken folytatott vendég-
látóipari kalandozásaink 
következményeként az 
e hasábokon időről idő-
re feltűnő evő- és ívóhe-
lyek nem egyszer keresz-

tezik a szerző elbeszélé-
seiben szereplő kocsmai 
és egyéb útvonalakat. A 
Duna-parti vendéglátá-
son túl mi is megkísérel-
tük visszaadni a magunk 
eszközeivel például a Fa-
ház sajátos hangulatát – 
amely kocsma Gyimesi 
László említett prózájá-
nak kikerülhetetlen hely-
színe –, és jártunk már, s 
járni fogunk e hasábokon 
is, ha még nem tettük, a 
közeli Gombában. 

Kéhli-ünnep
A Kéhli Vendéglő tehát 

ezúttal is jó házigazdának 
bizonyult a Krúdy Kör 
rendezvényének helyszí-

néül, az évszázados fala-
kat, Krúdy termét, szép 
időket idéző berendezé-
sét is mintha ilyen esemé-
nyekre teremtették vol-
na. Nem állíthatjuk per-
sze, hogy Krúdy is meg-
irigyelhette volna, hiszen 
neki mindennapos hely-
színe volt az akkori Kéh-
li, s talán nem mindig ün-
nep. Azt pedig végképp 
nem mondhatjuk, hogy 
bárcsak megélhette vol-
na, hiszen akkor kinek 
a nevén alakul irodalmi 
kör, hogy egy ilyen kel-
lemes eseményt szervez-
zen, mint amilyen a Gyi-
mesi-est volt.

Bodzay Zoltán

Irodalom, vendéglátás két jó barát

Rejtvényünkben a Várnegyed négy nevezetességét találja. Meg-
fejtés a vízszintes 7., 33., valamint a függőleges 1. és 19. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Bibliai város. 7. Várbeli egyházi építmény (zárt 
betűk: M. G.). 14. Fizikai fogalom. 16. Szitáld. 17. Becézett Leven-
te. 18. Thaiföldi, olasz és belga autók jele. 20. Mely személy? 21. 
Mór betűi keverve! 22. Rövid innivaló. 23. Geológiai fogalom. 25. 
Névelős edény. 26. Orosz repülőgép betűjele. 27. Szólásbeli nyúl. 28. 
Szamárium, oxigén és ón vegyjele. 29. Tagadó szavak. 31. Két sze-
kundum. 32. Beszélne. 33. Kulturális intézmény volt a Várban. 
36. Latin és. 37. Vadnyugati ivóhely. 39. Kicsinyítő képző. 40. Előd-
je. 41. Kötőszó. 42. Izomkötő szövet. 43. Ócska. 45. Z. M. 46. … Syl-
via, operaénekesünk. 48. Nagy építmények teteje lehet. 49. Á. M. P. 
50. Görög és spanyol autók jele. 51. Éktelen építményünk! 52. Női 
név. 53. Szél által felhalmozott üledék. 55. Saccoló. 56. A. M. Y. M.
FÜGGŐLEGES: 1. Két egyházi alakról készült szobor (zárt be-
tűk: U. L. R.). 2. Enni adna. 3. Iskolai korholás. 4. I. H. I. 5. Kicsi-
nyítő képző. 6. Zúdítom. 8. Cipész szerszám. 9. Ravaszdi. 10. Suli. 
11. Asztácium vegyjele. 12. Mártasz, másként. 13. Komárom me-
gyei helység. 15. Magyaros gyros. 19. A Vár egyik bejárata. 23. 
Nagyon kicsi hosszúsági mértékegység. 24. Nikkel. 25. A. M. O. 
Z. 27. Valós. 28. Sajnálta. 30. M. V. A. 32. Svéd és magyar autók 
jele. 34. Süni egyneműi. 35. Nem zúdítá (két szó). 38. Erőszakkal, 
fenyegetéssel kényszerít. 43. Megasztárunk, Magdolna. 44. For-
ma. 47. Végek nélküli cseléd! 48. Kálium, arany és bór vegyjele. 
49. A férfiak eleje. 51. H. K. T. 52. Fotós műszó. 54. Jegyez.

Nevezetességek a Várnegyedben

Fotó: Antal István
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A feKvenyOMáS 50 éveS JuBileuMA (1968-2018)
SándOr AttilA eMléKére – nyílt rAw feKvenyOMÓ KuPA

időpont: 2018. március 24-25. (szombat-vasárnap). ren-
dező: Gruber’s Gym Se. Kapcsolat: 06-70-510-3254; 06-
30-245-1783. Helyszín: Veres Péter Gimnázium, Budapest, 
III. Csobánka tér 7. Előzetes nevezési határidő: 2018. márci-
us 20. Online nevezés e-mail-ben: powerinfo2017@gmail.
com A helyszínen is lehet nevezni! A nevezésnek tartal-
maznia kell: név; születési év, hó, nap; súlycsoport. Nevezés 
díj: 2500 Ft; diákoknak 1000 Ft, melyet a helyszínen kell kifi-
zetni.Mérlegelés: reggel 8-10 óráig! (érvényes személyi ok-
mánnyal; diákigazolvánnyal).

A verseny menete
Szombat: 10.15 - nők – férfi ifjúsági és junior. Vasárnap: 10.15 
– férfi masters – és felnőtt.

Korcsoportok
nők Felnőtt: 14-39 év; Masters I: 40 év felett. férfiak Ifjúsági: 
14-19 év; Junior: 20-23; Felnőtt: 24-39 év. Masters I: 40-59 
év; Masters II: 60-69 év; Masters III: 70 év felett. 

Súlycsoportok
női: -65, -75, +80 kg; férfi: Ifjúsági: -65, -75, +80 kg; Junior: 
-75, -90, -100, +100 kg; felnőtt: -75, -90, -100, +100 kg; Mas-
ters: -80, -90, +90 kg

Díjazás 
Kategóriánként: I., II., III. helyezett: érem, oklevél. 
Abszolút kategória: I. helyezett: serleg, oklevél; II., III. helye-
zett: érem, oklevél. Támogatók: III. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal; NUTRIVERSUM Kft.; Slimmi Vital Force.
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Hahota
Az autószerelőnek pa-
naszkodik a tulajdonos: 
- Ha kanyarodom, min-
denféle furcsa koppa-
nás hallatszik a kocsi 
hátuljából.
A szerelő megy egy 
próbakört, és tényleg 
hallja a furcsa hangot. 
Ha balra kanyarodik, 
akkor a jobb oldalról, ha 
jobbra kanyarodik, a bal 
oldalról. Felnyitja a cso-
magtartót, majd vissza-
viszi az autót a tulajnak: 
- Szerintem meg fog 
szűnni a kopogás, ha 
kiveszi a csomagtartó-
ból a tekegolyót. 

* * *
Egy festőművész el-
megy a hegyekbe, hogy 
témát találjon az új fest-
ményéhez. Találkozik a 
pásztorral, aki a juha-
it tereli.
- Lefesthetem a juha-
it? - kérdezi a festőmű-
vész.
- Dehogy is! Hát ki ven-
né meg utána az össze-
festett gyapjújukat? 

* * *
A medve, a róka és a 
nyuszika kártyáznak az 
erdő szélén. Egyszer 
csak megszólal a med-
ve: - Ha még egyszer 
észreveszem, hogy va-
laki csalni próbál, kicif-
rázom azt a sunyi vörös 
pofáját! 

* * *
A baromfiudvarban fél 
kilós tojást tojt az egyik 
tyúk.
- Megmondanád, hogy 
sikerült? - kérdik tőle a 
többiek.
- Családi titok.
- Terveid a jövőre?
- Legközelebb egy kilós 
tojást fogok tojni.
Sajnálják, hogy nem 
tudták meg a titkot, így 
megkérdezik a kakast 
is, hogy hogy hozták 
össze ezt a hatalmas 
tojást?
- Családi titok - mondja 
a kakas is.
- És mik a terveid a jö-
vőre?
- Megverem a struccot!

A Hungast csoport 
tagjaként a Gyer-

mekmenza Kft. huszon-
hét óvoda és iskola étkez-
tetését látja el a III. kerü-
letben. Ezért nagy öröm 
Lovay Gergely és segítő-
je, Bornemissza Ferencné 
sikere, akik a területi se-
lejtezőket sikeresen meg-
vívva jutottak el a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) 
és a Közétkeztetők, Élel-
mezésvezetők Országos 
Szövetsége (KÖZSZÖV) 
által közösen szervezett 
Közétkeztetési Szakács-
verseny országos döntő-
jéig, ahol menüjük része-
ként egy különleges elő-
ételt szolgáltak fel a szak-
mai zsűri számára. A ma-
rinált harcsafilé gránát-
almás, pirított magvas 
rizstésztával, roppanós 

zöldspárga javával any-
nyira meggyőzte az íté-
szeket, hogy a Hungast 
Gyermekmenza csapata 
elnyerte a legjobb előétel 
díját a nívós versenyen.

Különdíjas a kerületi gyerekeknek főző chef

Kék Pont Alapítvány 
a függőségek leküzdéséért

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

A Pesti Magyar Színházban 
február 16án nagy sikerrel 
mutatták be Schiller: Ármány 
és szerelem című, a XVIII. szá-
zad végén játszódó drámáját. 

A szerző viszonylag fi-
atalon írta ezt a ma 

már klasszikus remekmű-
vet, a világirodalom egyik 
legszebb romantikus tör-
ténetét. Gyakran hason-
lítják össze Rómeó és Jú-
lia szerelmével ezt a tra-
gédiát, és valóban van né-
mi hasonlóság. Ferdinánd 
és Lujza, a herceg nagy-
hatalmú miniszterének 
fia és a polgári származá-
sú zenész lányának sze-

relme szinte a kezdetek-
től kudarcra ítéltetett. A 
rangbeli különbség csak 
az egyik akadály.  A má-
sik, hogy a kancellár apa 
fia nősülését is saját politi-
kai játszmáiban akarja fel-
használni. Ezért a legalja-
sabb cselszövéstől sem ri-
ad vissza, hogy meggátol-
ja a fiatalok szerelmét, és 
rákényszerítse fiát a her-
ceg kegyencnőjével való 
házasságra. Az udvar int-
rikái elől nincs menekvés, 
ilyen környezetben a tiszta 
szerelemnek buknia kell. 

Haumann Péter, Tóth 
Sándor, Gáspár Kata, Tóth 
János Gergely, Sziládi Haj-
na, Haumann Máté és Ta-
kács Géza játsszák a főbb 
szerepeket, a darabot Eper-
jes Károly rendezte. 

Színházi ajánló
Ármány és szerelem

Véradás
Véradónapot szervez a 
Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi Szer-
vezete. A Békásmegye-
ri Közösségi Házba feb-
ruár 27-én 11-től 19 órá-
ig várják az önkéntes 
véradók jelentkezését. 
(Cím: Csobánka tér 5.)

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
március 10-én, szom-
baton je le nik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is ol-
vashatók a www.obuda.hu 
honlapon.
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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 17-től 19 óráig a 
Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Ér-
deklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén (legközelebb 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)
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Kormányablakok nyitvatartása
Tavaly augusztus 1-jétől a fővárosi – így a II. Margit körúti, a II. 
Bátori László utcai és a III. Harrer Pál utcai – kormányablakok 
nyitvatartási rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 
8-tól 20; csütörtökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

Kereszténydemokrata Fórum
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képvise-
lő, a Fidesz Bp., 4. választókerületének elnöke, országgyűlési kép-
viselőjelölt lesz a Kereszténydemokrata Fórum március 6-án 18 
órakor kezdődő rendezvényének vendége. Előadásának címe: Vá-
lasztások előtt, a hazánk iránti személyes felelősségünk. A fórum 
helyszíne: Miklós tér 1., (Selyemgombolyító). A program díjtalan. 

Előadás a magyar gazdaságról
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képvi-
selő tart előadást „A magyar gazdaság jelene és jövője” címmel 
február 24-én 17 órakor a Békásmegyeri Szent József Házban 
(Békásmegyer-Ófalu, Templom utca 20.) a Keresztény Nemze-
ti Kör szervezésében. 

Elhunyt az Óbuda évszázadai főszerkesztője
Életének 68. évében, január 24-én elhunyt Kiss Csongor geo-
lógus, földmérő, lexikonszerkesztő, bibliográfia összeállító, mo-
nográfus. Az Óbuda évszázadai 2000 című kötet készítésében 
főszerkesztőként vett részt. Hamvasztás utáni búcsúztatóját 
február 28-án 12.45 órakor tartják a Rákoskeresztúri Új Közte-
metőben (X., Kozma utca 8.).

Modellezés és elektronika
A Ganz Ifjúsági Műhelyben 7 éves kortól modellező (hajó, vonat, 
repülő stb.), 12 éves kortól elektronikai foglalkozásokra várják a 
fiatalokat, akik itt elsajátítják a technikai alapismereteket. Jelent-
kezni lehet a helyszínen, telefonon vagy e-mailben: Kövesdy Csa-
ba, Hímző utca 11. (Bejárat az épület hátsó része felől. Tel: 06-30-
330-5117, kovesdycsaba@gmail.com)




