
A házi segítségnyújtás sok-sok nyug-
díjas életét teszi könnyebbé, szebbé 
és kiegyensúlyozottabbá.

Sószobákban előzhetik meg és kezel-
hetik légúti betegségeiket az óbudai 
gyerekek. 

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
ményhez tartozó klubok tagjai maska-
rába öltözve köszöntik a tavaszt. 
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Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól   Meghívó a 2. oldalon

Óbuda Befogadó Magyar Település-díjat nyert

Megújultak a KönyvMegállók
A Római téren, a San Marco utcában, a Mátyás ki-
rály úton és a Csobánka téren 2019 januárjától a 
KönyvMegállók új „ruhában” fogadják az olvasás, 
a könyvcsere iránt érdeklődőket. Az új látványvilág 
megvalósításával most már az összes KönyvMeg-
álló modern külsővel színesíti a kerületet, hirdetve 
hogy a hagyományos információhordozók, mint a 
könyv és a legújabb technológiai fejlesztések, nem 
ellenfelei, hanem kiegészítői egymásnak.   

Részletek a 4. oldalon

Népszerű a Nyugdíjasok 
Óbudai Akadémiája

Elkezdődött a békásmegyeri Milton Fri-
edman Egyetemen a Nyugdíjasok Óbu-
dai Akadémiájának XVI. féléve. Dr. Hor-
váth Anikó, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma idősügyi osztályának veze-
tője és Bús Balázs polgármester jelen-
létében dr. Szatmári Péter rektor nyitotta 
meg az új félévet az intézmény Patria ter-
mében február 14-én.       Folytatás a 9. oldalon

Változott a támogatások 
jövedelemhatára

Emelkednek azok az összeg-
határok, amelyeket a különbö-
ző támogatási formáknál álla-
pított meg az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. Minderre 
a minimálbér, a garantált bérmi-
nimum és a nyugdíjak emelése 
okán volt szükség. 

Összefoglalónk a 7. oldalon 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ismét egy fontos elismeréssel lett gazdagabb. A Parlamentben Bús Balázs polgármester átvehette a Befogadó 
Magyar Település-díjat. Az elismerést olyan települések kaphatják meg, amelyek sokat tettek az esélyegyenlőségért, szorosan együttműködnek a fo-
gyastékkal élők civil szervezeteivel. A díjat a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa ítéli oda 2011 óta                                   Beszámolónk a 3. oldalon

Fotó: Kántor Balázs
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Az év első hazai állásbörzéjét rende-
zi február végén az Óbudai Egyetem 
a III. kerületben és Józsefvárosban. A 
két campus ismét megtelik ismert 
magyarországi és nemzetközi cégek 
standjaival, képviselőivel, akik szak-
mai gyakorlati és szabad álláshelyek 
kínálatával várják a hallgatókat.

Óbudán, a Bécsi út 96/b 
szám alatt február 27-én, 

a józsefvárosi Tavaszmező ut-
ca 15-17. alatt található G épü-
let aulájában és alagsorában pe-
dig február 28-án fogadja 9-től 
16 óráig csaknem 30 cég és vál-
lalat az érdeklődő hallgatókat. 
A korábbi évekhez hasonlóan 
az Óbudai Egyetem duális part-
nerei mellett valamennyi mun-
kaerő-piaci szektor képviselteti 
magát, így a világ vezető multi-
nacionális cégei, valamint a ha-
zai KKV és állami szektor is je-
len lesz az eseményen.

Az óbudai campuson elsősor-
ban a mérnökinformatikusok, a 
villamos-, a könnyűipari-, a kör-
nyezetmérnökök, az ipari for-
matervező hallgatók találhatnak 
majd ajánlatokat. A józsefváro-
si campuson pedig a gépész-, a 

mechatronikai-, a biztonságtech-
nikai- és a villamosmérnök, a 
műszaki menedzser, a kereske-
delem és marketing, a gazdálko-
dás és menedzsment szakon ta-
nulók kereshetnek gyakorlati he-
lyet, álláslehetőséget.

Az Óbudai Egyetem állásbör-
zéje nemcsak a záróvizsga előtt 
álló végzősöknek nyújt hasznos 
segítséget, hanem az alsóbb év-
folyamos hallgatóknak is. Meg-
ismerkedhetnek a kiállító cégek 
profi ljával, követelményrendsze-
rével, gyakornoki programjaival, 
az együttműködési lehetőségek-
kel, illetve a szakmai gyakorla-
ti helyeket, diplomakészítéshez 
partnerlehetőségeket találhatnak. 
Idén a szervezők a hallgatók mel-
lett a partner középiskolák vég-
zőseit is várják a helyszíneken.

A kétnapos börzén az Óbudai 
Egyetem saját standdal is meg-
jelenik, ahol az intézmény a 
BSc diploma megszerzését kö-
vető lehetőségekről nyújt tájé-
koztatást az érdeklődőknek, be-
mutatva a mester-, a posztgra-
duális- és a doktori képzéseket, 
ismertetve az egyetem karrier-
lehetőségeit.                          km

Idén is folytatódik a budapes-
ti közvilágítás korszerűsíté-
se; tavaly, az első ütemben 
4200 világítótestet moderni-
záltak, ami évente 27 millió 
forint energia-megtakarítást 
eredményez. Várhatóan ősz 
végére további mintegy 3000 
LED-világítótestet telepíte-
nek a fővárosban.

Budapest Főváros Köz-
gyűlése által elfoga-

dott „Budapest Smart City 
jövőképpel” összhangban 
a Budapesti Dísz- és Köz-
világítási Kft. folyamato-
san végzi a közvilágítás 
energiatudatos korszerű-
sítését, okos technológi-
ák fogadására alkalmas 
világítótestek telepítését. 
A Fővárosi Közgyűlés ál-
tal biztosított forrásból az 
egyidejűleg megpályázta-
tott eddigi legnagyobb da-
rabszámú, sikeres hazai 
közbeszerzést követően, 
2018-19 folyamán 7000 
világítótest LED-es kor-
szerűsítését végzik el, két 
lépcsőben. Az első ütem-

ben, tavaly a fővárosban 
4200 világítótestet cserél-
tek le, többek közt a Pók 
utcai lakótelepen. A pro-
jekt megvalósítására a fő-

város által rendelkezésre 
bocsátott nettó 709 millió 
forintból a korszerűsítésre 
eddig 339 milliót használ-
tak fel.

Nagyobb támogatás a fővárosi színházaknak
A kormány és a főváros megállapodott: a tao-rend-
szer átalakításával az eddigi támogatásnál nagyobb, 
3,5 milliárd forint fi x összegű előadóművészeti támo-
gatást kap a 11 budapesti fenntartású színház. A kere-
tet a kormány a főpolgármester javaslata szerint oszt-
ja fel, a színházigazgatók szakmai anyagai alapján.

Nem kap engedélyt a Red Bull Air Race
A budapesti lakosság észrevételeinek és érdekeinek 
fi gyelembevételével Tarlós István főpolgármester – 
Láng Zsolt bizottsági elnökkel egyetértésben – tájé-
koztatta a Red Bull Air Race szervezőit, hogy a ren-
dezvény körülményeinek elégtelensége miatt a fővá-
ros nem tudja az engedélyeket kiadni az ez év júliusra 
tervezett eseményre. A főpolgármester alternatívaként 
javasolta a szervezőknek megvizsgálni a Dunakanyar 
vagy valamelyik nagyobb magyarországi tó környékét.

Folytatódik a budapesti közvilágítás korszerűsítése

Budapest Ösztöndíj Program
Budapest Főváros Önkormányzata – immár tizedik al-
kalommal – idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj 
Program pályázatát a fővárosi székhelyen vagy telep-
helyen működő felsőoktatási intézmények nappali ta-
gozatos, 2019 szeptemberétől vagy 2020 februárjától 
utolsó tanulmányi évüket megkezdő, osztatlan, alap- 
vagy mesterképzésben részt vevő hallgatói számára. 
A nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt tíz hó-
napon keresztül szakmai anyagok, kutatási és konzul-
tációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak 
diplomamunkájuk elkészítéséhez. A nyertes hallgatók 
bruttó havi 50 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelent-
kezési határidő: 2019. március 29. A programról részle-
tesen a www.budapest.hu oldalon olvashatnak.  

Fotó: Antal István

Állásbörze az Óbudai Egyetemen
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Befogadó Magyar Település-
díjat nyert Óbuda-Békásme-
gyer. Ezt az elismerést azok a 
települések kaphatják meg, 
amelyek elkötelezettek az 
esélyegyenlőséget kiemelten 
kezelő településpolitika, vala-
mint a fogyatékkal élő szemé-
lyek helyi szervezeteivel való 
szoros együttműködés kialakí-
tása mellett. A díjat 2011-ben a 
Fogyatékos Emberek Szerve-
zeteinek Tanácsa (FESZT) ala-
pította és két évente adják át. 

A díjat Bús Balázs pol-
gármester vette át a 

Parlamentben. A díjra  ta-
valy tizenöt pályázat érke-
zett, végül három önkor-
mányzat – Óbuda-Békás-
megyer, a XIII. kerület és 
Gyula városa – nyerte el. 

Az eseményen a díja-
zott kerületek, illetve tele-
pülések képviselői  beszá-
moltak azokról az intéz-
kedésekről, fejlesztések-
ről, akadálymentesítések-
ről, amelyekkel segítették, 
könnyebbé tették a fogya-
tékkal élő emberek életét.

- A fogyatékkal élő em-
berek az épekkel egyen-
rangú állampolgárok, és 
a fogyatékkal élők segí-

tése, elfogadása, foglal-
koztatása magától értető-
dő kell legyen - mondta 
az Emmi szociális ügye-

kért felelős államtitká-
ra a díjátadón. Simon At-
tila István szerint a díja-
zott települések ebben a 

befogadásban mutatnak 
példát, és bízik abban, 
hogy egyszer nem lesz 
szükség semmilyen elis-
merésre, mert az összes 
település ezzel a szelle-
miséggel segít majd a rá-
szorulókon.

A helyettes államtitkár 
szerint ennél keveseb-
bet nem tűzhetünk ki ma-
gunk elé, de a cél eléré-
séig rengeteg munkát kell 
elvégezni. Ugyanakkor - 
mint fogalmazott - nem 
lehetünk igazságtalanok 
sem, hiszen a fogyaté-
kosügy kezelésében nagy 
előrelépések történtek a 
néhány évtizeddel ezelőt-
ti állapotokhoz képest.

Hozzátette: a munká-
ban nem lehet megállni, 
tovább kell dolgozni az 
állami, a civil, az egyházi 
és szakmai szervezetek-
nek. Úgy vélte, az igazi 
akadálymentesítést a szí-
vünkben és a fejünkben 
kell elkezdeni, és akkor 
a fi zikai akadályok szinte 
maguktól eltűnnek.

Elismerték a városrész munkáját

Óbuda befogadó település

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata elkötelezett az esélyegyenlő-
ség ügye mellett. Fontos célja, hogy 
az Óbuda-Békásmegyeren fogya-
tékkal élők esélyt kapjanak egy jobb 
és minőségi életre. Éppen ezért az 
önkormányzat a felmerülő igények-
re és kérésekre rugalmasan reagál 
és fontosnak tartja minden döntésé-
nél a párbeszédet az érintettekkel. 

Az önkormányzat széles tá-
mogatási és szociális ellá-

tórendszert  vezetett be és civil 
szervezetekkel is együttműkö-
dik. Ezt mutatta be Bús Balázs 
polgármester a Befogadó Tele-
pülés-díj átadóján. 

Fogyatékosügyi Kerekasztal 
működik 2011 óta. Célja, hogy 
feltárja a fogyatékkal élők hely-
zetét, életkörülményeit. Ennek 
alapján megtalálja a megoldást 
a fejlesztésre és segítségnyúj-
tásra. Feladata az is, hogy elő-
segítse a szakemberek, az ér-
dekképviseleti szervek, az érin-
tett fogyatékkal élők, valamint 
az önkormányzat közti kapcso-
lattartást.

Komplex megoldás
A feladatok áttekinthetősége 

és megoldása érdekében külön-
böző és egymáshoz kapcsolódó 

területeken komplex programo-
kat dolgozott ki az önkormány-
zat. Így kapcsolódik egymáshoz 
az egészségügy, a környezetvé-
delem, a szociális ellátások és a 
városfejlesztés.

Ennek jegyében az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék 1998 óta 
fogad  speciális nevelési igé-
nyű (SNI) gyermekeket az ön-
kormányzat támogatásával, ön-
ként vállalt feladatként. A 11 

óvodából 10 székhelyen, ezen 
belül 25 telephelyen fogadnak 
SNI-s gyereket és 4 iskolában 
biztosított a gyermekek speciá-
lis ellátása.

Logopédus, humánkinezio-
lógus, gyógytornász, és gyógy-
pedagógus is segíti a nevelők 
munkáját a bölcsődékben és az 
óvodákban.

Az Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Központ 

1960-ban nyitotta meg kapu-
it. Támogató szolgálat, fogyaté-
kosok nappali ellátása, fejlesztő 
foglalkoztatás, pszichiátriai be-
tegek nappali ellátása is segíti a 
gondozottak hasznos időtöltését, 
fejlesztését és  munkavállalást.

Együttműködés
Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzata, illetve a fenntar-
tásában működő intézmények 
együttműködnek azokkal az 
alapítványokkal és civil szerve-
zetekkel, amelyek a sérült vagy 
fogyatékkal élő emberek segíté-
sét végzik.

A kerület teljes akadálymen-
tesítési felmérése megtörtént az 
elmúlt évben. Erről térkép is ké-
szült, amely a Route4U appliká-
ción elérhető.

Megújult a Helyi Esélyegyen-
lőségi Program, amelyet az el-
múlt év szeptember 14-ei ülésén 
fogadott el a képviselő-testület.

Elismerések
Óbuda-Békásmegyeri Polgár-

mesteri Hivatala elnyerte a Fo-
gyatékosság-barát Munkahely 
címet 2015-ben, majd 2018-ban 
a díj bronz fokozatát az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ vehette át.

Elkötelezetten az esélyegyenlőség mellett
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Folytatás az 1. oldalról
Az ingyenesen használható, 
utcai könyves szekrényeket 
2012-ben kezdte el Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata, az 
Óbudai Platán Könyvtár és a 
KultúrMontázs Civil Egyesü-
let a kerület forgalmas csomó-
pontjaihoz telepíteni. Ma már 
a kerület öt pontján (Római tér; 
San Marco utca; Mátyás király 
út; Csobánka tér; Kaszásdűlő) 
áll KönyvMegálló, melyek a 
„Hozz egy könyvet, vigyél egy 
könyvet!” felhívással bátorítják 
az olvasást, könyveket kedve-
lőket a könyvcserére. A Könyv-
Megállók olyan, a közösség ál-
tal működtetett, bárki által el-
érhető pontok, amelyek az ol-
vasás igényének feltámasztásán 
túl erősítik az egymásra fi gye-
lés, a kölcsönösség gondolatát, 
a közösségépítést. Mára olyan 
közösségi helyekké váltak, ahol 
a napi rutintevékenységen túl, a 
szokásos útvonalakon egy-egy 
pillanatra megállva beszélgeté-
sek indulnak. 2017-ben a refor-
máció ötszázadik és a Könyv-
Megállók ötödik évfordulója al-
kalmából a szekrények egy év-
re ünnepi, évfordulós dekor fó-
liát kaptak. 

A legújabb KönyvMegállót 
2018-ban adták át Kaszásdűlőn, 
ahol már nemcsak a látvány vi-
lágban jelenik meg a hagyomány 
és modern technológia ötvözése, 
hanem a KönyvMegálló mellett 
felállított okospaddal szó szerint 

egymás mellett él. Jelzi ezt szá-
munkra a könyves szekrény fó-
liáján látható Gutenberg is, aki 
az okospad irányába tekint. Am-
íg a KönyvMegállók látogatói-
nak számát körülményes mérni, 
addig az okospad használati ada-
tai sokkal könnyebben rendel-
kezésünkre állnak. A legutóbbi 
statisztika szerint két téli hónap 
alatt több, mint 1000 alkalommal 
csatlakoztak a free wifi  hálózatra 
és majdnem négyszázan használ-
ták a napelemmel működő okos-
padot telefontöltésre. Amíg a te-
lefon tölt, a könyvek izgalmas, 
hasznos kikapcsolódást biztosít-
hatnak. 

A Római téren, a San Marco 
utcában, a Mátyás király úton, és 
a Csobánka téren található nyitott 
könyves szekrények a megem-
lékezést követően a kaszásdűlői 
KönyvMegálló mintájára, szin-
tén a tavalyi év során új külsőt 
öltöttek. A tervezés alatt fontos 
szempont volt, hogy a Könyv-
Megállók tükrözzék az Óbudai 
Platán Könyvtár azon fi lozófi á-
ját, miszerint a könyvek, mint  ha-
gyományos információforrás és 
a modern technológiai fejleszté-
sek egymást kiegészítve legye-
nek segítségünkre, ahogyan szá-
mos más területen is együtt élnek 
és teremtenek értéket. 

A hagyományt őrizve, a modern technológiát támogatva

Megújultak a KönyvMegállók 

ZOO-OVI A FELELŐS ÁLLATTARTÁSÉRT. Az Óbudai Almáskert Óvoda Csi-
csergő Tagóvodájában javában zajlik a ZOO-ovi program, az Elveszett Ál-
latok Alapítvány szervezésében. Az Őzike csoportos gyerekek megnyitot-
ták állatorvosi rendelőjüket, illetve kutyakozmetikájukat, plüss állatok 
szakszerű kezelését vállalják nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal

Társasjáték gyermekeknek
Könyvbemutató és játék Az álomtündér elnevezésű társasjáté-
kokkal 4-től 11 éves korú gyermekeknek, Mészáros Borbála fes-
tőművész vezetésével február 22-én 17 órai kezdettel az Óbudai 
Kulturális Központ San Marco Galériájában. (A belépés ingye-
nes. Cím: San Marco utca 81.).
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Kerületi emlékek Települési Értéktárba felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2013-ban létrehozta a Tele-
pülési Értéktárat. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával az Óbu-
dai Múzeumot bízta meg. Idén januárban 34 javaslat érkezett több, 
a városrészben található intézménytől és magánszemélytől, kerületi 
emlékek Települési Értéktárba történő felvételére. Kulturális örökség 
kategóriában többek között a Klarissza templom és kolostor romjai, 
az Óbudai Társaskör épülete, az Óbudai Népzenei Iskola szellemi 
öröksége, a Szent Péter és Pál Főplébánia-templom, a Flórián szo-
borcsoport/Fogadalmi oltár felvételére érkezett kérelem. Épített kör-
nyezet kategóriában – mások mellett – a Fő tér és Lajos utca környé-
ke középkori városmag, a Zichy-kastély épületegyüttese, az Óbudai 
Gázgyár és a Gázgyári lakótelep, valamint Békásmegyer-Ófalu ér-
téktárba való felvételét javasolták. Az Óbudai Múzeum kijelölt mun-
katársai a beérkezett kérelmeket, annak alaki és tartalmi követelmé-
nyeit megvizsgálták. A felvételi kérelmek a követelményeknek meg-
feleltek, így a Települési Értéktárba történő felvétel lehetősége adot-
tá vált. A képviselők valamennyi javasolt kerületi emlék esetében tá-
mogatták a Települési Értéktárba való felvételt.

A képviselők 14 igen, 6 nem szavazat-
tal, tartózkodás nélkül fogadták el 
Óbuda-Békásmegyer 2019. évi költ-
ségvetését. A bevétel-kiadási mérlege 
nagyságrendileg 34,6 milliárd forint. 

A napirendi vitában az ellen-
zéki képviselők leginkább 

az ingatlan eladásokból szárma-
zó, véleményük szerint túlterve-
zett bevételeket kifogásolták me-
lyekről azt állították, hogy nem 
fognak teljesülni, ezért kocká-
zatosak. Puskás Péter alpolgár-
mester válaszában rámutatott, 
hogy az év végi zárszámadás so-
sem mutatott eddig hiányt, te-
hát a korábbiakhoz hasonlóan a 
mostani költségvetés is várható-
an tartható lesz, mint fogalma-
zott: stabil „lábakon áll”. 

Az a jó, ha nem jó
A költségvetés vitájában Czeg-

lédy Gergő (MSZP) a Sörfesztivál 
rendezésére szánt összeget, Bur-
ján Ferenc (LMP) a városrész hír-
nevét nemzetközi szinten öregbí-
tő és sikert sikerre halmozó Óbu-
dai Danubia Zenekar támogatását 
kurtította volna meg. Mihalik Zol-
tán (Együtt) felvetette, hogy visz-
szaigazolásként „mérni kéne a 
nagyrendezvények sikerességét”. 
Azt is kifogásolták, hogy a Mész-
kő utcai parkra szánt forrás túl sok 
volt, „azt inkább több másik beru-
házásra kellett volna költeni”. 

Bár a képviselők pontosan tisz-
tában vannak azzal, hogy a kerü-

letben mely területek tartoznak 
az önkormányzat hatáskörébe, a 
helyhatóság vezetésén igyekeztek 
számon kérni például a Mocsáros-
dűlővel és a Római-parttal kap-
csolatos kérdéseket. (Annak elle-
nére, hogy például a költségvetés-
ről szóló napirend előtt, a Római-
partra vonatkozó előterjesztést 
egyhangúlag támogatták. A témá-
ról lapunk előző számában olvas-
hattak.) Számos olyan fejlesztést 
szorgalmaztak, melyekről szintén 
egyértelmű tudomásuk van, hogy 
azok rég folyamatban vannak. 

Czeglédy Gergő kételyének 
adott hangot: „Hogyha nem Var-
ga Mihály lenne a pénzügyminisz-
ter és egyúttal óbudai országgyű-
lési képviselő, nem ilyen mértékű 
volna a fejlődés”. Bús Balázs pol-
gármester válaszában értelmezhe-
tetlennek nevezte, hogy bárki is a 
városrész fejlődését kifogásolja. 

Az ellenzék szinte mindegyik 
„képviselő-csoportja” más vé-
leményen volt a költségvetés-
ről: bizonyos sorokkal egyetér-
tettek, a költségvetés egészével 
azonban nem. 

Nagy fejlesztések
Bús Balázs emlékeztetett: 2006 

és 2010 között bármilyen főváro-
si fejlesztési támogatásért lobbi-
zott a kerület vezetése, a forráso-
kat egyértelműen politikai alapon 
„osztotta” Budapest akkori veze-
tése. A polgármester hozzászólá-
sában jelezte, hogy idén a forrás-

megosztás alapján elosztott helyi 
adóbevételek 54 százaléka a fővá-
rosi önkormányzatot, 46 százalé-
ka a kerületi önkormányzatot ille-
ti meg. Felidézte: amikor az állam 
feladatokat vont el az önkormány-
zattól, akkor a források is csökken-
tek. Ezzel együtt folytatódhatnak a 
fejlesztések, mivel már több kidol-
gozott és előkészített projektekkel 
sikeresen vettek részt a Főváros 
Tér_Köz pályázatán, a több száz-
milliós, esetleg milliárdos konkrét 
fejlesztésre pedig a központi költ-
ségvetésből származó támogatás 
biztosítja a fedezetet. 

Közterek, rendelők
Puskás Péter alpolgármester 

példaként említette, hogy a rend-
szerváltozás óta nem látott fej-
lesztések kezdődnek a kerüle-

ti egészségügyi ellátásban: idén 
megkezdődnek az épület-felújí-
tások a Vörösvári úti és a Cso-
bánka téri járóbeteg-szakrende-
lőben. A fővárosi Tér_Köz pályá-
zaton nyert forrásokból megvaló-
sulhat a kaszásdűlői lakótelep és 
a Kiscelli park fejlesztése. Békás-
megyer nyugati oldalán szociá-
lis rehabilitációs program kezdő-
dik Uniós támogatásból. Közpon-
ti költségvetésből jövő év elejére 
befejeződhet a Békásmegyeri Pi-
ac építése. A nyár folyamán elké-
szülhet a csillaghegyi, Vasútsori 
rendelő teljes felújítása is. 

A költségvetési-rendeletet 14 
igen és 6 nem szavazattal fogad-
ta el a képviselő-testület. Az el-
lenzék a növekvő fejlesztések 
ellenére sem szavazta meg a 
költségvetést.                  Sz. Cs.

Elfogadták az idei költségvetést

Felelős gazdálkodás, biztonságos működés

Fotó: Antal István

Rendeletmódosítás a legrászorultabbakért 
A képviselő-testület módosította egyes gyermekjóléti és lakha-
tási tárgyú önkormányzati rendeleteit. Erről bővebben a 7. olda-
lon olvashatnak.

Módosultak az iskolák körzetei
Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ az általa fenntartott álta-
lános iskolák körzetének módosításáról tájékoztatta az önkormány-
zat vezetését. A körzetek kialakításáról előzetesen egyeztettek az 
intézmények vezetőivel. A döntés előtt fi gyelembe vették az isko-
lák maximális befogadó létszámát, valamint az elmúlt években isko-
laérett gyermekek arányát. A körzetekben történt változások meg-
tekinthetők az obuda.hu iskolakörzeti változások oldalra kattintva.

Bölcsődék nyári nyitvatartási rendje
A testületi ülésen döntöttek az Óbudai Egyesített Bölcsődék nyári nyit-
vatartási rendjéről is. Ennek értelmében a szülőkkel valamint a kerü-
leti óvodákkal történt előzetes egyeztetés alapján, az idei évben július 
22-től augusztus 23-ig – 5 héten keresztül – lesznek zárva az intézmé-
nyek. Emellett az Arató, a Solymár, a Szérűskert, valamint a Szél Böl-
csődében biztosítanak ügyeletet.

Újabb multifunkciós sportpálya
A múlt évben adott át egy multifunkciós sportpályát az önkormány-
zat támogatásával a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programban az 
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a Pitypang Művészeti Óvoda Hu-
nyadi utcai telephelyén. A sportpályát az óvodába járó gyermekek 
a 2018-2019-es nevelési évtől maximálisan kihasználják, a nyár fo-
lyamán megtörtént a pedagógusok szakmai továbbképzése is. Év 
elején az alapítvány újabb sikeres pályázatról tájékoztatta az ön-
kormányzatot, így idén az Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza 
utcai telephelyén épülhet multifunkciós sportpálya. A létesítéshez 
a képviselő-testület döntésével a szükséges önrészt biztosította és 
hozzájárult a támogatási szerződés megkötéséhez.
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A magyarok ismét hisznek a jövőjük-
ben, nemzeti egységet hoztunk létre 
a család ügyében – mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök február 10-én, 
a Várkert Bazárban tartott hagyomá-
nyos évértékelő beszédében.

A miniszterelnök kiemelte: 
sem a harmadik kétharma-

dot, sem a kiemelkedő gazdasá-
gi növekedést nem adták aján-
dékba, Magyarország mindket-
tőért keményen megdolgozott. 
Felidézte: 2009-ben, a baloldali 
kormányzás vége felé közös va-
gyonunkat, tartalékainkat és a 
jövő lehetőségeit is felélték. Ak-
kor azt mondtuk, Magyarország-
nak nemcsak válságkezelő cso-
magokra, hanem teljes megúju-
lásra, új irányra van szüksége. 

Tíz év közös munkájának 
eredményeként a magyarok is-
mét hisznek a jövőjükben. A 
kormányfő arról is beszélt, hogy 
a magyar nemzet tíz év alatt 
talpra állt, és győzelmi esélyek-
kel áll készen a rá váró küzdel-
mek megvívására. „Győzni fo-
gunk, újra és újra győzni fo-
gunk” – mondta, majd úgy fo-
galmazott: „nekünk nem az je-
lenti a győzelmet, ha a pártunk 
nyer, nekünk az jelenti a győzel-
met, ha az országunk nyer”. 

Az ország „törzséről”, azokról, 
akik sem nem szegények, sem 
nem jómódúak, azt mondta: ők 
elvárják, hogy legyen munkájuk, 
biztonságuk, otthonuk. 800 ezer 
új munkahely, duplájára nőtt mi-
nimálbér, gyermekek utáni adó-
kedvezmény, ingyenes étkezés és 
tankönyv, gyed extra, rezsicsök-
kentés, stabil nyugdíj – sorolta, 
mit tettek le az ő asztalukra. 

A szegények 
felemelkedése

A legkeményebb dió azonban – 
folytatta – a szegénységgel küz-
dő százezrek felemelkedésének 
megteremtése, a baloldal ugyanis 
csak alamizsnát adott nekik, nem 
vette őket emberszámba. A kor-
mány azonban vállalta a szegény-
ség elleni harcot, Magyarország 
pedig az a hely, ahol mindenkinek 
jó lesz magyarnak lenni, és lépés-
ről lépésre fel fogják számolni a 
szegénységet. Mindenkinek lesz 
munkája, otthona, minden gyer-
meknek lesz bölcsőde, óvoda, is-
kola, étkezés és tankönyv, lesz tá-
mogatás a fi ataloknak, és jut min-

denkinek tisztes idős kor is. Ma-
gyarország a népességét tekint-
ve a 88. helyen áll a világ orszá-
gai között, de a 34. legtöbbet ex-
portáló ország. A hagyományos 
ipari termelés mellett nő a magas 
hozzáadott értékű, kutatásra épü-
lő ipar részesedése. 

Nem leszünk 
bevándorlóország
A miniszterelnök szavai sze-

rint a magyar ellenzék bevándor-
láspárti politikusok gyülekezete, 
akiket Soros György és az euró-
pai bürokraták tartanak lélegezte-
tőgépen. Hangsúlyozta: Magyar-
országon megtörténhetett a szoci-
alisták és a szélsőjobb koalíciója, 
és „ez maga a politikai pornográ-
fi a”. Az ellenzéki koalíció politi-
kusai inkább komédiásoknak tűn-
nek, mint politikai vezetőknek, az 
Országgyűlésben fi zikai erősza-
kot alkalmaztak, randalíroztak. 

Családvédelmi 
akcióterv

Orbán Viktor hétpontos család-
védelmi akciótervet jelentett be, 
amelyről azt mondta: „ez a ma-
gyarok válasza és nem a beván-
dorlás”. Kifejtette: bevezetik a fi -
atal házasok gyermekvállalási tá-
mogatását. Minden 40 év alat-
ti nő, aki első házasságát köti, 10 
millió forint kedvezményes köl-
csönben részesülhet. A törlesztést 
az első gyermek érkezésekor há-
rom évre felfüggesztik, a második 

gyermek érkezésekor újból há-
rom évre felfüggesztik, és a tőke-
tartozás harmadát nem kell visz-
szafi zetni. Ha harmadik gyermek 
is születik, a kölcsön további ré-
szét teljes egészében elengedik.

Bővítik a csok kedvezményes 
hitelét. Jelenleg a kétgyermekes 
családok 10, a három és több 
gyermekes családok 15 mil-
lió forint kamattámogatott köl-
csönt vehetnek igénybe új lakás 
vásárlására. A jövőben a két- és 
többgyermekes családok a hitelt 
használt lakások vásárlására is 
felhasználhatják.

Eddig a harmadik és minden to-
vábbi gyermek születése esetén 
egymillió forintot vállaltak át a 
nagycsaládosok jelzáloghiteléből. 
Most már a második gyermek szü-
letésekor egymillió forintot, a har-
madik gyermeknél 4 millió forin-
tot, minden további gyerek szüle-
tésekor újabb egy-egymillió forin-
tot vállalnak át. Azok a nők, akik 
legalább négy gyermeket szültek 
és neveltek, életük végéig mente-
sülnek az szja fi zetése alól. Azt is 
mondta: elindul a nagycsaládosok 
autóvásárlási programja. Legalább 
hétszemélyes új autó vásárlását tá-
mogatja a kormány: a legalább há-
rom gyermeket nevelő családok 
2,5 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást kapnak.

Bölcsődei ellátást
Megvalósítják a teljes bölcső-

dei ellátást. Három év alatt 21 

ezer új bölcsődei férőhelyet lé-
tesítenek. Az év végéig ebből 
megépítenek 10 ezret, 2020-ban 
és 2021-ben pedig további 5, il-
letve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 
2022-re minden szülő, ha akar-
ja, bölcsődébe viheti a gyerme-
két. Hetedik pontként említet-
te, hogy bevezetik a nagyszü-
lői gyedet, így ha a szülők így 
döntenek, a nagyszülők is gye-
den maradhatnak helyettük. Be-
jelentette a középiskolai nyelv-
oktatás korszerűsítését, közöl-
ve: minden középiskolás a 9. és 
a 11. tanév nyarán kéthetes kül-
földi nyelvtanfolyamon vehet 
részt a kormány költségén.

700 milliárd 
az egészségügynek

A kormány döntése értelmében 
700 milliárd forintot fordítanak 
egészségügyi fejlesztésekre, ide-
értve a budapesti centrumkórhá-
zak megépítését is. Orbán Viktor 
miniszterelnök évértékelője vé-
gén úgy összegzett: Magyaror-
szág megvédésére és országépítő 
munkára hív mindenkit. 

Orbán Viktor: a magyarok ismét hisznek a jövőjükben

Családtámogatás – egészségügyi fejlesztés

Ma a házasságkötések szá-
ma nő, a csecsemőhalandó-
ság csökkent, a foglalkozta-
tás 55-ről 70 százalékra nőtt, 
a munkanélküliséget az egy-
harmadára vágták, a jövedel-
meket folyamatosan növelik, 
a minimálbért több mint dup-
lájára emelték.

Forrás: fi desz.hu
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta Bús Balázs polgármester javasla-
tára megemelte a támogatások jöve-
delem határait, hogy a rászorulók a 
jövőben se kerüljenek ki a jogosultak 
köréből. Mindezt  a minimálbér és a 
garantált bérminimum 8 százalékos, 
valamint a nyugdíj 2,7 százalékos 
emelése indokolta.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Fischer 

Ágoston Szociális Program-
ja összefogja a teljes szociá-
lis ellátórendszert. A program 
olyannyira megfelel a modern 
kor kihívásainak, hogy lehető-
vé teszi a gazdasági környezet 
okozta folyamatos korrekciót. 

Év elején emelkedett a mini-
málbér és a garantált bérminimum 
8 százalékkal, valamint a nyugdíj 
2,7 százalékkal. A kormány dön-
tésével összhangban Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata vál-
toztatott az igénybe vehető támo-

gatások jövedelemhatárán. Mind-
ezt azért, hogy a rászorulók ne ve-
szítsék el jogosultságukat a külön-
böző támogatásokra. Ezért a jelen-
legi nyugdíjminimum 10 százalé-
kával emelkedtek a jövedelemha-
tárok a különböző támogatások-
nál. Ilyen a szociális tanulmányi 
ösztöndíj, az óbudai továbbtanu-
lási támogatás, az óbudai lakhatá-
si támogatás, az óbudai betegápo-
lási díj, az óbudai gyógyszertámo-
gatás, a rendszeres és egyössze-
gű hátralékkezelési támogatás, az 
egyösszegű jövedelempótló támo-
gatás, a rendkívüli családvédelmi 
támogatás, a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás, temetési tá-
mogatás. Ugyanígy változik az 
önkormányzati bérlakások esetén 
a lakbér mértékének – a szociális 
alapon és a költségelven megálla-
pított bérleti díjának – évenkénti 
felülvizsgálatánál.

A nyugdíjminimum 20 száza-
lékával emelkedik a jövedelem-

határ a beiskolázási segélynél. A 
korábbi 57 ezer forint helyett 62 
700 forint lett az egy főre eső jö-
vedelmi határ.

További támogatások
Ötven százalékos emelés tör-

tént a gyermekétkeztetésben. 
Közel 200 százalékos az eme-
lés a helyi támogatás esetén, ahol 
171 ezer forintos egy főre eső jö-
vedelem alatt lehet kérni a köl-
csön formájában nyújtható tá-
mogatást. Ez felhasználható la-
kás vásárlására, építésére, bőví-

tésére, korszerűsítésére, felújítá-
sára, valamint a súlyosan moz-
gássérült személy lakásának aka-
dálymentesítésére.

A 40 év alattiak fenti lakáscé-
lú támogatásának 1 főre eső jö-
vedelmi küszöbe a 85 ezer 500 
forintos határról 142 ezer 500 fo-
rintra emelkedett. Ezzel a támo-
gatással jogosulttá válhatnak a 
maximum 1 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásra. Az 
újszülöttek korábbi 20 ezer forint 
összegű egyszeri támogatása pe-
dig 25 ezer forintra emelkedett.

A feltételek követik a nyugdíj és a minimálbér emelkedését

Emelkedett a támogatások jövedelemhatára

Az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ ezentúl 
használhatja a Fogyatékosság-ba-
rát Munkahely Logót.

Mint arról már korábban 
többször is hírt adtunk, 

az intézményben működik a 
fogyatékosság témában segít-
séget nyújtó óbudai Informáci-
ós és Koordinációs Pont. Egy-
re többen keresik fel az intéz-
ményt az érintettek és hozzá-

tartozók is. Több érintett pél-
dául a parkolással kapcsola-
tos kérdéseivel és a délután is 
igénybe vehető segítőszolgálat-
tal kapcsolatosan kért és kapott 
felvilágosítást. (Az épület aka-
dálymentes.) Fogyatékosság-
ügyi tanácsadóik elérhetősé-
gei: ikop.buda@fszk.hu Soltész 
Judit: 06-20-267-6418; Bágy 
Péter: 06-20-267-6154. Idő-
pont miatt előzetes bejelentke-
zés szükséges!

Fogyatékosság-barát 
a Családi Tanácsadó

Együttműködés a Flóra Alapítvánnyal
Több együttműködési megállapodás, illetve támogatási szerződés 
megkötéséről is döntöttek a képviselők a legutóbbi képviselő-tes-
tületi ülésen. Többek közt a Flóra Értelmi Fogyatékosokért és Au-
tistákért Alapítvánnyal való kooperációt is támogatta a testület. Az 
alapítvány nagyban hozzájárul a nehézségekkel küzdő III. kerüle-
ti családok támogatásához, és lehetőségeihez képest megpróbálja 
mindennapi küzdelmeik elviselését enyhíteni. Az alapítvány elsőd-
leges célkitűzése az otthonukban élő, önkiszolgálásra részben ké-
pes értelmi fogyatékos, autista, esetenként halmozottan sérült fi a-
talok és felnőttek fejlesztési lehetőségeinek anyagi segítése, fog-
lalkoztatásuk támogatása és az őket nevelő szülők összefogása.
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Könnyebb, tartalmas min-
dennapok, fi zikai és mentá-
lis támogatás, a családtagok 
tehermentesítése – mindez 
egyben a házi segítségnyúj-
tás keretében nyújtott szol-
gáltatás, amely az óbudai 
önkormányzat jóvoltából 
sok-sok nyugdíjas életét te-
szi szebbé, kiegyensúlyo-
zottabbá. Ők otthonukban, 
saját lakókörnyezetükben 
maradhatnak úgy, hogy köz-
ben a feladatok egy részét 
szakképzett, melegszívű 
gondozók látják el. 

Feri bácsi mérnök-ta-
nárként ment nyug-

díjba 61 évesen, de utá-
na még csaknem két év-
tizedig dolgozott. Már tíz 
éve, hogy meghalt szintén 
pedagógus felesége. A 90 
éves bácsi fi a és négy uno-
kája az Egyesült Államok-
ban élnek, így ritkán talál-
koznak; négy testvérével 
azonban annál gyakrab-
ban. Ám amikor egy kór-
házi tartózkodás követ-
keztében nagyon legyen-
gült Feri bácsi és a térdei is 
megbetegedtek, a családta-
gok azt javasolták: kérjen 
segítséget az önkormány-
zattól. Az egyik III. kerü-
leti nyugdíjas klubban hal-
lott először a házi segítség-
nyújtásról, így felhívta az 
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény (ÓSZSZI) 
Házi Segítségnyújtó Szol-
gálatát, és jelezte: érdekel-
né a lehetőség. - Többször 
is beszéltem a szolgálattal, 
még a kórházban – mesél-
te Feri bácsi. - Amikor ki-
jöttem, a születésnapom 
alkalmából meglátogattak 
és felköszöntöttek. A veze-
tő gondozóval átbeszéltük, 
pontosan milyen gyakran 
és milyen jellegű segítség-
re lenne szükségem. Meg-
kötöttük a szerződést, és 
azóta minden rendben és 
szervezetten zajlik. Pon-
tosak, megbízhatóak, na-
gyon elégedett vagyok – 
mondta. 

A napi rutin
Az ebédet néha házhoz 

rendeli, ilyenkor Feri bá-
csi maga mosogat el. - Sze-
retem, ha minden rendben 

van körülöttem – mondta 
mosolyogva. Erről Krisz-
tián, a gondozó immár jó 
ideje gondoskodik. He-
tente kétszer be is vásárol, 
ilyenkor már a boltból ér-
kezik, úgy nyolc óra táj-
ban. - Olyankor előző nap 
együtt összeállítjuk a lis-
tát, megkapom a szükséges 
pénzt, amiről átvételi elis-
mervényt adok. Másnap 
pedig elszámolunk – rész-
letezi. Miután megérkezett, 
kipakol, reggelit készít. 
Amíg Feri bácsi reggelizik, 
a gondozó megágyaz, ha 
szükséges, áthúzza az ágy-
neműt. Reggeli után a für-
detés következik. Feri bá-
csinak saját fürdető széke 
van, de az önkormányzat-
tól is lehetőség van kölcsö-
nözni ilyet. Végül beszél-
getnek még egy kicsit. - A 
mentális támogatás nagyon 
lényeges. Megbeszéljük, 
hogyan telt az előző este, 
hogy aludt, megvitatjuk a 
tévében látottakat, a sport-
műsorokat – hangsúlyozta 
a házigondozó. 

Krisztiánt 6-7 hely-
re is várják egy nap, így 
jellemzően úgy másfél 
óra múlva indulnia kell. 
Előbb azonban még ki-
töltik a munkanaplót, 
amely alapján Feri bácsi 
fi zet majd hó végén, ál-
talában 16-20 ezer forint 
közötti összeget. 

Türelmesen, 
szívesen

A gondozó hétfő lévén 
értekezletre siet, majd dél-
utánig járja a gondozott 
időseket. Nyolc éve dolgo-
zik a kerületi önkormány-
zatnál, korábban a szalézi-
aknál is idősek ápolásával 
foglalkozott. - Ott mondta 
egy nyugdíjas háziorvos, 
hogy szerinte olyan jól 
csinálom, hogy elvégez-
hetnék egy ilyen képzést. 
Megfogadtam a tanácsát, 
és OKJ-s szociális gondo-
zó és ápolói tanfolyamra 
jártam. Úgy érzem, a Jóis-
tentől ezt a feladatot kap-
tam. Szívesen csinálom, 
szeretem az időseket és a 
kollégáimat. E munkához 
sok türelem, szeretet, fi zi-
kai és lelkierő kell. Édes-

anyám is ápolt időseket, 
szeretettel és nagy oda-
adással. Nekem is megtet-
szett ez a hivatás – árulta el 
Krisztián.

A gondozók 
támogatása

A gondozók támogatá-
sára, szupervíziójára nagy 
hangsúlyt fektetünk – 
hangsúlyozta Müller Ist-
vánné intézményvezető. - 
Hetente kétszer csoport-
megbeszélést, kéthavon-
ta gondozói műhelyt szer-
veztünk a munkatársak-
nak, ahol az esetmegbe-
szélésen kívül szakmai tá-
mogatást is kapnak. So-
kat jelent a csoporttréning 
és a közös szakmai kirán-
dulás a terepen egyedül 
dolgozó szakembereknek. 
A munkatársak telefont, 
BKV bérletet és kerék-
párt is kapnak, illetve a ne-
hezen bejárható területek 
ellátására alkalmanként 
igénybe veszik az intéz-
mény kisbuszát is. A gon-
dozók többsége hölgy, de 
férfi  munkatársaink is van-
nak – tette hozzá.

Elégedetten, 
hálásan

- A III. kerület teljes lefe-
dése érdekében már három 
házi segítségnyújtó szol-
gálatunk végzi e feladatot, 
egységenként tíz gondozó-
val. A gondozottak életko-
rának növekedésével egy-
re több a teljes körű, szin-
te mindent magában fog-

laló ellátás. Összesen több 
mint ötszáz időskorú em-
bert gondoznak szakem-
bereink, s ezért nagyon há-
lásak a nyugdíjasok – tá-
jékoztatott Müller István-
né. Hozzátette: a szolgál-
tatást igénybevevők testi- 
és lelkiállapotát folyama-
tosan fi gyelik. - Amennyi-
ben fi zikailag olyan álla-
potba kerül valaki, hogy 4 
órát meghaladó gondozást 
igényel, abban az esetben 
bentlakásos idősotthoni el-
helyezésben tudunk segí-
teni. Ha nehéz élethelyzet-
be kerül és lelki támaszra 
van szüksége az idős em-
bernek, mentálhigiénés 
szakemberünk segít neki.

Nagy segítség
A 91 esztendős Sárika 

néni szerencsére jól van, 
süteménnyel, üdítővel kí-
nál bennünket Szentend-
rei út melletti lakásában. 
Húsz évig tanított a Nyír-
egyházi Tanárképző Főis-
kolán, onnan ment nyug-
díjba. Pályáját egy falusi 
iskolában kezdte, később 
oktatott közép- és gya-
korlóiskolában is. - A ta-
nítás mellett legalább ek-
kora hangsúlyt igyekez-
tem helyezni a nevelésre, 
humánumra, emberség-
re, mások megbecsülésé-
re, rászorulók segítésére, 
hazaszeretete, hagyomá-
nyok tiszteletére – sorol-
ja. Nyugdíjba 52 évesen 
ment, Óbudán négy évti-
zede él, egy fi a van. Ami-

kor két éve eltört a csuk-
lója, és a zuhanyozáshoz 
is segítség kellett, az ő 
baráti köréből vetette fel 
valaki, hogy érdemes len-
ne az önkormányzathoz 
fordulni. Eleinte heti 2-
3 alkalommal jött a gon-
dozó, Sárika néni nagy 
örömére, megelégedésé-
re, sőt, az önkormányzat 
jóvoltából gyógytornászt 
is kapott. Aztán fokoza-
tosan felépült, de újab-
ban a vásárláshoz, sétá-
hoz, ügyintézéshez vesz 
igénybe segítséget. - Na-
gyon rendesek, kedvesek 
a gondozók. Volt köz-
tük olyan, akivel annyira 
megnyugtató volt beszél-
getni, mintha pszicholó-
gus lett volna: fi gyelt, ta-
nácsokat adott. Most a 
gondozóval a friss leve-
gőn sétálok, de minden-
ben segít, például a rol-
látort és a botomat beál-
lítani vagy akár a rekami-
ét kinyitni – sorolta Sári-
ka néni.

Sárika néni alkalman-
ként 800 forint körü-
li összeget fi zet, ezért 
másfél-két órát tölt ve-
le a gondozó. - Nagy se-
gítség, amit kapok. Min-
denkinek ajánlom, an-
nak is, aki fi zikailag szo-
rul segítségre és annak is, 
akinek mentálisan fontos 
a támogatás. Hálás va-
gyok, és csak annyit sze-
retnék, hogy egy kicsit 
még maradhassak. Itt és 
így – mondta.          K. L.

Segítség az időseknek otthonukban
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Folytatás az 1. oldalról
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere ebből az alka-
lomból köszöntötte a szép-
korú diákokat. Elmondta, 
hogy az óbudaiak közössé-
gébe minden kerületi pol-
gár beletartozik, a csecse-
mőktől az idősekig, illet-
ve ugyanígy a fogyatékkal 
élők is. - Mint önkormány-
zat, mindenkinek lehetősé-
get biztosítunk, amivel a 
hátrányban lévők esélyei 
megnőhetnek, így ugyan-
olyan hasznos tagjai ma-
radnak, illetve válnak tár-
sadalmunknak. Az ezen a 
területen kifejtett önkor-
mányzati szerepvállalás 
megmutatkozik elnyert dí-
jainkon keresztül is. Két-
szer nyertük el az Idősbarát 
Önkormányzat-díjat, a mai 
napon pedig átvehettük a 
Befogadó Magyar Telepü-
lés-díját – hangsúlyozta a 
polgármester. - Nemrég ol-
vastam egy cikket, amely-
ben John Travolta, az ame-
rikai fi lmszínész így nyi-
latkozott: „az öregedő em-

bernek kényszerítenie kell 
magát arra, hogy új álmo-
kat találjon.” Nos, én kö-
szönöm önöknek, hogy 
megteszik ezt az erőfeszí-
tést és részeseivé válnak az 
itt megvalósuló edukációs 
programnak.

Bús Balázs beszé-
de végén a napokban el-
hunyt Tandori Dezső köl-
tő „Egymás” című versét 
idézve kívánt lelkesedést 
a tanuláshoz.

Dr. Jászberényi József  
felnőttképzési igazgató 
az ingyenes plenáris elő-
adások (február 21-től 
május 16-ig minden csü-
törtökön 14 órai kezdet-
tel a  Kelta utca 2. szám 
alatt) részletes program-
ját ismertette az évnyitó 
résztvevőivel. 

Dr. Horváth Anikó, az 
EMMI idősügyi osztályá-
nak vezetője előadásában 
egyebek mellett a szoci-
ális biztonság rendszeré-
nek elemeiről, a társada-
lombiztosítási jogszerzés 
alapjairól, a nyugellátás 

melletti keresőtevékeny-
ség szabályainak válto-
zásairól, a kormány mel-
lett működő 12 tagú Idős-
ügyi Tanács feladatairól 
beszélt. Szólt a szépkorú-
akat érintő Digitális Jóléti 
Programról, az Idősbarát 
Önkormányzat-díj odaíté-
lésének feltételeiről, vé-
gül az Országos Gyalog-
ló Idősklub Hálózat célki-
tűzéseit ismertette.

A hazai idősoktatás fel-
legvárában, a Kelta utcai 

Milton Friedman Egyete-
men február 21-én, „Az 
aktuális környezetvédelmi 
problémák Európában” cí-
mű előadással indult a díj-
mentes plenáris előadá-
sok sora. A március 18-ai 
héttel kezdődően, 56 fi ze-
tős tanfolyammal várják 
az érdeklődőket. A meg-
hirdetett képzések között 
már megszokott módon 
vannak nyelvi kurzusok, 
egészségügyi, számítás-
technikai, művészettörté-

neti, jogi, tánc és mozgás, 
jóga tanfolyamok is.

A jelentkezés történhet 
egyedi tanfolyami beirat-
kozással (ára 10 ezer fo-
rint), de szenior kártyát 
is kiválthatnak az érdek-
lődők 15 ezer forintos 
áron, mellyel négy kur-
zust látogathat a hallgató. 
A képzésekre beiratkozni 
az egyetem pénztárában 
lehet. (Bővebb informá-
ció: jaszberenyij@gmail.
com)                       K. M.

Népszerű a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

Fotó: Antal István



10 2019. 4. számEGÉSZSÉGÜGY – KÖRNYEZETVÉDELEM

2014 februárjában az Ország-
gyűlés határozatban mondta 
ki, hogy „ (…) az ápolói mun-
ka megbecsülése érdekében, 
felismerve és tudva azt, hogy 
az ápolás presztízsének eme-
lését, az ápolói életpálya fej-
lődésének előmozdítását 
minden eszközzel segíteni 
kell, Kossuth Zsuzsanna szü-
letésének évfordulóját, feb-
ruár 19-ét a Magyar Ápolók 
Napjává nyilvánítja.”

A Szent Margit Kórház-
ban is méltón emlé-

keztek erre a neves napra. 
Az intézmény főigazga-
tója, dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, és az ápolási igazga-
tó, Éliás Ibolya együtt jár-
ták végig a kórház osztá-
lyait és mondtak köszöne-
tet minden ápolónak.

Kossuth Zsuzsanna hő-
sies, önfeláldozó, ember-

séges cselekedete volt az 
alapköve a hazai ápolás 
fejlődésének, mely négy 
évvel megelőzte Florence 
Nightingale tevékenysé-
gét. Kossuth Lajos Orszá-
gos Főápolói Hivatalt ho-
zott létre és 1849. április 
16-án felkérte legkisebb 
húgát, Zsuzsannát hogy 
vegye át a tábori kórhá-
zak ápolás felügyeletét.

Flór Ferenc az egész-
ségügyi osztály vezetője 
együttműködéséről bizto-
sította az országos főápo-
lónőt, mert látta a közös cé-
lokért tett törekvéseit. Kos-
suth Zsuzsanna töretlenül, 
de már betegen, nagy aka-
raterővel, a sebesültek irán-
ti őszinte együttérzéssel jár-
ta az országot. Minden kór-
házat felkeresett, több mint 
72 tábori kórház felállításá-
hoz nyújtott segítséget.

Az elmúlt évben 10 százalékkal több szervt-
ranszplantáció történt, mint 2017-ben, 
emelkedett a vese-, máj-, szív- és tüdőátül-
tetések száma – tudatta az MTI. 

2018-ban összesen 505 szervátülte-
tés történt, 119 esetben külföldről 

érkezett szervet kapott a páciens, ez 
az itthon beültetett szervek 22,6 szá-
zalékát jelenti. Tavaly 335 veseátülte-
tést végeztek, ami 12 százalékkal több 
mint 2017-ben, és mind az elhunyt, 
mind az élődonorból végzett transzp-
lantációk száma emelkedett. 80 máj-
átültetés történt, ami több mint 8 szá-
zalékos emelkedést jelent, valamint 
23 tüdő- és 62 szívátültetést végez-

tek, ami szintén több mint 2017-ben. 
A statisztikák azt mutatják, hogy a ma-
gyar lakosság 73 százaléka ajánlaná fel 
szerveit, de csak 23 százaléka ismeri a 
feltételezett beleegyezés elvére épülő 
jogrendet, amely azt jelenti, hogy kizá-
rólag akkor lehet az elhunytból szervet 
kivenni, ha életében ez ellen nem tett 
írásos nyilatkozatot. Szervadományo-
zásra dobogó szív mellett beálló agy-
halál esetén van lehetőség.

Az Eudonorgan projekt, az Európai 
Unió által fi nanszírozott pályázat cél-
ja a szervadományozással kapcsolatos 
képzés biztosítása, a társadalmi tuda-
tosság növelése, a szervadományozás 
előmozdítása és ösztönzése. 

Többen kaptak új szervet tavaly

Csaknem másfél milliárd fo-
rintos keretösszeggel hirde-
tett pályázatot az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ 
az egészségügyi felsőoktatá-
si alapképzésben részt vevő, 
nappali és levelező munka-
rendben tanuló hallgatóknak 
– adta hírül az MTI.

A jelentkezési lehe-
tőség január 15-én 

nyílt meg. Azok a hall-
gatók nyújthatják be az 
igényüket, akik legalább 
az első félévüket sikere-
sen befejezték. Ők nyer-
tes pályázat esetén visz-
szamenőleg a teljes tan-
évre megkapják az ösz-
töndíjat, összesen 640 
ezer forintot. A kiírás 
azoknak szól, akik ápo-
lónak, mentőtisztnek, 

védőnőnek, dietetikus-
nak, gyógytornász-fi zio-
terapeutának, szülész-
nőnek, népegészségügyi 
ellenőrnek, dentálhigié-
nikusnak, egészségügyi 
szervezőnek vagy orvo-
si diagnosztikai analiti-
kusnak tanulnak alap-
szakon. Az elbírálás so-
rán előnyt élveznek majd 
az ápolónak, mentőtiszt-
nek, védőnőnek tanulók, 
mivel ezek hiányszak-
mák. 

A pályázatok benyújtási 
határideje március 18-a.

A támogatást azok 
igényelhetik, akiknek a 
2018/2019-es tanév el-
ső szemeszterének meg-
kezdése előtt még leg-
alább két félévük volt 
hátra a képzésükből, és 

akik sikeresen lezárták a 
2018/2019-es tanév első 
szemeszterét.

A pályázóknak vállal-
niuk kell, hogy elvégzik 

a felsőoktatási alapkép-
zést, és utána öt éven be-
lül legalább két évig tel-
jes munkaidőben ma-
gyarországi közfi nanszí-

rozott egészségügyi szol-
gáltatónál dolgoznak a 
megszerzett szakképzett-
ségnek megfelelő jogvi-
szonyban .

Másfél milliárdos ösztöndíjprogram egészségügyi hallgatóknak

Köszönet a Magyar 
Ápolók Napján

Immár nyolcadik alkalommal szer-
vezi meg a TeSzedd! - Önkéntesen a 

tiszta Magyarországért akciót az Inno-
vaciós és Technológiai Minisztérium. 
Magyarország legtöbb önkéntest moz-
gósító akcióját március 18-24. között a 
Fenntarthatósági Téma-
héten szervezik meg. Az 
akcióhoz február 18. nap-
jától március 3-án éjfélig 
lehet – a www.teszedd.hu 
weboldalon – csatlakoz-
ni, ahol a jelentkezéssel, 
regisztrációval kapcsola-
tos valamennyi informa-
ció megtalálható.

Az akcióval kapcsolat-
ban bővebb információ 
található a www.teszedd.

hu weboldalon. Bármilyen felmerü-
lő kérdés esetén munkatársaink az in-
fo@teszedd.hu e-mail címen, illetve a 
06-80-900-372-es – ingyenesen hívha-
tó – telefonszámon az érdeklődők ren-
delkezésére állnak.

TeSzedd! nyolcadszor
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A nephrológiai osztályon 
két kórterem felújítása és a 
betegszobákban egy-egy 
vizesblokk kialakítása való-
sult meg a „Fogadj örökbe 
egy helyiséget a Szent Mar-
git Kórházban!” program-
ban. Az ötmillió forint ér-
tékben elvégzett komforto-
sítás hozzájárul a magas 
színvonalú és biztonságos 
ellátáshoz.

A III. kerületi Kobu-
ci Kert nyári sze-

zonnyitásuk tizedik év-
fordulója alkalmából ta-

valy nyáron jótékonysági 
estet szervezett a Szent 
Margit Kórház javára. 
A jegybevételének dup-
láját, közel másfél mil-
lió forintot adományo-
zott a Szent Margit Kór-
ház Nephrológiai Osztá-
lyának korszerűsítésére. 
A pénzadományt a kór-
ház saját forrással kiegé-
szítette, így a korábban 
fertőző betegek részé-
re kialakított elkülönítő 
helyiségeket komfortosí-
tották. Festették-mázol-
ták a szobák falait, spe-

ciális meleg burkolat-
tal látták el az aljzatot, 
a kórtermekben egy-egy 
vizesblokk is rendelke-

zésre áll a gyógyuló be-
tegek számára. A most 
már izolációra alkalmas, 
kétágyas, zuhanyzóval, 

önálló wc-vel felszerelt 
kórtermekben el tudják 
elhelyezni azokat, akik-
nél fertőzés alakult ki. 

Újabb fejlesztések

Sószobákban előzhetik meg 
és kezelhetik légúti betegsé-
geiket az óbudai gyerekek. 
Ugyanis az Óbudai Egyesített 
Bölcsődék nyolc bölcsődéjé-
ben található sószoba. A 
megfázásos, infl uenzás idő-
szak egyik remek gyógymód-
ja és megelőzési lehetősége a 
sószoba. A sós levegő jótéko-
nyan hat a légutakra és gyul-
ladáscsökkentő hatású. 

A bölcsődés gyerme-
kek rendszeresen 

töltenek el időt a sószo-
bákban a téli időszakban. 
De nem csak ők használ-

hatják ezt az ingyenes le-
hetőséget, hanem testvé-
reiket is odavihetik a szü-
leik. Ehhez nem kell mást 
tenni, mint a bölcsődében 
jelentkezni. A bölcsődé-
ben dolgozók azt tapasz-
talták, hogy ritkábban be-
tegek és gyorsabban gyó-
gyulnak azok a gyerekek, 
akik rendszeresen hasz-
nálják a sószobát. 

A sószobákat Himalá-
ja és parajdi sótéglákkal 
fedik. Van olyan sószo-

ba, ahol tört só is rendel-
kezésre áll és úgy játsz-
hatnak benne a gyerekek, 
mint a homokozóban. 

A sószobákban nem 

csak a megelőzésre van 
lehetőség, de használatá-
val remekül kezelhető az 
asztma, az allergia vagy a 
szénanátha. Segít a leta-

padt váladék feloldásában. 
A belégzett sókristályok a 
légző járatok öntisztulását 
segítik elő, emiatt immun-
erősítő hatású. 

Ingyenes sószoba használati lehetőség 
Bejelentkezés telefonon. Csillaghegyi Makovecz Böl-
csőde: 06-1-243-0000, Kerék Bölcsőde: 06-1-388-
9527, Medgyessy Bölcsőde: 06-1-388-7762, Mókus 
Bölcsőde: 06-1-386-8886, Szél Bölcsőde: 06-1-368-
5978, Szérűskert Bölcsőde: 06-1-388-6509, Víziorgo-
na 1 Bölcsőde: 06-1-454-0948, Víziorgona 8 Bölcsőde: 
06-1-243-1569. A sószobákat mindenki saját felelőssé-
gére használhatja. Lázas állapotban, heveny gyulladá-
sos, vagy fertőző betegségek esetén nem látogatható. 

Ingyen használható sószobák

Élelmiszerbiztonsági Világ-
nap lesz június 7-e, amelyet 
már idén ünnepelhetünk. Így 
döntött az ENSZ, amely 2018. 
december 20-án elfogadta az 
erről szóló javaslatot.

A világnap bevezetését 
elsőként Awilo Ochi-

eng Pernet, a Codex Ali-
mentarius Bizottság el-
nöke vetette fel 2015-ben, 

amit a bizottság követke-
ző évi ülésén az ENSZ is 
megszavazott. 2017-ben a 
FAO, majd a WHO szin-
tén elfogadott egy állás-
foglalást a világnap tá-
mogatásáról. Az ENSZ 
végül tavaly december-
ben megszavazta, hogy 
az idei évtől június 7-e az 
Élelmiszerbiztonsági Vi-
lágnap.

M a g y a r o r s z á g o n 
2012-ben alakult meg a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉ-
BIH), 2013-ban pedig el-
fogadták az Élelmiszer-
lánc-biztonsági Stratégi-

át. Figyelmet igényel az 
élelmiszerhamisítás is, 
ugyanis világviszonylat-
ban a második legjelentő-
sebb feketegazdasági te-
vékenység. A NÉBIH a 
csalásokat és a hamisítá-
sokat vizsgáló szerveze-
ti egysége 2018-ban 581 
ellenőrzést végzett. Bírsá-
got összesen 195 esetben, 
több mint 153 millió fo-
rint összegben szabtak ki. 
Ez jelenti közel 1800 ton-
na élelmiszer forgalomból 
való kivonását, 16 esetben 
tevékenység felfüggesz-
tését, 29 esetben a tevé-
kenység korlátozását.

Élelmiszerbiztonsági Világnap 

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-

tülete az Óbuda Kultúrájáért Dí-
jat olyan személyeknek vagy cso-
portoknak adományozza, akik ki-
emelkedő módon gazdagították a 
kerület kulturális életét. Az önkor-
mányzat várja a lakosságtól a ja-
vaslatokat, hogy idén ki vagy mely 
csoport tette a legtöbbet a kerület 
kulturális életének fejlődéséért és 
a legméltóbb arra, hogy átvehes-
se a díjat. A díjazott személyéről 
a képviselő-testület dönt a beérke-
zett ajánlások alapján és a kulturá-
lis és turisztikai bizottság vélemé-
nyének fi gyelembe vételével. Az 
elismerést csak egy személy vagy 
egy csoport kaphatja meg, amelyet 
az Óbuda Napján (május 4.) nyúj-
tanak át. A jelöléseket március 10-
ig lehet megtenni, amelyhez rövid 

indoklást is szükséges csatolni. A 
javaslatokat zárt borítékban, pos-
tai úton kérik eljuttatni az önkor-
mányzathoz (Budapest Főváros 
III. kerület, Óbuda–Békásmegyer 
Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala, Oktatási és Kulturális Osz-
tály, 1033 Budapest, Fő tér 4.). A 
borítékra szükséges ráírni: „Javas-
lat Óbuda Kultúrájáért Díj adomá-
nyozására”. A díjazott Seres János 
szobrászművész: „Oszlopok” cí-
mű kisplasztikáját, díszoklevelet 
és 600 ezer forint jutalmat vehet át. 

Javaslatok Óbuda Kultúrájáért Díjra

A jelölésről és a díjazásról 
további információ kapható 
Csaplárné Csépányi Andrea 
kulturális és turisztikai refe-
renstől, telefonon: +36-1-437-
8553, e-mailben: csepanyi.
andrea@obuda.hu.

Séta a múzeummal
A nagy érdeklődésre való tekintettel újabb óbudai sétát hirdet 
az Aquincumi Múzeum. Aki lemaradt volna az előző alkalomról, 
vagy csak újra bebarangolná az egykori katonaváros területét, 
most itt a lehetőség. Találkozó március 2-án 13 órakor a katona-
városi amfi teátrum Viador utcai bejáratánál. A vezetést ismét dr. 
Láng Orsolya, a múzeum igazgatója tartja. A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött: aquincum@aquincum.hu. A regisztrá-
ció március 1-jén 12 órakor zárul.

Március 3-ig meghosszabbí-
totta „A handlétól a grand 
caféig. Zsidók az 1867 és 
1918 közötti magyar keres-
kedelemben és vendéglátás-
ban” című időszaki kiállítá-
sát a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum.

A magyarországi zsi-
dóságot polgári jo-

gaikban egyenjogúsí-
tó 1867. évi törvény után 
hazánk zsidósága a gyor-
san fejlődő országgal 
együtt gyarapodott. Szá-
muk ugrásszerűen meg-
nőtt a kisebb-nagyobb 
kereskedők és vendéglá-
tósok körében is. A kiál-

lítás a dualizmus boldog 
békeévtizedeinek vilá-
gát mutatja be esettanul-
mány jelleggel. Kiemel 
egy-egy jelentős zsidó 
kávéház és étterem tu-
lajdonost, vetőmag ke-
reskedőt, divatszalon-ve-
zetőt, áruház igazgatót. 
Az egyedi példák alap-
ján azt mutatja be a  lá-
togatóknak, hogy 1867 
után a magyar zsidóság 
hogyan vált a hazai ipar- 
és vendéglátás-történet 
legjelentősebb rétegévé. 
(A múzeum nyitva kedd-
től vasárnapig 10-től 18 
óráig. Cím: Kiskorona 
tér 1.).

Tovább látogatható a népszerű kiállítás

Télbúcsúztató farsangi mulatságot rendeztek február 9-én az Ezüsthegyi 
Könyvtárban, ahol kedvenc jelmezeikben jelentek meg a résztvevők. Me-
sés farsangi álarcot is készíthettek a helyszínen, és együtt próbálták meg 
sok vidámsággal, tréfával elűzni a telet

Az Artézi Galériában nyitja meg dr. 
Cs. Tóth János művészeti író a „14 
festő Békéscsabáról” című kiállítást 
február 23-án 17 órakor.

A tárlaton szereplő alkotók 
festői munkássága sokféle 

szemléletmódról tanúskodik, ha-

sonlóan, mint az a kortárs képző-
művészetben is tapasztalható. En-
nek megfelelően a fi guratív jelle-
gű, realista megformálású alko-
tások mellett az elvontabb abszt-
rakt, geomatrikus és assemb-
lage munkák is szerepelnek már-
cius 22-ig az Artézi Galériában. 

A kiállítók között a fi atal pálya-
kezdőktől kezdve minden kor-
osztály megtalálható. Valameny-
nyien a Békéstáji Művészeti Tár-
saság tagjai. A Társaság a Békés 

megyei professzionális alkotók 
egyesülete. (Megtekinthető feb-
ruár 23-tól március 22-ig előze-
tes bejelentkezés után: 06-30-342-
3251. Cím: Kunigunda útja 18.) k

14 festő Békéscsabáról

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István



132019. 4. szám KULTÚRA

Két alkalommal, február 11-én és 12-én mutatták be a Magya-
rock Dalszínház művészeinek előadásában a „Gyermekek fé-
nye” című rockoperát az Óbudai Kulturális Központ színház-
termében. A darab Bosco Szent János élete alapján készült.

A rockopera  Don Bosco tevékenységéről szól a to-
rinói utcagyerekek között, felvillantva gyerekko-

rát és elköteleződését az ifjúság nevelése iránt. A da-
rab szellemisége jól mutatja be Don Bosco sajátos ne-
velési stílusát, ami az örömre, a játékra és a közösség-
re épül. Az így kialakult bizalom segít átlendülni a ne-
hézségeken. Látjuk, ahogy a Don Bosco által nevelt fi -
atalok Atyjukkal akarnak maradni, folytatni az ő mű-
vét és így megszületik a szalézi szerzetes-közösség.

Az előadás tértől-időtől elszakadva bemutatja, hogy a 
másik felé forduló, őt támogatni, nevelni akaró szeretet 
miként ad életet a legnehezebb körülmények között is. k

Mint arról hírt adtunk, a Ku-
nigunda útjai Artézi Galériá-
ban február 13-ig immár má-
sodik alkalommal láthattak 
az érdeklődők a Magyar Fes-
tők Társaságának tagjai kö-
zül húsz művész alkotásai-
ból reprezentatív kiállítást.

N émeth Géza festő-
művész, a galéria 

alapítója és működtetője 
is tagja az 1955-ben ala-
kított egyesületnek. Ko-
váts Albert festőművész, 
képzőművészeti író, a 
Társaság elnöke válogatta 
és rendezte a tárlat anya-
gát, mint kurátor. A  kiál-

lításon bemutatott alkotá-
sok arról is tanúskodtak, 
hogy a kurátor a jelenkori 

magyar képzőművészeti 
élet és az alkotók alapos 
ismerője, jól tájékozódik 

ebben az összetett, sokré-
tű világban. A húsz mű-
vész munkái megfelelnek 
a Magyar Festők Társasá-
ga célkitűzéseinek, mely 
szerint „szabadon keze-
li a műfaji határokat”. Ki-
emelik a művészeti eljá-
rások, törekvések, irány-
zatok egyenrangúságát, 
szabadságát, sokszínű-
ségét, ugyanakkor kiáll 
minden új művészeti kez-
deményezés, egyéni for-
mai megoldás mellett.

A kiállítók közt a leg-
idősebb volt Konok Ta-
más (1930), a Nemzet 
Művésze, Kossuth-dí-
jas, számos nemzetkö-
zi és hazai elismerés tu-

lajdonosa. A Színes pira-
mis 2017-ben készült, an-
nak bizonyítéka, hogy az 
idős mester változatla-
nul aktívan dolgozik. Az 
1940 előtti generáció tag-
ja Szily Géza és Turcsányi 
Antal. A fi atal képzőmű-
vészeket képviselte Ki-
rály Gábor (1979), Hal-
mi-Horváth István (1973) 
és Várhelyi Tímea (1972). 
A katalógusban (https://
issuu.com/artezi/docs/hu-
szan) minden kiállítóról 
rövid szakmai életrajzot 
olvashatnak és egy szí-
nes reprodukciót találhat-
nak a Magyar Festők Tár-
sasága alkotói művészete 
iránt érdeklődők.        km

Húszan a Magyar Festők Társaságából

Gyermekek fénye

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Óbudai helyszínen, a Cso-
dák Palotájában rendezték 
az Észak-budapesti tanke-
rületi iskolák természettu-
dományi csapatversenyét 
január 29-én. 

A csapatok összetéte-
le érdekes volt, 

mert 3 diák egy kerüle-
ti többségi általános is-
kolából jött, míg a 4. ta-
nuló a III. és IV. kerüle-
ti EGYMI-ből került be a 
négy tagú csapatba. Va-

lamennyi induló egy fel-
adatlapot kapott, melyet 
egy óra alatt kellett ki-
tölteniük. Csillagászati, 
fi zikai, kémiai, biológi-
ai, logikai feladatokat ol-

dottak meg. Közben sok 
új információt, ismere-
tet szereztek a kiállított 
képekből, olvasmányok-
ból, csalafi nta eszközök-
ből és tárgyakból. 

Az Öveges teremben 
tartották a fi zikai, kémi-
ai kísérletek bemutatóját. 
Érdekes, látványos, han-
gos, meghökkentő mu-

tatványokon ámultak el 
a tanulók: puskalövések, 
rakéta kilövések, tűzlán-
gos és szárazjeges pro-
dukciók követték egy-
mást.

Az izgalmas bemuta-
tó után a zsűri ismertette 
a feladatlapot legjobban 
megoldó két csapat nevét 
és jutalmát. Osztályukat 
elhozhatják egy délután 
ingyenesen a Csodák Pa-
lotájába.

Verseny a Csodák Palotájában

Újra „Jöjjön ki Óbudára!”
Folytatódik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Krú-
dy Gyula Könyvtárának (Fő tér 5.) „Jöjjön ki Óbu-
dára!” sorozata. A következő vendég február 28-án 
18 órakor Király Kinga Júlia író, műfordító, drama-
turg lesz. Beszélgető partnere Bárdos Deák Ági. A 
rendezvényre a belépés díjtalan. A szervezők ké-
rik, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat je-
lezzék e-mailben, vagy a 368-8476-os telefonszá-
mon! (A könyvtár nyitvatartása: hétfőn, szerdán és 
pénteken 13-tól 19 óráig, kedden és csütörtökön 
10-től 16 óráig.)
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Még bő egy hétig, március 6-ig tart a farsangi időszak, addig búcsúztatják a telet farsangi 
mulatságokon a közösségek kulturális házakban, oktatási intézményekben, idősek klubjai-
ban. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményhez tartozó klubok tagjai maskarába öltözve, 
hangos mókázással, zenével, tánccal, tréfás jelenetek előadásával köszöntik a tavaszt, bú-
csúztatják a telet. Mint minden évben, az önkormányzat idén is vendégül látja a szépkorúa-
kat, akik terített asztal mellett töltenek egy-egy vidám délutánt az idősek klubjaiban 

Farsangi mulatság az idősklubokban

Fotók: Antal István

Hatvany Idősek Klubja

Harrer Idősek Klubja

Fotó: Zumpf András

Kiskorona Idősek KlubjaAlmási Idősek Klubja

Víziorgona Idősek Klubja

Derűs Alkony Gondozóház
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Ünnepe: a világegyház-
ban május 14., a magyar 
naptárban február 24. A 
jeruzsálemi kicsi közösség 
Jézus feltámadása után, 
még pünkösd előtt Júdás 
helyett egy másik apostolt 
akart választani egyfajta is-
tenítélettel. Két jelöltet állí-
tottak: Barnabást és Má-
tyást. A sors Mátyásra esett, 
és őt sorolták az apostolok 
közé.

Az apokrif András 
és Mátyás cseleke-

detei állítása szerint a 
missziós területek elosz-
tása alkalmával ,,az em-
berevők országa'' jutott 
neki. Ott Mátyást meg-
vakították, s börtönbe 
vetették, de Isten visz-
szaadta látását és And-
rás csodálatos módon ki-
szabadította. A vértanú-
halált állítólag lefejezés 
útján szenvedte el. Emi-
att bárddal szokták áb-
rázolni, és a keresztény 

mészárosok és ácsok őt 
választották védőszent-
jükül.

Ereklyéit Ilona csá-
szárné a IV. században 
Trierbe vitette. Még ma 
is tiszteletben részesítik 
ott a Szent Mátyás apát-
ság bazilikájában. A ti-
zenkettedik apostol, Má-
tyás sírja őrzésének di-
csőségét azonban magá-
nak igényli a római S. 
Maria Maggiore-bazili-
ka és a padovai S. Giusti-
na is. Rómában a XI. szá-
zadtól február 24-én ün-
nepelték Mátyást, mert a 
Jeromos-féle martiroló-
gium ezen a napon em-
lékezik meg róla. Mi-
vel ez a böjti időbe esik, 
1969-ben áttették május 
14-re.

Szent Mátyásról csak a 
legenda rajzol eleven ké-
pet. Amikor Júdea-szer-
te prédikált, a vakokat lá-
tókká, a leprásokat tisztá-
vá tette és kiűzte az ördö-

göket; a bénáknak visz-
szaadta a járásukat, a sü-
keteknek a hallásukat, 
a holtaknak az életüket. 
Amikor sok csodájáért 
bevádolták, ezt mondta a 
főpapnak: ,,A gaztettek-
ről, amelyekkel vádoltok, 
nem sokat tudok monda-
ni, mert kereszténynek 
lenni nem gaztett, hanem 
a legnagyobb dicsőség!” 
Ketten tanúskodtak ha-
misan ellene, és megkö-
vezésre ítélték. Azt kérte, 
hogy a köveket temessék 
el vele együtt. Kitárt ka-
rokkal adta vissza lelkét 
az égnek.

A Biblia világa 
Keddenként vehetnek részt a téma iránt érdeklődők a Biblia világát bemutató soro-
zaton az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.). Az április végéig tartó, 
ettől az évtől ingyenes előadások összefoglaló címe: Bibliai jellemek. A Nabukodo-
nozor babiloni király elbukása és felemelkedése című előadást február 26-án 18.30 
órától hallhatják. A március elejei program a következő. Saul: Izrael első királyának 
tragikus, önsorsrontó élete március 5-én; Naámán: alázat a gyógyulásért március 
12-én; Géházi, Elizeus szolgája, ki eladta a becsületét március 19-én 18.30 órai kez-
dettel. Előadók: Filep György és Kecskeméti János. Versek: Miklós Andrea. 

Szentek élete

Szent Mátyás apostol
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Csatornarekonstrukciós mun-
kálatok zajlanak április 27-
ig a  Bécsi út Kiscelli utca 
és a Gelléri Andor Endre ut-
ca közötti szakaszán – tájé-
koztatott a Fővárosi Csator-
názási Művek. A munkála-
tok ideje alatt jelentős for-
galomkorlátozás lép életbe. 
Ennek köszönhetően a  160-
as és a 260-as, és a 260A 
autóbuszok útvonala ez idő 
alatt nem érinti a Szent Mar-
git Kórházat.

A szolgáltató a villa-
mosvágány alatt 

húzódó gerinccsatornát 
váltja ki, amely fontos 
szerepet játszik a Szent 
Margit Kórház szenny-
vízelvezetésében. A Bé-
csi út útpályája alá új ge-

rincvezetéket fektetnek 
le közel 300 méteren és 
ehhez kapcsolódóan kö-
zel 85 méteren a nagy-

középnyomású gázveze-
ték áthelyezése is szük-
ségessé vált a biztonság 
érdekében.  Az új vezeté-

kek kiépítése után a vil-
lamosvágány alatti csa-
tornát betömik. 

Az első ütemben lezár-

ják a Bécsi út Gelléri An-
dor Endre utca és Kis-
celli utca közötti szaka-
szán a városközpont fe-
lé vezető útpályát. A for-
galmat a kifelé haladó út-
pályára terelik, ahol 2×1 
forgalmi sávon haladhat-
nak a járművek. 

Április végéig a 160-as 
és a 260-as, a 260A au-
tóbuszok nem érintik a 
Szent Margit Kórházat, 
a Váradi utcából jobbra 
fordulnak a Bécsi útra. 
A 960-as éjszakai autó-
buszok zavartalanul köz-
lekednek, azonban nem 
érintik a Szent Margit 
Kórház megállót. A mun-
kálatok ideje alatt a Szent 
Margit Kórházat a villa-
mossal lehet elérni. 

Csatornaépítés okoz forgalmi változást

Elindult az Országos Kikö-
tőfejlesztési Főterv – ezt je-
lentették be azon sajtótájé-
koztatón, amely az Óbudán 
január 30-án rendezett pro-
jektindító szakmai konfe-
renciához kapcsolódott.

A tanácskozást az Eu-
rópai Unió Háló-

zatfi nanszírozási Eszkö-
zének (CEF) támogatá-
sával, az Innovációs és 
Technológiai Minisztéri-
um, a MAHART Zrt., az 
Ex Ante Tanácsadó Iro-
da és a MAHART Pass-
nave Kft. közreműködé-
sével rendezték az Aquin-
cum Hotelben. A kö-
zel 200 résztvevővel tar-
tott konferencia egy átfo-
gó terv elkészítésének el-
ső lépése volt. A Duna ha-
zai szakaszának kapacitá-
sa ugyanis meghaladja je-
lenlegi kihasználtságát, a 
környezetkímélő és költ-
séghatékony vízi közle-
kedés a mainál sokkal na-
gyobb mértékben igény-
be vehető lehet. A projekt 
fontos célja, hogy a kikö-
tők szükséges és indokolt 
fejlesztéseiről hiánypótló, 
átfogó terv készüljön még 
ebben az évben.

Bár a hajózhatóságot 
javító intézkedések jelen-
leg is folyamatban van-
nak, jelenleg nem áll ren-
delkezésre olyan országos 
szintű stratégia, amely a 

Duna menti kikötői inf-
rastruktúra és szolgálta-
tások fejlesztését egysé-
ges szemléletben támo-
gatná. A CEF-projekt ré-
szeként kidolgozandó, a 
folyó magyarországi sza-
kaszát érintő kikötőfej-
lesztési főterv nemcsak a 
közlekedési infrastruktú-
ra fejlesztésére terjed ki, 
hanem komplex stratégiát 
ad a kikötői ipartelepítés-
re, a jogi szabályozás fe-
lülvizsgálatára és a szak-
emberképzésre is – tud-
tuk meg a tájékoztatót tar-
tó Sztilkovics Szávótól, a 
MAHART Szabadkikötő 
Zrt. vezérigazgatójától és 
Barna-Lázár Zoltántól, az 
Ex Ante Tanácsadó Iroda 
ügyvezető-igazgatójától.

A konferencián elhang-
zott, hogy a főterv straté-
giájához illeszkedő 20 
projektjavaslatot válasz-
tanak majd ki. A javas-
lattétel minden résztvevő 
számára nyitott (példá-
ul önkormányzatok, ha-
józással vagy vasúti szál-
lítással foglalkozók, ha-
tóságok előtt is) a www.
huport.eu honlapon má-
jusig elérhető kérdőíven. 
A javaslatokat az ágazati 
szereplőket bevonó tes-
tület értékeli. A kiválasz-
tott 20 projektet előzetes 
megvalósíthatósági ta-
nulmány szinten dolgoz-
zák ki.                        K. M.

Megjelent egy új térkép, amely 
a BKK teljes éjszakai hálóza-
táról ad részletes információ-
kat. A tájékoztató hiánypótló, 
hisz ennyire részletes térkép 
nyomtatott formában eddig 
még nem jelent meg.

Az új térkép 1:40 000-
es méretarányban 

ábrázolja Budapest tel-
jes éjszakai közlekedé-
si hálózatát. Tartalmazza 
40 éjszakai autóbuszjá-
rat útvonalát színkódok-
kal, valamint a követési 
idejüket. Az éjszakai 6-
os villamos útvonalán és 
a Liszt Ferenc nemzetkö-
zi repülőtér éjszakai köz-

lekedési kapcsolatain (a 
100E és a 200E autóbusz 
útvonalait) kívül fel van-
nak tüntetve a 2017 de-
cembere óta péntek és 
szombat esténként éjjel 
fél egyig járó M2-es és 
M4-es metrók, valamint 
az M2-es metróhoz csat-
lakozó utolsó HÉV-sze-
relvények is, melyek a ko-
rábbinál később indulnak 
a H5-ös és a H8-as vona-
lon. Valamennyi éjszakai 
járat által érintett megál-
ló névvel szerepel, illetve 
az ezek környezetében lé-
vő, éjjel is üzemelő BKK 
jegyautomaták is megta-
lálhatók.

A térkép hátoldalán a 
hasznos tudnivalók mel-
lett információk olvasha-
tók az egyes járatok jel-
lemzőiről, az érvényes 
jegyekről és bérletekről, 
valamint megtalálhatók 
az éjszakai hálózat leg-
fontosabb csomópont-
jainak helyszínrajzai is 
pontosan beazonosítható 
megállókkal.

A térkép nemcsak BKK 
járatokat, hanem a MÁV-
Start és a VOLÁNBUSZ 
éjszaka is közlekedő, Bu-
dapest közigazgatási ha-
tárán belül Budapest-bér-
lettel igénybe vehető já-
ratait is jelöli.

Új térkép az éjszakai közlekedésről

 Fejlesztik a dunai kikötőket

Fotó: Antal István
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Ingyenes koncert a templomban
A békásmegyeri Megbékélés Háza Templomban (Királyok útja 
297., Újmegyeri tér) február 25-én 19 órától tartják a soron követ-
kező ingyenes hangversenyt. Dowland, Händel, Bach, Dvořák, 
Cardoso, Bouwer, Csajkovszkij, Arutjunjan, Hacsaturján, Fauré 
és Piazolla műveket játszanak a fellépő művészek. 

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

Elhunyt kerületünk Pro Óbuda-díjas 
polgára,  Chemez Rozália. A  hátrá-
nyos helyzetű, mozgásukban korlá-
tozott, idős, segítségre szoruló kerü-
letiek orvosa február 2-án távozott az 
élők sorából. 

A Felvidéken látta meg a nap-
világot Chemez Rozália, Po-

zsonyba járt iskolába. A kitelepí-
tés után egy Baranya megyei falu-
ban telepedett le. Az orvosi egye-

tem után Győrben, majd a bu-
dapesti Schöpf-Mérey Kórház-
ban, 1956-tól pedig Óbudán gyer-
mekorvosként dolgozott, 1975-től 
a Himfy utcai csecsemőotthon 
igazgató főorvosa volt. Mindezek 
mellett a Mozgássérültek Buda-
pesti Egyesülete Óbudai Szerve-
zetének elnöke volt, miután maga 
is mozgássérült volt. Sokat tett az 
idős koruk miatt segítségre szoru-
ló kerületi emberekért.

Elhunyt Chemez Rozália
Féja Endre, Bandi bácsi, az örök ta-
nár, kiváló irodalmár, édesapja, az 
író Féja Géza hagyatékának elhiva-
tott gondozója és lelkes óbudai lo-
kálpatrióta lapunk indulása óta meg-
tisztelte írásaival az Óbudai Anziksz 
Magazint. Korábban is kapcsolat-
ban volt a kerület irodalmi életével: 
2014-ben jelentette meg az óbudai 
önkormányzat Féja Géza Krúdy és 
legendái című kötetét Féja Endre vá-
logatásában és szerkesztésében. 

Írt az Óbudai Anzikszba 
Tersánszky Józsi Jenőről, 

Kós Károlyról, Halász Gábor-
ról, Kosztolányi Dezsőről, Re-
menyik Zsigmondról, Amb-
rus Zoltánról, írt jegyzetet, 
írt Az Ősz dicsérete és A tár-
gyak meséi címmel esszét – ez 
utóbbit mostani lapszámunk-
ba, melynek nyomtatott válto-
zatát még kézbe vehette.

A tárgyak meséi című írását 
fájdalmas súllyal terheli meg 
a gyász. Most még nehéz el-
képzelni, hogy nem toppan be 
többé szerkesztőségi szobánk-
ba, ami érkezése pillanatában 
megtelt derűvel, pajkos jó-
kedvvel. Senki sem pótolhat-
ja történeteit, anekdotáit, me-

lyeket a magyar irodalom le-
gendás íróihoz fűződő sze-
mélyes emlékeinek tárházá-
ból merített. Hiányozni fog a 
szavaiból, gesztusaiból, egész 
személyiségéből áradó szere-
tet, ami a világhoz, az iroda-
lomhoz, a családjához és ta-
lán kicsit hozzánk is fűzte.
Féja Endre 2019. február 13-
án hosszan tartó, súlyos beteg-
ség után, mégis váratlanul haj-
totta végső nyugalomra fejét.

Temetése március 9-én 11 
órakor lesz az Óbudai Teme-
tőben.

Az Óbudai Anziksz 
szerkesztősége

Elhunyt Féja Endre

Néhány napja, február 13-án, 81 éves korában 
hunyt el Tandori Dezső, Kossuth- és József Atti-
la-díjas költő, író, a Széchenyi Irodalmi és Művé-
szeti Akadémia tagja, a nemzetközi PEN klub dí-
jazottja. Számos elismerést kapott élete során, a 
Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét 
a Csillaggal (polgári tagozat) 2009-ben vehette 
át. Sokat publikált, vagy nyolcvan önálló kötete 
jelent meg, és szinte felbecsülhetetlen mennyi-
 ségű műfordítása. Utolsó versei, rajzai az Óbu-
dai Anzikszban jelentek meg.

Budapesten született 1938. december 8-
án. Magyar-német szakos tanári okle-

velet szerzett. 1971-től szabadfoglalkozású 
íróként és műfordítóként működött. Versei a 
hatvanas évek közepétől jelentek meg, első 
kötete 1968-ban látott napvilágot, Töredék 
Hamletnek címmel. Tagja lett egykori gim-
náziumi tanára, Nemes Nagy Ágnes írói-
baráti körének. Így került kapcsolatba töb-
bek között Mészöly Miklóssal, Ottlik Gézá-
val és Mándy Ivánnal. Az „Egy talált tárgy 
megtisztítása után” című kötetét az első ma-

gyarországi posztmodern ver-
seskötetnek tartotta az iroda-
lomkritika. Számos műfajban 
és művészeti ágban publikált. 
Írt gyermekverseket és ifjúsá-
gi regényt, (Nagy gombfoci-
könyv), fi lozofi kus esszéket a 
magyar és a világirodalom, a 
zenei, képzőművészeti és fi lo-
zófi ai élet alakjairól. Nat Ro-
id álnéven bűnügyi regényeket 
publikált, színművei, hangjá-
tékai Beckett és Thomas Bern-
hard abszurd kamaradarabjai-
ra emlékeztettek. A hetvenes években kelet-
keztek az első, a minimal art vagy a concept 
art felé tájékozódó képzőművészeti mun-
kái, grafi kai tevékenysége. 

A hetvenes évek vége felé visszavonult az 
irodalmi élet nyilvánossága elől, s több mint 
tíz évig csak alkotásaival jelent meg a közön-
ség előtt. A nyolcvanas-kilencvenes években 
sokat utazott, műveiben ekkortájt jelentek 
meg a külföldi utazások, és ezek céljaként a 

lóversenyek is. Fellépett irodalmi rendezvé-
nyeken, melyeken saját műveinek meglepő 
és izgalmas előadójaként is bemutatkozott. 

A napokban megjelent téli Óbudai An-
zikszban olvashatják A. Horváth András fő-
szerkesztő írását, Tandori nincs beszédülés 
című könyvéről. A 105-109. oldalon pedig 
azokat a verseket és rajzokat közlik, ame-
lyeket Tandori az Anziksz olvasóinak kül-
dött utolsó alkotásaiként.

Elhunyt Tandori Dezső

Múltidéző előadás
Hajnal Anett múltidéző előadását „Herzlich Willkommen! Leb-
hardt, Harrer, Gruber – Elfelejtett őseink” címmel hallhatták az 
óbudai sváb családokról, elfeledett történetükről és sorsukról feb-
ruár 8-án az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárában.
Az óbudai svábok egyetlen népes família tagjai: szőlősgazdák, 
vendéglősök, szatócsok, akik generációkon keresztül egymás 
között házasodtak, együtt dolgoztak, egy felekezethez tartoztak. 
A múltidéző előadáson óbudai sváb családok mindennapi élete 
elevenedett meg számos fénykép segítségével. 
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Legyen ön is polgárőr!
Védje Óbuda lakosainak biztonságát!

„Önökért, önként, Óbudáért!” – ez a mottója az Óbudai Polgár-
őr Egyesületnek, melynek tagjai folyamatosan látnak el járőri fel-
adatokat a kerületben, a lakosok biztonságának védelme érdeké-
ben. Emellett rendezvényeket biztosítanak, és közös akciókban 
vesznek részt a rendőrséggel és a helyi közterület-felügyelettel. A 
szervezet ismét tagokat toboroz: várják mindazokat, akik szívesen 
részt vennének Budapest legaktívabb, legjobban képzett és fel-
szerelt bűnmegelőző szervezete, az Óbudai Polgárőrség munká-
jában. Annak érdemes jelentkezni, aki: rendelkezik havonta 16 óra 
szabadidővel; úgy érzi, lehetne jobb a közbiztonság, és ezért ten-
ne is valamit; szeretné segíteni a kerületben lakókat; részt venne 
izgalmas és érdekes képzéseken (újraélesztés, vezetéstechnika). 
Bővebb információ: www.polgarorobuda.hu. Jelentkezés Szücs 
Jánosnál, az Óbudai Polgárőrség elnökénél, a 06-30-621-6088-
as telefonszámon, a polgaror.obuda@gmail.com e-mail címen.

Tavaszi nagytakarítást vé-
gez Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete feb-
ruár 11-től március 5-ig a 
kerületben. Ennek kereté-
ben összeszedik a hulladé-
kokat, megszüntetik az ille-
gálisan lerakott szeméthal-
mokat.  

A folyamatos közte-
rületi takarítás mel-

lett, átfogó tavaszi nagy-
takarítást végez a köz-
terület-felügyelet. A ke-
rületet zónákra osztot-
ták és Belső-Óbudától 
Békásmegyer felé, min-
den nap megtisztítanak 
egy-egy nagyobb terüle-

tet. Elsősorban a zöld te-
rületeken eldobált külön-
böző hulladékokat gyűj-
tik össze és szállítják el. 
Mindezen túl az adott 
zónában járdatakarítást, 
közút tisztítást is végez-
nek erre alkalmas célgé-
pekkel. 

A tavaszi nagytakarítás 
mellett folyamatos a szo-
kásos „hétköznapi” taka-
rítás, mint például az utcai 
hulladékgyűjtők ürítése. 

A zöldhulladékokat 
nem szállítják el a nagy-
takarítás során, csupán 
felmérik a mennyiséget 
és a márciusi lombgyűjtő 
akció keretében viszik el. 

Nagytakarítás a közterületeken

Lopás kísérletének 
gyanúja miatt foly-

tat nyomozást ismeretlen 
tettes ellen a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság III. 
kerületi Rendőrkapitány-
sága. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint a 
férfi  február 8-án 18 óra 
körül Csillaghegyen egy 
ingatlan teraszajtaját be-
feszítve bement a lakás-
ba, majd amikor észrevet-
te a kamerát, távozott on-

nan. A feltételezett elkö-
vetőről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-
főkapitányság III. kerü-
leti Rendőrkapitánysá-
ga kéri, hogy aki a fel-
vételen látható férfi t fel-
ismeri, tartózkodási he-
lyével vagy a bűncselek-
ménnyel kapcsolatosan 
információval rendelke-
zik, névtelensége megőr-

zése mellett tegyen beje-
lentést a 06-80-555-111 
„Telefontanú” zöldszá-

mán, a 107 vagy 112 köz-
ponti segélyhívó számok 
valamelyikén.

Az állampolgárok segítségét kérik
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Óbudai sziréna

Kamion és teherautó közé szorult egy rendőrautó 
A Bécsi úton, az Óbudai Temetőnél egy rendőrautó eleje kamion alá szorult február 11-én 
délelőtt. A képek tanúsága szerint a jármű motorházteteje felgyűrődött. Részleteket nem 
közölt a rendőrség

Felborult autó
Egy autó a HÉV-sínekre hajtott, kidöntötte a vágányok melletti kerítést, és fejtető-
re állt február 10-én reggel. A baleset a Szentendrei úton, a Határ út közelében tör-
tént. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy ember megsérült.

Az utcán vizelt egy részeg 
férfi  még bő egy évvel ez-
előtt a Miklós téren. Egy já-
rókelő nem hagyta szó nél-
kül. A vita elfajult, egyikük 
meghalt. 

Egy ittas férfi ra rászólt 
egy kutyasétáltató, 

majd összevesztek és 
durván elfajultak a dol-
gok. Halált okozó testi 
sértés miatt emeltek vá-
dat egy 49 éves férfi  el-
len. A vádlott még 2017. 
november 20-án, a kora 
délutáni órákban a Mik-
lós téren és környékén 
sétált a kutyáival, ami-
kor felfi gyelt a 62 éves, 

ittas állapotban lévő sér-
tettre, aki az utcán vizelt. 
A vádlott ezt szóvá tet-
te a sértettnek, ami miatt 
összevesztek, majd a fér-
fi  megütötte az ittas sér-
tettet, aki elesett, beütöt-
te a fejét. A mentők kór-
házba vitték, ahol szak-
szerű ellátást kapott, de 
a sérülése miatt 2018 ele-
jén elhunyt. A Fővárosi 
Főügyészség a férfi  ellen 
halált okozó testi sértés 
bűntette miatt nyújtott be 
vádiratot a Fővárosi Tör-
vényszékre; a bűncselek-
ményt a törvény kettőtől 
nyolc évig terjedő sza-
badságvesztéssel bünteti.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó
Az Árpád híd Pest felé vezető felhajtóján szalagkor-
látnak ütközött egy autó február 6-án. A környéken 
nagy dugó alakult ki. A helyszínre a fővárosi hiva-
tásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a 
járművet. A mentők megvizsgálták a jármű utasait. 

Újabb karambol a békásmegyeri 
kereszteződésben

Heti szinten történnek balesetek a Madzsar Jó-
zsef utca és a Pünkösdfürdő utca kereszteződésé-
ben. Nem volt ez másképp akkor sem, mikor két 
személyautó ütközött egymásnak február 2-án es-
te. A balesethez a főváros hivatásos tűzoltói érkez-
tek ki, akik áramtalanították a járműveket. Értesülé-
sünk szerint a karambol résztvevői könnyebb sérü-
lést szenvedtek.

Halált okozó testi 
sértés a Miklós téren
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Bár még a téli álmát alvó kertet szem-
léljük, remélhetőleg lassacskán kifelé 
haladunk a hideg évszakból. Egyre 
többet gondolhatunk arra, hogy mi 
mindent kell majd tavasszal, rövid idő 
alatt elvégezni. 

Sokak számára válik egyre 
fontosabbá a kert. Nemcsak 

mint a szabadidő eltöltésének ér-
telmes és kellemes kerete, hanem 
mint munkahely is, ahol friss 
zöldséget, gyümölcsöt, szőlőt, 
szép virágokat lehet megtermel-
ni, ezzel is csökkentve a családi 
költségvetés egyre súlyosbodó 
gondjait – állítja Bálint György, 
ismertebb nevén Bálint gazda 
kertészmérnök a honlapján.

Tervezzünk előre!
Mielőtt bármilyen tennivaló-

nak nekilátunk, gondoljuk át az 
idei kerti munkákat! Fontos tud-
nunk, milyen növényfajokat sze-
retnénk a veteményesbe, azokat 
mikor vetjük, szüreteljük. Gyü-
mölcsfáink ápolását, tápanyag-
utánpótlását és növényvédelmét 
mikorra ütemezzük, milyen nö-
vényeket kell pótolni az idén, 
melyiket szeretnénk áttelepíteni, 
mikor végezzük a gyep gondozá-
sát és így tovább. Hónapokra le-
bontva a munkálatokat örömmel, 
kapkodás nélkül végezhetjük el.

Előkészületek
A kerti növények körüli téli te-

vékenységeket nagyban megha-
tározza az időjárás. Fagy- és csa-
padékmentes időben hozzálát-
hatunk a növények ápolásához. 
Kezdjük kertünk idősebb gyü-
mölcsfáinak szemrevételezésé-
vel! A fák koronáját megszaba-
díthatjuk az egymást keresztező, 
elszáradt, esetleg beteg vesszők-
től, így optimális ágsűrűséggel 
indulnak majd neki a tavasznak.

Fokozottan ügyeljünk az előbb 
említett beteg ágrészekre! A liszt-
harmatos, tűzelhalással fertőzött, 
illetve pajzstetves ágakat azonnal 
távolítsuk el! Különösen almafá-
inkat vizsgáljuk meg tüzetesen! 
Meggy-, cseresznye- és szilvafánál 
szedjük le a fáról, illetve szedjük 
össze a talajra hullott, moníliával 
fertőzött terméseket, ha tavaly nem 
tettük meg! A korán rügyező gyü-
mölcstermő bokraink, mint például 
a málna vagy az egres is meghálál-
ják a januári metszést, amennyiben 
szükséges ritkítani vagy kórokozó 
ütötte fel a fejét rajtuk. 

Lazíthatunk a levéltakarón
A téli fagy ellen takarással el-

látott növényeket (mint példá-
ul a kiültetett banán, kivi, füge, 
gránátalma, pampafű), ellenőriz-
zük! A rájuk helyezett levéltaka-
rót a nagy téli hidegek lezajlásá-
val meglazíthatjuk. A védett he-
lyen teleltetett növényeinket ala-
posan vizsgáljuk meg! Ilyenkor a 
legtöbb esetben szűk helyen kell 
elhelyeznünk sok és sokféle nö-
vényünket, így megvan annak az 
esélye, hogy az áttelelő kártevők 
vagy kórokozók elszaporodnak. 

Ideje körülnézni
Nem is találhatnánk a január-

februárinál megfelelőbb időszakot 
arra, hogy szétnézzünk a kerti rak-
tárunkban: hogy is állunk vetőma-
gokkal, szerszámokkal, tápolda-
tokkal, trágyákkal és növényvédő 
szerekkel. Miből mennyi van? Mi-
lyen állapotban? Mi hiányzik fel-
tétlenül az idei kerti munkákhoz? 
Ha ennek márciusban szeretnénk 
nekiállni, összecsúszhatnak a fel-
adatok. Sokan ekkor kezdenek fut-
kosni az anyagok után. Ne vásá-
roljunk nagy készletet, mert a per-
metezőszereket nem lehet sokáig 
tárolni. Vásároljunk kétféle gom-

baölő-szert (az egyiket a peronosz-
póra, a másikat a lisztharmat jelle-
gű gombabetegségek ellen), egy 
rovarölő és egy atkairtó permete-
zőszert, valamilyen talajfertőtle-
nítőt. Ezek ügyes kombinálásával 
szinte minden kártevőt és betegsé-
get száműzhetünk. 

Műtrágya szükséges
A fejlődő növények legfonto-

sabb tápanyaga a nitrogén, ezért 
nitrogéntartalmú műtrágyát is ér-
demes vásárolni. Ilyen a mészam-
mon-salétrom (pétisó, agronit), 
amely jelentékeny mésztartalma 
lévén, elsősorban a savanyú tala-
jokon kedvező hatású. A lúgos ta-
lajokra használjunk inkább ammó-
nium-nitrátot, ammónium-szulfá-
tot vagy karbamidot. Ne feledjük, 
a növényvédő szer szükséges rosz-
sz, de a nélkülözhetetleneket mégis 
be kell szerezni. A nitrogén tartal-
mú műtrágyák gyorsan és könnyen 
oldódnak, ezért kiszórásuk után 
azonnal sekélyen be kell munkál-
ni őket, különben a hatóanyaguk 
elpárolog a levegőbe. Feltétlenül 
szerezzünk be lombtrágyát is, mert 

aszályos körülmények között a nö-
vények a talajba juttatott tápanya-
gokat képtelenek felvenni! Ilyen-
kor sikeresen táplálhatjuk őket a 
lombjukon keresztül. 

A vetőmagokról
Az öreg, több éves magokkal 

szemben ajánlott bizalmatlannak 
lennünk, mert a tárolás módjától 
függően egy idő után elvesztik a 
csíraképességüket. Az előző évek-
ből megmaradt magokat érdemes 
csíráztatni. Ez igen egyszerű fel-
adat. Egy lapos tányérba helyez-
zünk szűrőpapírt (itatóst), nedve-
sítsük meg és rakjunk rá 100 szem 
magot. Az edényt takarjuk le alu-
fóliával, állítsuk meleg helyre, és 
gondoskodjunk róla, hogy a pa-
pír mindig nedves legyen! Néhány 
nap múlva a magok csírázni kez-
denek. Számoljuk meg, hogy hány 
mag hozott egészséges csírát, ebből 
láthatjuk, hogy a mag alkalmas-e 
a vetésre. A 80 százaléknál kisebb 
mértékben csírázó magot már nem 
érdemes elvetni, mert szabadföl-
di körülmények között is rosszab-
bak a csírázás feltételei. Az üzlet-
ben vásárolt, tasakolt vetőmagvak 
megbízhatók, korszerűek, többnyi-
re csávázottak, tehát a leggyako-
ribb betegségnek ellenállnak, és a 
csíraképességük is kielégítő. 

Már most gondoljunk a kertre!

Már készülhetünk a tavaszra
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Ismerős a mondás: a láb mindig kéznél van. A 
népszerű, nagy tömegeket megmozgató futás, 
kocogás viszonylag szerény anyagi ráfordítást 
igénylő szabadidős sporttevékenység, amely 
napjainkban már jelentős mozgalommá fejlődött. 
Ebben fontos szerepet játszanak az országos fu-
tónagykövetek, közülük Békásmegyert Thaller 
János képviseli.

- Mit jelent ez a feladatkör és ki lehet or-
szágos futónagykövet?

- Bárki lehet, aki sokat fut, versenyeken 
indul, van közösségépítő szerepe és az sem 
árt, ha edzői végzettséggel rendelkezik. Egy 
bemutatkozó e-mailben pályáztam meg a 
„pozíciót” a BSI-nél. Számomra a fő moti-
váció az volt, hogy sok embert látok a Du-
na-parton futni, de őket senki nem fogja 
össze egy közösségbe. Emellett edzői tudá-
sommal is szerettem volna segíteni a kez-
dőket és azokat, akik versenyen kívánják 
megmérettetni magukat.

Közösséget épít
- Mióta tevékenykedik ebben a szerepkör-

ben Óbudán? Vannak követői?
- 2017-ben kaptam meg Békásmegyert a 

BSI vezetőségétől. Azóta edzőként is kép-
zem magam, hogy minél több kérdésre 
szakszerűen tudjak válaszolni. Napi szinten 
oktatok, személyi edzést tartok, közössé-
get építek, közös futásokat szervezek. Meg-
próbálom a csapatot összefogni és a kerüle-
ti lakosokat arra ösztönözni, hogy fussanak 
rendszeresen, a pontos végrehajtásában, ki-
vitelezésben és a helyes táplálkozással kap-
csolatos kérdésekben is adok tanácsokat. 

- Mint a legtöbb gyerek, biztosan kipró-
bált más sportágakat is. Miért döntött a fu-
tás mellett?

- Harcművészetekből jöttem át az erő-ál-
lóképességi sportokba, a futással, majd a 
triatlonnal folytattam. Általános iskolában 
Judot tanultam, majd Jiu-jitsut a középisko-
lai évek alatt, utána a Thai- Box és az Aiki-
do elemeivel ismerkedtem meg. 17 évet töl-
töttem el tanulással, nemzetközi mesterek 
előtt sikeres övvizsgát tettem ősi szamuráj 
pusztakezes önvédelemből. Közben edzé-
seket tartottam Szentendrén és a XIV. ke-
rületben, itt jöttem rá, hogy gyenge az ál-
lóképességem, ekkor elhatároztam „kicsit” 
elmegyek futni. 

Kell az adrenalin
- Mint blogjából (Jánosfut) kiderül, tíz 

éve kihagyás nélkül fut. A jó kondíció, az 
egészség miatt szaporázza lépteit, vagy a 
minél sikeresebb versenyeredmények moti-
válják?

- A versenyek meghatározóak, hiszen 
ekkor derül ki, megtérült-e az edzéseken 
befektetett munka. 122 versennyel a hátam 
mögött (7× maraton, 49× félmaraton, 56× 
terepfutó verseny, 7× triatlon verseny, 1× 
Extreme Man triatlon verseny) mondhat-
nám azt is, hogy ez motivál, de mégsem. 
Ezek csak olyan rendezvények, ahol én is 
feltöltődhetek, részese lehetek egy közös-
ségnek és magamat, tanítványaimat itt mé-

rettettem meg évről évre. Igaz, minden év-
ben elhatározom, hogy már eleget verse-
nyeztem, de nem tudom abbahagyni, mert 
van egyfajta adrenalin, amit csak ott kap 
meg az ember az út mentén álló szurko-
lóktól. Bevallom, jólesik, hogy engem már 
mindenki így ismer: Jánosfut, Jánosúszik, 
Jánosteker. Blogom nagyon meghatáro-
zó az életemben és most már mondhatom, 
hogy olvasóimnak is, hiszen nagyon so-
kan látogatják, 2012-óta eddig 165 ezer lá-
togatóm volt. Sok levelet kapok különbö-
ző témákban és kérdésekkel. Ezeket min-
dig megválaszolom és segítek mindenki-
nek. Engem nagyon motivál az, ha tudom, 
hogy mások is fi gyelik a sport pályafutá-
somat és annak is örülök, ha beszámoló-
immal, a versenyeken szerzett élmények 
megosztásával inspirálni, elindítani tudom 
az otthonülőket. 

- Óbudán vannak megfelelő, futásra al-
kalmas terepek?

- A fővárosban talán Óbudán vannak a 
legváltozatosabb futóterepek. A Duna-parti 
gát az egyik kedvenc futóhelyem, ami gye-
rekkorom óta meghatározó helyszín és ki-
válóan alkalmas kezdő és haladó futók szá-
mára is. 

Irány a fi tnesz parkok!
- Igen aktív szerepet játszik a kerület más 

közösségi sportrendezvényein is, kedvező 
visszhangja van a szabadtéri sportparkok-
ban tartott bemutató edzéseinek. 

- A főpolgármester úrnak írt akcióter-
vemnek köszönhetően és az önkormány-

zat, Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofi t 
Kft. által jóváhagyott és támogatott Fitnesz 
Park edzések terve az én gyermekem. Na-
gyon fontosnak tartom edzőként, hogy mi-
nél többen menjenek ki a szabadba és hasz-
nálják ki ezeket a lehetőségeket. Segítőim-
mel együtt egész évben ott vagyunk, várjuk 
a jelentkezőket, tanácsokkal segítjük, ho-
gyan kell a különböző szereket használni.

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
sokat tesz azért, hogy a kerület lakói számá-
ra megteremtse a rendszeres testmozgás le-
hetőségét. Hogyan lehetne még előbbre lép-
ni ezen a téren? 

- Van néhány ötletem. Elsőként minden-
képpen javasolnék a Duna-parti gátra fu-
tószőnyeget, ezt a terepet nagyon sokan 
használják. Ez a futószőnyeg nagymérték-
ben segítené a sportolókat és szebbé tenné 
a most megújuló gátrendszernél épülő par-
kot.  Másodszor a békásmegyeri közössé-
gi házban lehetne egy egészségklub, ahol 
szabadidősporttal kapcsolatos tanácsadást 
tudnánk adni a helyi lakosoknak . Harmad-
szor, az Óbudai Sport és Szabadidő Non-
profi t Kft. helyszínén lehetne termeket ki-
alakítani a kereszt edzések, eszközös fej-
lesztő gyakorlatok és az idősebbek preven-
ciós foglalkozásai számára.  Negyedszer, 
ez életem fő műve is lehetne: úgy szeret-
ném az iskolákban mozgásra ösztönözni a 
tanulókat, hogy bemutatókkal érzékeltet-
ném a versenyek hangulatát. Úgy látom, a 
fi atalok ülőképessége már megfelelő, álló-
képességük viszont javításra szorul.

Kép és szöveg: Lovas Albert 

Saját tapasztalataival motivál

Békásmegyer futónagykövete 
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A 2017- 2018. évi bajnokságban a korábbi évekhez 
képest jóval gyengébben szerepelt a Vasas Óbuda 
NB I-es női röplabda-csapata. A vezetőség bátor 
lépésre szánta el magát, új edző és egy csapatnyi 
új játékos szerződtetésével jelezte, ismét a hazai 
röplabdázás meghatározó klubja kíván lenni.

A „fazon átalakítás” azonnal elegánsabb 
ruhába öltöztette a csapatot, a lengyel 

Jakub Gluszak edző rövid idő alatt egysé-
ges és ütőképes csapattá formálta a külön-
böző országból érkező, más-más röplabda 
kultúrát képviselő játékosokat. 

A siker titka: sok munka
A játékoskeret „turbósítását” a legna-

gyobb vetélytársak (Békéscsaba, Nyíregy-
háza) külföldi profi kkal történő megerősíté-
se indokolta. A 32 éves fi atal, de már több 
éves tapasztalattal rendelkező szakember 
nem használ varázspálcát, kemény mun-
kát és fegyelmet követel, aminek az eltelt 
fél év alatt látható jelei mutatkoznak. Sar-
lós Márton ügyvezető igazgató sikeresnek 
minősítette az eddig eltelt időszakot, ami 
elsősorban annak köszönhető, hogy a játé-
kosok elfogadták, megbecsülik és kedvelik 
az edzőt.  Szeptemberben a várakozásnak 
megfelelően indult a nagy menetelés, a há-
rom fronton való helytállás. A lányok siker-
rel vették a bajnoki alapszakasz eddigi mér-
kőzéseit, vezetik az Extra Liga mezőnyét. A 
Magyar Kupában a négy közé jutottak és el-
fogadhatóan teljesítettek a Challenge-Kupa 
selejtezőjében. 

Magasabb szinten a külföldiek
Sajnos, a főtáblára jutás során kiderült, 

ami elég a hazai pontvadászatban, az kevés 
a nemzetközi porondon. A selejtező sorozat 
sikeres teljesítése után komolyabb ellenfe-
lekkel mérkőzött Gluszak csapata. A román 
Timisoara és a szlovén Formis Ragoza el-
len még remekeltek a lányok, ám a nyol-
cad döntőben az ugyancsak szlovén No-
va Gorica már feltörhetetlen diónak bizo-
nyult. Óbuda kedvelt leánykoszorúja nagy 
küzdelemre késztette a szlovén listaveze-

tőt, kiesése ellenére bizonyossá vált, jó úton 
és megfelelő sebességgel halad az „óbudai 
gyors”.   

A továbbiakban már csak hazai ellenfe-
lekkel szemben kell helytállniuk a lányok-
nak, az Extra-liga megnyerésével talán fe-
ledtetni tudják az idény közben elkövetett 
kisebb kisiklásokat. Ide tartozik például a 
február 9-én Nyíregyháza elleni hazai pá-
lyán elvesztett (2-3) rangadó is. A Vasas 
Óbuda azonban továbbra is őrzi vezető he-
lyét a tabella élén.       Kép és szöveg: lovas 

Ami itthon elég, nemzetközi szinten kevés

A 2018/19. évi bajnokság eddig leját-
szott mérkőzésein remekül teljesít a 
Kaszások NBI/B és az U20 kosárlab-
da-csapata. Az előző évek szeré-
nyebb eredményei után szembetűnő, 
egyben örömteli, hogy jelenleg mind-
két együttes dobogós helyen áll.

Az első csapat harmadik he-
lyezése kellemes meglepe-

tés. A sok fi atal, saját nevelé-
sű játékost foglalkoztató együt-
tes a korábbi bajnokságok során 
nem kényeztette el szurkolóit, 
de mindig soraiban tudott egy- 
egy helyben kinevelt tehetséges 
játékost, akik közül többen ma 
már neves klubok csapatában 
játszanak. Legutóbbi mérkőzé-
süket a kecskeméti KTE Du-
na Aszfalt ellen vívták a Rádl 
árok utcai teremben, ahol ne-
héz mérkőzésen, az utolsó per-
cig kiélezett küzdelemben 86- 
80 arányú hazai siker született. 
A győztes csapat összeállítá-
sa és pontszerzői: Molnár 12/6, 
Ondima 8, Farkas 16/12, Jenei 
0, Takács 21. Csere: Benczik 11, 
Pintér 9/9, van der Meer 0, Rei-
ter 9/3, Keresztesi 0. 

Sárosi Bulcsú szakmai igazga-
tó rövid értékelést adott a két csa-
pat szerepléséről: - Az Óbudai Ka-
szások Kosárlabda Akadémia fel-
nőtt csapatának állománya jelen-
tősen kicserélődött az idei szezon-
ra. A maradókból és az újonnan 
igazoltakból összeállt keret szem-
telenül fi atalnak tekinthető, hiszen 
a játékosok több, mint kétharma-
da szerepelhet még az U20-as baj-
nokságban is. A szakmai vonalon 
teljesen megújuló klub rövidtávú 
céljai között szerepel, hogy leg-
alább az egyik utánpótlás együt-
tes már rögtön az első évben be-
jusson az Országos Döntőbe. Er-
re most egyértelműen a 20 év alat-
ti gárdának van a legnagyobb esé-
lye, hiszen az eddig lejátszott 13 
mérkőzés mérlege: 12 győzelem 
és mindössze egy vereség. A csa-
pat jó úton jár afelé, hogy meg-
nyerje a Zöld csoport bajnoksá-
gát, ami a hőn áhított fi nálén va-
ló részvétel feltétele. 

Az U20-as keret két edzőcso-
portból tevődik össze: a felnőt-
tek között szereplőknek Armag-

hani Saeed, a junioroknak Jenei 
Ernő az edzője, a mérkőzéseken 
Farkas Bence meccsel. A gár-
da érthető módon az első csapat 
taktikai repertoárját használja, 
vagyis agresszív, gyors kosár-
labdát játszik és nagy hangsúlyt 
fektet  a védekezésre. Az eddigi 

statisztika alapján a csapatban 
Farkas Dávid, Dénes Dániel, 
Schiller Levente és Pintér Ba-
lázs voltak a kulcsemberek, de 
örömmel tölt el minket, hogy az 
akadémia 16-17 éves játékosai 
is gyakran pályára léptek.                

Kép és szöveg: LA

Lendületben a Kaszások
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A vidámság, a féktelen mulatozás 
ünnepe a farsang. A vízkereszt és 
hamvazószerda – a húsvétot meg-
előző negyvennapos böjt kezdete – 
közé eső időszakot nevezzük far-
sangnak, amelynek legjellegzete-
sebb eseményei az álarcos, jelme-
zes bálok, mulatságok.

Farsang farka
A hagyomány szerint a hamva-

zószerdát megelőző nap, a hús-
hagyókedd a farsang utolsó nap-
ja, amikor még lehet vigadni, lak-
mározni, utána azonban elkezdő-
dik a húsvétig tartó böjti időszak. 
A szokások és hiedelmek szem-
pontjából a farsangvasárnap, a 
farsanghétfő és a húshagyókedd 
alkotja igazán a farsangot. Ezt a 
három napot a farsang farkának 
nevezték, ez volt a felszabadult 
mókázás, vidámság, a lakomák 
ideje. Kiemelt jelentőséget kapott 
a hamvazószerda utáni csütörtök, 
amikor felfüggesztették a böjtöt, 
hogy még elfogyaszthassák a far-
sangról megmaradt ételeket. Ezt 
a napot hívták torkos vagy tobzó-
dó csütörtöknek.

Tavaszvárás
A farsang a tavaszvárás po-

gány kori örömünnepéből nőtt 

ki. A középkorban úgy hitték az 
emberek, hogy télen a Nap el-
gyengül, és megjelennek a go-
nosz szellemek. Ezeket és a hi-
deget akarták elűzni vidám fel-
vonulással, beöltözéssel, bo-
szorkánybábu égetéssel. Azt is 
gondolták, ha sokat esznek-isz-
nak ebben az időszakban, a ter-
mészet is újraéled, és bő termést 
hoz abban az évben.

A tréfacsinálás, bolondozás 
mellett a párkeresés, udvarlás 
időszaka is a farsang. Fontos es-
küvői szezon volt, mivel a húsvét 
előtti böjti időszakban tilos volt 
esküvőt tartani. A báli szezon 
egyik lényeges eleme az eljegy-
zés, a fi atalok egymásra találása.

Hazánkban a farsangi szoká-
sok a középkorban honosodtak 
meg, sok nép hatása érvénye-
sül bennük, nagyobb részük né-
met. A táncmulatságok mellett 
különböző játékokat, vetélkedő-
ket rendeztek. Ekkor tartották a 
legtöbb lakodalmat a falvakban. 
A báloknak nagyon fontos sze-
repük volt. Többségükben kocs-
mákban vagy bérelt házakban 
rendezték. Általában ilyenkor 
adtak bokrétát az általuk kisze-
nelt legénynek a lányok. Ha an-
nak tetszett a lány, kitűzte ka-
lapjára a bokrétát. Aki azonban 
pártában maradt, azt a farsang 
időszakában durva vénlánycsú-
folókkal gúnyolták ki.

Hiedelmek 
Számos termékenység- és ter-

mésvarázsló hiedelem is kapcso-
lódik a farsanghoz. Úgy tartot-
ták, a mulatságban nagyot kell 
ugrani, mert akkor nő magas-
ra a kender, a húslevesbe hosz-
szú tésztát kell főzni, és akkor a 
termés is nagy lesz. Vagy húsha-
gyókedden kell a vetnivaló ku-
koricát lemorzsolni, a gyümölcs-
fákat, a szőlő négy sarkán egy-
egy tövet megmetszeni, mert ak-
kor lesz bőséges a termés.

Népi farsang
A farsang utolsó három nap-

ján szüneteltették a mezőgazda-
sági munkákat, ez volt a szóra-
kozás ideje. Szokás volt zárt kö-
rű kocsmai asszonymulatságo-
kat szervezni, farsangi paródiá-
kat, ál-esküvőket rendezni, far-
sangi köszöntést tartani, mikor 
is jelmezbe öltözött gyerekek 
jártak házról-házra, és verses, 
énekes köszöntőket mondtak. 
Farsangi felvonulás vagy falu-
járó menet a nagyobb települé-
sekre volt jellemző. Mohácson 
napjainkban is őrzik a népi far-
sang hagyományát, minden év-
ben megtartják a busójárást, ami 
sok ezer látogatót vonz.

A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztal 
jellemezte. Különféle levesek, húsételek, édessé-
gek kerültek terítékre. Idővel az ünnep legjellegze-
tesebb étele a kocsonya és a farsangi fánk lett. 

Savanyú becsinált leves
Hozzávalók: 40 dkg sertéslapocka, 2 szál 

sárgarépa, 2 szál fehérrépa, kis fej zeller, 1 
csokor petrezselyem, 2 tojássárgája, 2 dl tejföl, 
2-3 evőkanál olaj, ecet, só, őrölt fehér bors.

Elkészítés: a megmosott húst felkockáz-
zuk, olajban fehéredésig pirítjuk. Ízesítjük 
és felöntjük két 2 liter vízzel. Ha félig meg-
puhult a hús, beletesszük a megtisztított, 
felaprított zöldséget, majd készre főzzük. 
Elkeverjük a tojássárgákat a tejföllel, a le-
vest a tűzről félrehúzva, behabarjuk. Ecet-
tel ízlés szerint enyhén savanyítjuk, forrón 
tálaljuk.

Sertéskocsonya
Hozzávalók:1,5 kg kocsonyahús, 1 da-

rab füstölt köröm vagy hús, 1 kis fej vörös-
hagyma,1 petrezselyemgyökér, 1 sárgarépa, 
3 gerezd fokhagyma, só, egész bors, piros-
paprika.

Elkészítés: a jól megtisztított kocsonyahúst 
bő hideg vízben feltesszük főni. Ha felforrt, le-
öntjük róla a vizet, és annyi vízzel, ami ellepi a 
húst, újra feltesszük főni. Ha forrni kezd, meg-
sózzuk, hozzáadjuk a zöldséget, a vöröshagy-
mát, a fokhagymát, az egész borsot, és kis lán-
gon lassan puhára főzzük. A nagyobb csonto-
kat eltávolítjuk, a sovány és kövér húsdarabokat 
mély tálakba rakva elosztjuk, ráöntjük a kihűlt, 
leszűrt levet. Hideg helyre állítjuk, ha megder-

medt, fogyaszthatjuk pirospaprikával, ecettel 
vagy citrommal ízesítve, ki hogy szereti.

Farsangi fánk
Hozzávalók: 3 dkg élesztő, 1 kanál cukor, 

4 evőkanál margarin, 3 dl tej, 4 tojássárgá-
ja, 7 dl liszt, só, olaj a sütéshez, lekvár, por-
cukor a szóráshoz.

Elkészítés: az élesztőt 1 dl langyos tejjel 
és a cukorral felfuttatjuk. A tojássárgákhoz 
hozzákeverjük a maradék langyos tejet, csi-
pet sót teszünk bele, és felváltva belekever-
jük a lisztet, a megkelt élesztőt és az olvasz-
tott margarint. Alaposan kidolgozzuk, majd 
az edényt letakarva egy óráig kelni hagyjuk. 
Lisztezett deszkára borítjuk, ujjnyi vastag-
ra kinyújtjuk, fánkformával kiszaggatjuk, is-
mét kelni hagyjuk fél órán át. Forró, bő olaj-
ban kisütjük. Lekvárral, porcukorral kínáljuk.

Farsangi ételek

Vidám télbúcsúztató ünnepünk – a farsang
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Az Óbuda-Kalász RG TC itthon és 
nemzetközi szinten is elismert ritmi-
kus gimnasztikai (rg) utánpótlás 
műhely. Az 1994-ben alapított szak-
osztály szakmai munkáját az egyko-
ri sokszoros válogatott, olimpiai 
részvétellel is büszkélkedő Érfalvy 
Nóra irányítja. 

- Milyen emlékeket őriz a szö-
uli olimpiáról?

- Minden sportoló vágya, 
hogy indulási jogot szerezzen 
az olimpiai játékokra. Nekem ez 
sikerült, 1988-ban az igen erős 
mezőnyben a tizenhetedik he-
lyen végeztem, a verseny min-
den napja nagyon nagy élményt 
jelentett számomra.

- Mikor kezdte edzői pályáját?
- 1988-ban kezdtem fi atalok-

kal foglalkozni az Óbudai TSZ 
SE- ben, ahol korábban én is ver-
senyeztem. Miután az edzőm, 
Párocska Mária abbahagyta az 
edzősködést, a tőle örökölt cso-
port edzéseit vezettem tovább.  

Négy helyszínen
- A versenyzők felkészítése 

mellett nagy fi gyelmet szentel-
nek az utánpótlásra, több hely-
színen 3-13 éves lányoknak tar-
tanak előkészítő tanfolyamokat. 
Mi a célja ezeknek az óráknak?

- Kezdetben két helyszínen, 
Óbudán és Budakalászon mű-
ködött az akkor Óbuda-Buda-
kalász RG TC néven szerep-
lő egyesület. Jelenleg Óbudán a 
Bláthy Ottó Gimnáziumban és a 
Kunigunda útján lévő csarnok-
ban, Budakalászon és Szentend-
rén tartunk edzéseket kezdők-
nek és versenyzőknek. 78 iga-
zolt versenyzőnk van, akik I., 
II. és III. osztályú versenyeken 
vesznek részt, a 130 kezdő gye-
rekkel tanfolyami szinten fog-
lalkozunk. Előnyös, hogy több 
helyszínen vagyunk, mert így 
minden évben találunk új tehet-

ségeket, akikből később sikeres 
versenyzőket nevelhetünk.

- Milyen szerepet tölt be a 
szakosztály a hazai rg-s életben? 
Nemzetközi téren is jegyzett klub 
az Óbuda-Kalász RG TC?

- A hazai szakosztályi rang-
sorban most a harmadik he-
lyen állunk, ez visszaesést je-
lent a korábbi évek elsőségé-
hez képest. Négy éve az akko-
ri legjobb versenyzőink befejez-
ték pályafutásukat, ezért egy új 
generációt kellett építeni, ami-
hez idő kell, de jó úton járunk. 
Jelenleg Kovács Jázmin szere-
pel a felnőtt válogatott kéziszer 
csapatban, rajta kívül Nagy Vil-

lő lép a felnőttek közé, tőle is 
szép eredményeket várunk. Ju-
nior kategóriában mindkét osz-
tályban több tehetség bontogatja 
szárnyait, reméljük, hogy közü-
lük többen válogatott tornászok 
lesznek valamikor. A múlt köte-
lez, hiszen nemzetközi téren is 

jegyzett klub vagyunk az elmúlt 
években több, mint 20 váloga-
tott versenyzőnk szerepelt nem-
zetközi versenyeken. Közülük 
Vass Dóra volt a legeredménye-
sebb, a világ legjobb 15 torná-
sza közé sorolták.

Saját nevelésű edzőkkel
- Vezető edzőként felelős 

munkát végez. Gazdag szakmai 
tudásával, sokéves tapasztala-
taival tekintélyt szerzett a klub-
ban tevékenykedő edzők között. 
Sikerült összehangolni a – fő-
leg fi atal edzőkből álló – csa-
pat munkáját?

- Az edzéseket barátnőmmel 
és sporttársammal Zbinyovszki 
Zsuzsannával kezdtem, később 
az edzőim főleg tanítványaim 
közül kerültek ki. Most öt „saját 
nevelésű” edző segíti munká-
mat, teljes összhangban tudunk 
dolgozni, építjük a jövőt

- A ritmikus gimnasztikán kí-
vül más mozgásformát is oktat-
nak?  

- Távoli terveinkben szerepel 
táncszínház létrehozása. Most 
még csak az előkészületeknél 
tarunk, modern tánc tanfolya-
mon képezzük azokat a maga-
sabb szintre eljutó fi atalokat, 
akik a táncszínházunk tagjai-
ként később színpadi produkci-
ókban vehetnek részt.

 Remélem, amellett hogy va-
lamennyi működési területen si-
keresek leszünk, az évek során 
sok boldog gyereket tudunk fel-
nevelni.       Kép és szöveg: LA

Az Óbuda-Kalász RG TC nemzetközi szinten is elismert

Új tehetségeket keresnek

Zenés torna
FittMóka elnevezéssel zenés tornát tart valamennyi korosz-
tálynak Kozma Zsuzsanna szakedző a Mozik utca 7. szám alat-
ti tornacsarnokban csütörtökönként 16.45 órai kezdettel. Az 
egészségmegőrző, alakformáló, egy órás közösségi mozgás dí-
ja 500 forint/alkalom, mely összeggel a Csalogány iskola diákjai-
nak sportolását támogatják.

Sportegyesületeknek! Ha szeretnének hírt adni csapataik, 
versenyzőik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küldjék el a 
lovasalbert@gmail.com e-mail címre!
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Idén Budapest nyerte el az 
Európa legjobb úticélja 2019 
díjat. Január 15. és február 
5. között több mint félmillió-
an szavaztak a kedvenc eu-
rópai úticéljukra, a közön-
ségszavazáson a magyar fő-
város lett az első – közölte 
az European Best Destinati-
on (EBD) európai turisztikai 
szervezet. 

Kiemelték, hogy még 
egy győztes sem 

kapott ekkora nemzet-
közi támogatást és ennyi 
országon kívüli szavaza-
tot (a Budapestre adott 
szavazatok 77 százaléka 
Magyarország határain 
kívülről érkezett, főként 
az Egyesült Királyság-
ból, az Amerikai Egye-
sült Államokból, Német-
országból, Franciaor-
szágból, Ausztriából és 
Olaszországból). Buda-
pest győzelme egyhan-
gú volt, a magyar fővá-
ros több szavazatot szer-
zett, mint Párizs, Athén, 
London, Firenze, Genf, 
így kerülve a ranglis-
ta élére. Az EBD szerint 
az elismerés tíz év mun-
kájának a gyümölcse, ez 
idő alatt Budapest Eu-

rópa egyik legvonzóbb 
és legjobb életminősé-
gű városa lett, amely be-
fektetőket, vállalkozáso-
kat, startupokat és uta-
zókat vonz a világ min-
den részéről. A kultúrá-
ba és az örökségvédelmi 
projektekbe fektetett tá-
mogatások hatására Bu-
dapest Európa egyik leg-
szebb városa lett, és a 
kontinens egyik legerő-
sebb turisztikai brandjé-
vel büszkélkedhet. A vá-
ros világszerte ismert és 
elismert úticél a turisták 
és a turisztikai szakma 
körében egyaránt.

Az eredményt a For-
bes, a Condé Nast Tra-
velers, a Lonely Planet, a 
New York Times és szá-
mos kiemelt nemzetközi 
sajtóorgánum több száz-
millió olvasóhoz juttatja 
majd el. A díjjal a nem-
zetközi publicitás mellett 
az az előny is jár, hogy a 
győztes városokba érke-
ző látogatók száma átla-
gosan 13-25 százalékkal 
nő. Budapest 2018-ban 
debütált a versenyen és 
rögtön a 8. helyet sze-
rezte meg Lisszabont, 
Párizst, Amszterdamot, 
Prágát, Bécset, Barcelo-

nát és Londont is meg-
előzve. 

„Az Ön őszi újraválasz-
tása esetén Budapest szá-
mára további fejlesztések 
és projektek lesznek lehet-
ségesek, hogy Európa leg-
szebb városa még több be-
fektetőt és látogatót vonz-
hasson be” – fogalmazott 
Maximilien Lejeune, az 
EBD vezetője Tarlós Ist-
vánnak írt levelében. A fő-
polgármester örömmel fo-
gadta a hírt. Hangsúlyoz-
ta: a cím elérésében nem 
kis szerepe volt a főváros 
Fesztivál- és Turisztikai 
Központjának.

Budapest lett Európa legjobb úticélja Hahota
A medve bulit rendez. 
Mindenki aki jön a bu-
lira kell hozzon valami 
piát. Aki nem hoz azt 
elveri a medve. Jön a 
nyuszika.
- Hoztál-e italt? - kérde-
zi a medve.
- Nem - mondja a nyu-
szika.
Elkezdi püfölni. A nyuszi-
ka nagyon kacag. Erre 
még jobban veri. A nyu-
szi még jobban kacag. 
- Miért kacagsz? - kér-
dezi a medve.
- Mert jön a sün, és ő 
sem hoz semmit!

* * *
Bemegy egy madár-
csontú férfi  a kocsmá-
ba, és megkérdi: - Bo-
csánat uraim, de nem a 
maguké az a pitbull kint 
az ajtó előtt, a parkoló-
órához kötve?
Egy termetes fi ckó las-
san megfordul, és fel-
mordul: - De, az enyém! 
Mi nem tetszik?
- Attól tartok, hogy a ku-
tyám megölte az ön pit-
bullját.
- Megölte? Milyen ku-
tyád van?
- Egy palotapincsi.
- Mit csinált vele?
- Megakadt a torkán.

* * *
Bemegy egy fi ckó a 
zöldségeshez: - Jó na-
pot, mik azok a gömbök 
ott?
- Narancs.
- Jó, akkor kérek két ki-
lót, de csomagolja be 
egyenként, mert beteg-
nek viszem.
- Rendben.
- És mik azok a hosszú 
zöld izék?
- Kígyóuborka.
- Jó, abból is kérek egy 
kilót, de egyenként cso-
magolva, mert beteg-
nek viszem.
- Rendben.
- És mik azok a kis fe-
kete bigyók abban a do-
bozban?
- Mák, de nem eladó!

* * *
Az útépítésen a főnök 
azt mondja a melósok-
nak: - Fiúk! Nem érkez-
tek meg a lapátok.
- No, nem baj, majd 
egymásra támaszko-
dunk.

A Fővárosi Önkormányzat idén is kere-
si Budapest Dalát. Most viszont Euró-
pa Sportfővárosaként igazán dinami-
kus szerzeményeket vár majd a zsűri. 
Ismert és még felfedezés előtt álló ze-
nészek és énekesek március 22-ig 
küldhetik el saját stílusukban íródó, 
repertoárjukba illeszkedő szerzemé-
nyeiket. 

Hat ismert előadó kapott felké-
rést, mellettük másik öt helyre 

várják olyanok jelentkezését, akik 
úgy gondolják, dalban mondják el 
azt, amit számukra idén a spor-
tos Budapest jelent. Mint az közis-
mert, Budapest Európa Sportfővá-
rosa ebben az évben. A sport fon-
tos egyrészt, mint életforma, más-
részt, mint közösséget építő, ková-
csoló eszköz. Akárcsak a zene. A 
Budapest Dal idei küldetése, hogy 
ötvözze a sportot a zenével. 

A megmérettetésen idén is szak-
mailag elismert, független szak-
értőkből álló zsűri értékeli, illet-
ve a közönséggel közösen dönte-
nek majd a 2019-es év Budapest 
Daláról. A verseny után valameny-

nyi szerzemény felkerül egy közös 
CD-re is. Szavazni a www.buda-
pestdal.hu oldalon lehet, naponta 
egy e-mail címről árpilis 8-tól áp-
rilis 25-e éjfélig. A benevezett da-
lok a Budapest Dal weboldalán 
lesznek hallhatóak. Az idei győz-

tes egy éven keresztül viselheti a 
Budapest Dal 2019 címet és meg-
kapja a Budapest Dal plasztikus 
díjat, oklevelet, illetve 1 millió fo-
rint pénznyereményben is része-
sül. A dalok beérkezési határideje: 
március 22.

Idén is keresik Budapest dalát

Fotó: Zumpf András
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Rejtvényünkben Dél-Magyarország termé-
szetvédelmével kapcsolatban talál neveket. 
Megfejtés a vízszintes 1., 7., 26., 41., 58., vala-
mint a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Közismert növény. 7. A ter-
mészetvédelmi terület neve (zárt betűk: D. V. 
E. T.). 13. Katonai fi zetség. 14. Elzáródik. 15. 
Vers műfaj. 16. Ú. T. Z. 17. Egyfajta jog. 19. 
Egyenes, sima, angolul. 20. Brit út. 22. Óra-
adó része! 23. Tőle lefelé. 24. Hegycsúcsok. 26. 
Kedves növény. 28. Kiejtett mássalhangzó. 29. 
Gordon …, étel. 30. Nagy Londonban. 31. Zam-
biai, görög és egy fél zairei autó jele. 33. Egyfaj-
ta csipszek. 35. A. A. S. 36. … Zsuzsa, szocio-
lógus. 37. GGGGGGGGG! 38. I. G. K. 39. AA! 
40. Ebház. 41. Szintén védett növény. 44. In-
dítja. 46. Kastély. 47. Névelős tagadás. 48. Cas-
siopé része! 49. Megszégyenít. 51. Időnként. 53. 
Oxigén és nátrium vegyjele. 54. Török méltóság 
volt. 55. Vajon étkezne-e?. Falusiasan. 56. Sok 
fából áll. 58. Még egy védett növény.
FÜGGŐLEGES: 1. Kevesen ismerik ezt a nö-
vényt (zárt betűk: S. D. O. Ó.). 2. Állatbiztató 
eszköz. 3. Afrikai állam. 4. Némán kel! 5. Ma-
gasztos versfajta. 6. Madridi múzeum, fordítva. 
7. Bakonyaljai víz. 8. Kb. tudniillik. 9. Norvég, 
uruguay-i, olasz autók jele. 10. Rangjelző. 11. 
Régen írja. 12. Káderben van! 18. Háziállat. 19. 
Letartóztatás féle. 21. Büntetőintézet volt. 23. A. 
Y. 25. Császári és királyi rövidítése volt. 27. Tó-
ga egyneműi. 28. Fizikai mértékegység. 32. Ke-
csesen a zenében. 34. Mely helyen. 35. Ötölné. 
36. Lassító szerkezet. 38. Izomkötő szövet. 42. Ősi sumer város. 
43. Gye-vel az elején srácok. 45. Szervadó. 46. Áhítás. 47a. Mo-

zi egyik fele. 50. Levegő. 51. Kongóban van! 52. Néma rőfös! 55. 
Elán egyneműi. 57. Osztrák, belga autók jele. 

Ott délen, télen

Az Óbudai Bonsai Egyesület 2000 
februárban alakult meg – az ország 
5. legnagyobb városában – azaz a 
III. kerületben. Elsőnek az Óbudai 
Társaskör vette szárnyai alá az 
egyesületet, helyiséget biztosítva a 
havonta esedékes előadásokhoz, 
foglalkozásokhoz. Nem sokkal ké-
sőbb az Óbudai Kulturális Központ 
adott teret és lehetőséget az évente 
két alkalommal megrendezésre ke-
rülő kiállításainkhoz. 

Az intézmény vezetőségé-
nek köszönhetően ezek a 

lehetőségek ma is rendelkezé-
sünkre állnak. Így van lehető-
ségünk megjelenni a San Mar-
co utcába ellátogató nagykö-
zönség előtt, emelve ezzel, a ve-
lünk párhuzamosan megrende-
zésre kerülő Ásványbörze lát-
nivalóinak esztétikai színvo-
nalát. Ez az eddigi tevékeny-
ségünk során idestova 36 kiál-
lítást jelent csak a San Marco-
ban. Ezen kívül természetesen 
nagyon sok helyen volt már ki-
állításunk a III. kerületben több 
helyen, Budapest más kerülete-
iben és az ország több városá-
ban, ahová magunkkal vittük 
Óbuda hírnevét is. Megalaku-
lásunk óta minden évben jelen 
vagyunk kiállításunkkal a Cor-

vinus Kertészeti Egyetem hoz-
záértő szakmai közönsége előtt 
is. Kiállításainkkal, előadása-
inkkal népszerűsíteni szeret-
nénk ezt a több ezer éves kelet-
ázsiai kultúrát – mely, egyre na-
gyobb teret hódít Európában – 
és egyre népszerűbb hazánk-
ban is. A &quot;bonsai&quot; 
– japán szó – szószerin-
ti fordításban, &quot;növény 

edényben&quot;. Valójában ke-
rámiatálban nevelt kismére-
tű koros fák, megfelelő stílu-
sok szerint művészien alakít-
va. Ám ez a szó ennél többet je-
lent: a tálba ültetett fa természe-
tes hatását, az edény és a fa ösz-
szhangját, a művészi kifejezés 
egységét. Ezáltal lesz az alko-
tás bonsai, nem pedig egyszerű-
en cserépbe ültetett fa. A bon-

sai „élő” művészi alkotás. Ál-
landóan változik: az évszakok 
változásával, az idő múlásával 
folyamatosan új arcát mutat-
ja. Egyesületünkben lehetőség 
nyílik megtanulni a tálba ülte-
tett fák gondozását, bonsai-vá 
való alakításuk fortélyait. Elő-
adásokkal, gyakorlati bemuta-
tókkal, kirándulásokkal, kiállí-
tásokon való részvételi lehető-
séggel kívánjuk népszerűsíte-
ni, ezt a gyönyörű művészetet. 
Ezen élő műalkotások megte-
remtése, gondozásuk elsajátítá-
sa a környezet, az élővilág tisz-
teletét, megbecsülését jelenti az 
érdeklődők számára. Egyesüle-
tünkbe várjuk minden termé-
szetet és növényeket kedvelő je-
lentkezését, akik ambíciót érez-
nek magukban ennek a – min-
denki által megtanulható – élő 
művészeti alkotásnak megis-
meréséhez illetve bonsai alko-
táshoz. Jelentkezni személye-
sen, vagy telefonon a 06-30-
349-9965-ös számon Juhászné 
Katinál lehet. 

Kalocsa Endre
elnök

Bonsai egyesület Óbudán

A Bonsai egyesület következő ki-
állítása március 3-án nyitja meg 
kapuit a San Marco utcában. 
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Sikeres volt a Római-parti Piac 
gasztro sarok megnyitója. A piac 
február 16-án tartott egy igazán han-
gulatosra sikerült rendezvényt, ahol 
a megszokott termelői élelem mellett 
már készétel is kapható volt. Ez az al-
kalom volt az első, de mostantól, aki 
kilátogat a hangulatos piacra, nem 
kell üres gyomorral hazatérnie.

Nagy Gerda, a piac vezető-
je így foglalta össze a hét-

végét: - Örömmel láttam, hogy 
mennyien eljöttek hozzánk és 
nemcsak bevásároltak az embe-
rek, hanem időt is töltöttek. Ez 
amúgy a célom is a piacon, hogy 
olyan hely legyünk, ahol nem 
kell rohanni, jól érzi magát az 

ember, miközben a bevásárlást is 
elintézi. Szerencsére az időjárás 
is kedvezően alakult, így bátran 
érkeztek a szülők gyermekekkel 
is, illetve a belvárosból is sokan 
látogattak ki hozzánk.

Volt hamburger, ami még a pi-
ac vége előtt elfo-
gyott, sült hurka és 

kolbász, házi savanyúval, vala-
mint pörkölt kifl ibe töltve. A ter-
melők mellett pedig idén először 
már néhány kézműves is színesí-
tette a kínálatot. A kisebbek póni-
lovagláshoz álltak sorba, vagy a 
gyereksátorban ütötték el az időt.

Aki lemaradt, vagy alig várja, 
hogy újra kóstolja a piac fi nomsá-
gait, most szombaton már pótol-
hatja is, bár a póniló havonta egy-
szer látogat a piacra, de a terme-
lők, a hangulat és most már a pia-
cos ételek is állandó program.

Hamburger a tavaszt idéző hétvégén

Gasztrosarok a piacon

A Csoóri Sándor Alap egyedi támo-
gatásban részesítette az Óbudai 
Egyesített Bölcsödéket, a népi kul-
túra közösségteremtő műfajainak 
támogatása céljából 2018-ban. Így 
nyílt lehetőség arra, hogy az elmúlt 
évben már három alkalommal is sor 
kerülhetett Óbuda különböző kultu-
rális helyszínein az Örömóra ren-
dezvényre. Decemberben az Óbu-
dai Egyesített Bölcsődék gratuláló 
levelet kapott az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumából, hogy további 
négy rendezvény megvalósítását is 
támogatják, hogy ezt a közösséget 
építő programot folytathassák.

A kerületi bölcsődékben 
már évek óta foglalkoz-

nak a kicsik zenei fejlődésgon-
dozásával, és ezzel a program-
mal ismertetik meg a szülőket 
az Örömórák keretében. A hat 

évvel ezelőtt elindított Élő nép-
zene a bölcsődében programso-
rozat keretében Óbudán minden 
héten más és más bölcsődében 
szól az ének, jár a kicsik keze-
lába. Az élő népzene foglalko-
zásokon Csoóri Julianna kis-
gyermeknevelő vezetésével, a 
Kerek zenekar közreműködé-
sével ismerkednek a gyermekek 
a mondókákkal, népdalokkal, 
hangszerekkel. A korai zenei 
nevelés éppen olyan jelentőség-
gel bír, mint a beszédkészség 
fejlesztése. Ez mozgással kí-
sérve a harmonikus koordináci-
ót is segíti. Ezt a korai fejlesz-
tési formát évek óta támogat-
ja a fenntartó önkormányzat, és 
a kormányzat felkarolta. Az in-
gyenes Örömóra rendezvények 
jó hangulatáról Csoóri Julianna 
és a Kerek Zenekar gondosko-

dik, akiket a gyermekek a böl-
csődéből már jól ismernek.

Az Óbudai Egyesített Bölcső-
dék vezetője úgy véli, hogy a ke-
rületi önkormányzat és a minisz-
térium támogatásával igazán szín-
vonalas rendezvénysorozatot tud-
nak megvalósítani. A legkisebbek 

táncháza februártól június végéig 
minden hónapban jelentkezik. A 
következő alkalom március 9-én 
10 órakor lesz az Óbudai Kultu-
rális Központban (San Marco ut-
ca 81.), ahova szeretettel várják a 
szülőket, nagyszülőket, testvére-
ket, kisgyermekes családokat.

Örömóra
A legkisebbek táncháza
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Száz éves volt a napokban a Holokauszt túlélő Goldberger Friderika, az óbudai és a kelenföldi 
Goldberger Textilgyárak tulajdonosának, Goldberger Leónak a lánya. (A képet unokája, az 
óbudai nagygyáros dédunokája, a nemzetközileg híres fotós, Sacha Goldberger készítette.)

Az Óbudai Kulturális Központ „Családi vasár-
napok” című sorozatában, a február 24-én 10 
órakor kezdődő alkotónapon, a téli kézműves 
műhelyben téli játékokat készíthetnek a ki-
csik és a nagyok szüleikkel együtt.

Az ország egyik legkreatívabb kéz-
műves játszóháza, a Levendula 

Játszóház látogat el ezen a napon Óbu-
dára, és a téli ünnepekhez kapcsolódó-

an izgalmas játékok, álarcok készülhet-
nek majd közreműködésükkel. Példá-
ul velencei gipszmaszkokat festhetnek, 
díszíthetnek az érdeklődők, akik termé-
szetes anyagokból busó és farsangi ál-
arcokat is előállíthatnak. Farsangi rit-
mushangszerek is készülhetnek az al-
kotónapon, mint a zajkeltőként jól hasz-
nálható kukoricacsörgő. (Jegyár: 600 
forint. Cím: San Marco utca 81.). 

Téli kézműves műhely

Időpont Bölcsőde Cím

2019.03.06. Medgyessy 
Bölcsőde

1039 Budapest, 
Medgyessy F. u. 3.

2019.03.07. Mókus Bölcsőde 1036 Budapest, 
Mókus u. 1-3.

2019.03.08. Víziorgona 1 
Bölcsőde

1039 Budapest, 
Víziorgona u. 1.

2019.03.11.
Csillaghegyi 
Makovecz 
Bölcsőde

1039 Budapest, 
Fodros u. 7.

2019.03.12. Kerék Bölcsőde 1035 Budapest, 
Kerék u. 12-14.

2019.03.13. Szérűskert 
Bölcsőde

1033 Budapest, 
Szérűskert u. 35.

2019.03.14. Kelta Bölcsőde 1039 Budapest, 
Kelta u. 3.

2019.03.18. Szél Bölcsőde 1035 Budapest, 
Szél u. 23-25.

2019.03.19. Arató Bölcsőde 1031 Budapest, 
Arató Emil tér 2.

2019.03.20. Solymár Bölcsőde 1032 Budapest, 
Solymár u. 12.

Kedves Szülők!
Közeledik a bölcsődei 
jelentkezés időszaka, 
ezért nyílt napot bizto-
sítunk a családok szá-
mára, ahol bepillantást 
kapnak az Óbudai Egye-
sített Bölcsődék minden 
tagintézményébe. A böl-

csődei jelentkezés áp-
rilis hónapban történik, 
nyílt napot az alábbi idő-
pontokban és helyszíne-
ken tartunk.
A nyílt napra 16.30-ra 
várjuk a kedves szülő-
ket a kiválasztott bölcső-
dékbe.

Nyílt nap 
a bölcsődékben!
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Pályázat – pszichológus
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda.
Munkavégzés helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda és Mosoly-
gó Tagóvoda (1039 Budapest, Zipernowszky utca 2. és 1039 Bu-
dapest, Kelta utca 8. Telefon: 06/454-7200, e-mail: ziper-o@kszki.
obuda.hu). Felelős személy: Stefán Mariann óvodavezető. A pályá-
zattal meghirdetett munkakör megnevezése: 1 fő pszichológus. Fel-
adatkör megnevezése: óvodás korú gyermekek szakellátása.
Pályázati feltételek: egyetem, büntetlen előélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot, végzettséget tanúsító okiratok másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidővel. 
Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő két hét.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.
Az állás betöltésének ideje: az elbírálást követően azonnal.

Gyermekvédelmi asszisztenst keresnek
Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsébet Gyermek-
otthona a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gyermekfel-
ügyelő, gyermekvédelmi asszisztens munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 1038 Budapest, Dózsa 
György u. 44. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Nevelési, gondozási feladatok. Figyelemmel kí-
séri a gyermek egészségügyi ellátását, aktívan részt vesz a 
szabadidős feladatok ellátásában, segítséget nyújt a gyerme-
keknek az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözkö-
dési szokások kialakításában. Éjszakásként gondoskodik a 
gyermek nyugodt pihenéséről, háztartási feladatokat lát el. (fő-
zés, mosás, takarítás). 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 192. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Kö-
zépfokú képesítés, OKJ gyermekfelügyelő I-II, dajka, gyermek- 
és ifjúságfelügyelő, gyermekotthoni asszisztens, szociális asz-
szisztens, mentálhigiénés asszisztens. 
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátia, tolerancia, cso-
portban való együttműködés, rugalmasság, következetesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget 
igazoló dokumentumok. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos. 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor 
Melinda nyújt, a 06-1-240- 1769-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pásztor 
Melinda igazgató helyettes részére a titkarsag@szilagyigyer-
mekotthon.hu email címre. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

Szakápolót és gondozót keresnek
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti jogvi-
szonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhivatott mun-
katársakat:
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban),
• gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 
órás; Nyugdíjasházba napi 12 órás ).
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Valamint egyéb juttatásokat 
is biztosítunk.
Munkakör betölthetőségnek időpontja: folyamatos.
Pályázat benyújtásának módja: az önéletrajz és a végzettséget igazo-
ló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu 
e-mail címen keresztül, valamint további információt Honti Szilvia 
HR-vezető nyújt a 06-1-250-1552-es telefonszámon.

Nevelőt keresnek
Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsébet Gyermekottho-
na a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet nevelő munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munka-
végzés helye: Budapest, 1038 Budapest, Dózsa György u. 44. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: előzetes igény és tudásfelmérés alapján humán 
tárgyakból korrepetálja az otthon növendékeit. Folyamatosan se-
gíti a sérült gyermekek tudásszintjének fejlődését. Részt vállal az 
intézmény szabadidős programjainak megvalósításában. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, gyermekvédelem területén szerzett 3 év 
feletti szakmai tapasztalat, fényképes önéletrajz, alkalmazás esetén 
erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok másolata.
Elvárt kompetenciák: empátia, tolerancia, csoportban való együtt-
működés, rugalmasság, következetesség, pontosság. 
Előny: gyermekotthonban szerzett szakmai tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor 
Melinda igazgatóhelyettes nyújt, a 240-1769-os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pásztor Me-
linda igazgatóhelyettes részére a titkarsag@szilagyi-gyermekott-
hon.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.
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Szállodaigazgató szeretett volna lenni, 
mégis népdalénekes és pedagógus 
lett. Bodza Klárának 1968-ban nyílt ki a 
rózsa – megnyerte a Nyílik a rózsa cí-
mű televíziós zenei vetélkedőt –, és ak-
kor nyílt ki számára a művészi pálya 
kapuja, s azóta járja országot-világot 
magyar népdalokkal. Az ismert ének-
művész fél évszázada sikeres, tanári 
munkáját Óbudán kezdte. 

- Nemrég Indiában járt, csak 
nem népdalgyűjtő úton?

- Nem, egy jóga tanfolyamon.
- Jól hallottam, közel a nyolc-

vanhoz jógatanfolyamokra jár? 
Mióta jógázik, és mi vitte rá erre 
a különleges sportra?

- Már több mint húsz éve. Egy 
betegség miatt kezdtem el jógával 
foglalkozni, és annyira megszeret-
tem, annyira a lételememmé vált, 
hogy már nem is tudnék nélküle élni. 

- Azon kívül, hogy fi tten tartja, énekesként 
is hasznát veszi?

- Hogyne! Nemcsak a testet és a lelket 
ápolja, de a hangszálakat is. A mindenna-
pos jóga sokat segít a hang és az állóképes-
ségem megőrzésében. 

- Pedig állóképességét volt kitől örökölnie…
- Alföldi szülők gyermekeként – édes-

anyám izsáki, édesapám kecskeméti születé-
sű – a paraszti munka sose állt távol tőlem, de 
a kultúrájuk sem. Igen sok jelentős népi ese-
ményen, lakodalomban, búcsúban, kukorica-
fosztáson, keresztelőn, libapásztorkodáson 
vettem részt rokonoknál, ahol mindig szállt 
a dal, így nem csoda, hogy a génjeimbe ívó-
dott a népdalok szeretete. Már gyermekkor-
ban szerettem énekelni, tudásomat az óbudai 
templomi kórusban csiszolgattam.

- Ahhoz képest elég későn, huszonhat éve-
sen futott be.

- Nem éreztem én azt későnek, inkább 
meglepőnek. Nem számítottam arra, hogy 
egycsapásra országos hírűvé válok. Ebben 
döntően segített a Magyar Televízió által 
1968-ban meghirdetett népzenei verseny, a 
Nyílik a rózsa, amelyet – őszintén mondom 
– a legnagyobb csodálkozásomra én nyer-
tem meg, igen sok tehetséges fi atal közt. 
Sose gondoltam volna, hogy népdallal ilyen 
szép eredményt érhetek el.

- Ettől kezdve, egyenes út vezetett a sikerhez?
- Nem mondanám! Nehezen fogadott be 

a művésztársadalom, csak nagyon kemény 
munkával, évekkel később, vívtam ki az el-
ismerést. A tiszta, eredeti forrásból szárma-
zó népdal iránti hűségem, elhivatottságom 
meghozta gyümölcsét, azóta már több ko-
moly kitüntetéssel, például Németh Lász-
ló-, Eötvös József-díjakkal, valamint a Ma-
gyar Kultúra Lovagja címmel.

- Az év tanára is volt.
- Igen, 1996-ban kaptam. A pedagógusi pá-

lya mindig is vonzott, szívesen adtam át a ta-
pasztalataimat a fi ataloknak, bár eredetileg a 

vendéglátóiparban szerettem volna dolgozni, 
akár, mint szállodaigazgató. Az 1968-as várat-
lan televíziós sikerem fordította meg életemet 
és inkább a művészi pályát választottam. Elvé-
geztem Szegeden a tanárképző főiskolát ének-
zene szakon, így megkezdhettem pedagógusi 
munkámat is. A nyolcvanas években, az Óbu-
dai Zeneiskolában elsőként működő népzenei 
tagozaton kamatoztattam népi énektanárként a 
megszerzett tudásomat, majd 1988-tól 2003-ig 
a budafoki Nádasdy Kálmán Művészeti Isko-
lában tanítottam. Nagyon megszerettem Óbu-
dát, ma is szívesen visszajárok ide, és találko-
zom egykori tanítványaimmal. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Népzenei Tanszékének ének szakáról men-
tem nyugdíjba, ott hangegész-
ségtant, beszédtechnikát, hang-
képzést, az általam kidolgozott 
egyedi módszert, valamint társ-
hangszeres népi éneket oktat-
tam. Több mint húsz éves taní-
tási tapasztalataimat összegezve 
kidolgoztam a népi énektanítás 
módszertanát, amelynek „ter-
méke” a Magyar Népi Énekis-
kola öt kötete. 

- Pedagógusi pályája kez-
detén tanítványaival megala-
pította a Tátika énekegyüttest, 
amellyel rendszeresen részt vett 
Táncház-találkozókon, orszá-
gos népzenei versenyeken, s a 
tanítás, fellépések mellett pub-
likálta tankönyveit, lemezei je-
lentek meg. Hogyan győzte ezt 
idővel és energiával?

- Mindkettőt jól kell beosztani 
és akkor nincs gond. Egész éle-
temben arra törekedtem, hogy 
amit művészként megtanultam 
a pályán, meg a népdalgyűjtése-
ken, az mind visszakerüljön a ta-
nítványokhoz, hogy ezt a műfajt  
megszeressék és kedvet kapjanak 

ahhoz, hogy azt az utat végigjár-
ják, amit én is, s sikeresek legyenek. 
Vannak kiváló tanítványaim: Vak-
ler Anna, Szalóki Ági, Navratil And-
rea és mások, akikre nagyon büsz-
ke vagyok. Vannak, akik népzene-
kutatóként, vannak, akik énekta-
nárként, vagy táncosként tűntek ki. 
Mindig azt mondtam a tanítványa-
imnak, hogy ne elsősorban tőlem ta-
nuljanak, mert ha valaki nagy mély-
ségekben akar elmerülni, akkor meg 
kell tanulnia az összes stílust és dia-
lektust, ezeket pedig csak a nótafák-
tól ismerhetik meg. Tehát meg kel-
lett hallgatni az eredetit, megtanulni, 
aztán együtt megbeszéltük és kijaví-
tottuk a hibákat. Az is a teóriám volt, 
hogy nem szabad utánozni az éne-
kest, hanem át kell venni a lelkisé-
gét, a dalokból kisugárzó tartalmat, 
és tegye hozzá a saját karakterét, lel-

két. A díszítéseket pontosan megcsináljuk, de a 
növendék karakteréhez igazítva! 

- Mivel telnek mostanában a napjai?  
- Szeretek olvasni, jógázni, de gyakran hív-

nak zsűrizni országos versenyekre és előadáso-
kat is tartok, azaz még mindig énekelek. Nincs 
mit titkolnom azon, hogy életem utolsó szaka-
szához értem, és ilyenkor az ember hajlamos 
visszanézni, összefoglalni és egy kicsit lecsen-
getni mindazt a tapasztalatot, amit hosszú mun-
kássága során felhalmozott. Ezért is jelentettem 
meg néhány évvel ezelőtt az Ó, áldott Szűzanya 
című lemezemet. Hittem abban, hogy az égi-
ektől elég erőt kapok a felénekléshez, de nagy 
örömömre, a lemezbemutató élő koncerthez is 
megkaptam az erőt.                   Temesi László

Bodza Klára magyar népdalokat népszerűsít
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Óvodapedagógusok és tanítók 
jubileumi diplomájának igénylése

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felhívja a 
III. kerületi lakcímmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok fi gyelmét, hogy 
az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is segítséget nyújt a 
tanítóként vagy óvónőként végzett pedagógusoknak jubileumi díszoklevelük 
igénylésének ügyintézésében.
50 éve szerzett pedagógus arany,
60 éve szerzett pedagógus gyémánt,
65 éve szerzett pedagógus vas, illetve
70 éve szerzett pedagógus rubin
díszoklevelet kaphat,
ha legalább 30 évet eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta Oktatási és Kulturális Osztályán nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell egy 
rövid szakmai önéletrajzot, első igénylés esetén a diploma másolatát (a máso-
lást és hitelesítést az osztályon elvégzik), valamint a 30 év pedagógus munka-
körben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást. Magasabb fokozatú jubi-
leumi diploma igénylése esetén csak az előző jubileumi diploma fénymásolatát 
szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2019. február 28-áig az Oktatási és Kulturális 
Osztályra behozni, illetve beküldeni szíveskedjenek. (1033 Budapest, Fő tér 4.)
A kérelem tartalmazza a kérelmező lakcímét, telefonszámát, adószámát, taj-
számát, valamint azt, hogy a kérelmező hány évet dolgozott pedagógusként a 
kerületben. 
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik.
A tervezett időpont: 2019. május 28. (kedd) 11 óra.
Bővebb tájékoztatás Horányi Anna oktatási referenstől kérhető a 061/4378-
548-as telefonszámon.
A tanári diplomával rendelkezők közvetlenül a főiskolán, illetve egyete-
men (annak jogutódján) kérhetik jubileumi diplomájukat!

Öregdiák-találkozó az Árpád Gimnáziumban
Idei találkozónkat március 12-én (kedden) 18 órától tarjuk. Az egykori osztá-
lyok diákjai, tanárai a szokásos módon egy-egy osztályteremben találkozhat-
nak egymással. Kiállításunk témája ezúttal könyvtárunk története lesz. Gimná-
ziumunk könyvtára 1902-ben húsz darab könyvvel (két tanár könyvadományá-
val) indult útjára. A látogatók megtudhatják, hogyan gyarapodott az idők folya-
mán a ma mintegy tizenhatezer dokumentumot számláló gyűjtemény, milyen 
körülmények között, milyen helyiségekben működött, míg végre elfoglalhatta 
jelenlegi méltó helyét. Az említetteken túl bemutatunk számos különlegessé-
get, többek között muzeális értékű könyveket, mindenekelőtt legrégebbi köte-
tünket, Pázmány Péter 1637-ben kiadott Az isteni igazságra vezérlő kalauz cí-
mű művét.
Szeretettel várunk minden régi és jelenlegi árpádos diákot, érdeklődőt, könyv-
barátot.

Civil működési pályázat
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata pályázatot hirdet „2019. évi 
Civil működési pályázat” címmel. A pályázat cél-
ja a civil szervezetek működéséhez és létesítő 
okiratában lefektetett alaptevékenységéhez va-
ló hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, 
mind humán-erőforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 
2018. január 1. előtt bejegyzett és ott ténylege-
sen tevékenységet folytató civil szervezetek, il-
letve azok a szervezetek, amelyek ugyan nem 
III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám 
tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a ke-
rület lakossága érdekében fejtik ki, és amelye-
ket a bíróság 2018. január 1. előtt jogerősen nyil-
vántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve 
az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységü-
ket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhető maximális támogatási 
összeg: 500 000 forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető 
a www.obuda.hu internetes oldalról, vagy besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illet-
ve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.). 
A pályázatról további információt nyújt: Csikósné 
Mányi Júlia civil referens a 437-8645-ös telefon-
számon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail cí-
men.
A beadás határideje: 
2019. március 8. (péntek) 12 óra.

Fogadj örökbe egy zöldterületet!
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata pályázatot hirdet 
„Fogadj örökbe egy zöldterületet!” címmel
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerü-
let Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöld-
felület örökbefogadására lehetőséget adó pályá-
zatot hirdet a kerületben működő civil szerveze-
tek részére.
Támogatható tevékenységek: A pályázat útján 
elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet 
működési területén, közterületen fekvő zöldfelü-
letek rendbetételére, kialakítására és megtisztí-
tására, ezen belül növényültetésre, növénygon-
dozásra, komposztálásra, talajjavításra (indo-
kolt esetben talajcserére), parképítési feladatok 
elvégzésére, valamint a rendbetett terület folya-
matos gondozására, takarítására fordítható.
Az elnyerhető támogatás maximális összege 
200.000 forint.
Támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, 
amely lehet az elvégzendő munka értéke is. 
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthe-
tő a www.obuda.hu internetes oldalon, vagy be-
szerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 
2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő 
tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt: Csikós-
né Mányi Júlia civil referens: a 437-8645-ös te-
lefonszámon, vagy a csikosnemj@obuda.hu e-
mail címen.
A beadás határideje: 
2019. március 8. (péntek) 12 óra.

Pályázati felhívás a környezettudatos nevelésért
A környezettudatos nevelés elősegítése érdekében pályázatot hirdet a kerület-
ben működő óvodáknak, általános- és középiskoláknak Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata. 
A támogatás fordítható kirándulás, látogatás szervezésére a nemzeti parkok-
ba, állatkertbe, vadasparkba, természetvédelmi területre. Továbbá környezet-
védelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos helyszínek meglátogatásá-
ra. Mindezeken kívül környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenységre 
vagy iskolakert létrehozására. 
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, maximum 200 ezer forint lehet, 
amelyet idén december 31-ig fel is kell használni. 
A pályázatot március 8-án 12 óráig kell benyújtani a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáján (Harrer Pál utca 2.). A  pályázatokat az oktatá-
si és környezetvédelmi bizottság bírálja el. A döntésről a pályázók írásban kap-
nak értesítést. 
A pályázati adatlap letölthető a www.obuda.hu honlapról vagy kérhető szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Harrer Pál utca 2.), 
esetleg a hivatal Oktatási és Kulturális Osztályán (Fő tér 4.). 
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Szathuryné Ruszthi Nó-
ra a 4378-614-es telefonszámon, vagy a szathury.nora@obuda.hu mail címen.
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Intézményvezetőt 
keresnek

Budapest Főváros III. kerü-
let Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján pályá-
zatot hirdet Óbuda-Békásme-
gyer Védőnői Szolgálata teljes 
jogkörrel rendelkező, önállóan 
működő költségvetési szerv in-
tézményvezetői (magasabb ve-
zetői) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre, a megbízás 
napjától 5 év időtartamra szól.
A munkavégzés helye: 1032 
Budapest, Gyenes utca 16.
Az intézményvezető által ellátan-
dó feladatok: a 7 telephellyel ren-
delkező intézmény Alapító Ok-
irat szerinti zavartalan működésé-
nek, színvonalas szakmai munká-
jának, gazdálkodásának szervezé-
se, vezetése és ellenőrzése, az in-
tézmény közalkalmazottai felett a 
munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény közfeladatai: a 
területi védőnői ellátásról szóló 

49/2004. (V.21.) ESzCsM ren-
deletben és az iskola-egészség-
ügyi ellátásról szóló 26/1997. 
(IX.3.) NM rendeletben megha-
tározott feladatok ellátása. Nő-
védelem, várandós anyák gon-
dozása, tanácsadás, 0-6 éves ko-
rig gyermekgondozás. Oktatási 
intézményben védőnői felada-
tok ellátása, családgondozás.  
Pályázati feltételek: magyar ál-
lampolgárság, büntetlen előélet, 
felsőfokú szakirányú iskolai 
végzettség, védőnői szakképe-
sítés, legalább öt év felsőfo-
kú végzettséget, vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő, vé-
dőnői munkaterületen szerzett 
szakmai gyakorlat, vezetői gya-
korlat, vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése a 2007. 
évi CLII. törvény alapján a pá-
lyázat elnyerése esetén.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: egyéb szakirányú felső-
fokú szakképesítés, számítógép 
felhasználói szintű ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: fény-
képpel ellátott részletes szakmai 
önéletrajzot, iskolai végzettséget, 
képesítést és az egyéb feltételek-
nek való megfeleltetést tanúsító 
okiratok másolatát, az intézmény 
vezetésére vonatkozó programot 

a szakmai helyzetelemzésre épü-
lő fejlesztési elképzeléssel, 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt, nyilatkoza-
tot arról, hogy: 
- a pályázat anyagában foglalt 
személyes adatokat az eljárás-
ban részt vevők megismerhetik,
- a pályázat tartalma közölhető 
harmadik személlyel.
Illetmény, juttatás: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (Kjt.) alap-
ján, valamint a magasabb veze-
tői pótlékra a 356/2008. (XII. 
31.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklet I. 2/b. pontja az irány-
adó, egyéb juttatások Közalkal-
mazotti Szabályzat szerint.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a Kjt. 20/B. 
§ (2) bekezdése értelmében ma-
gasabb vezetői beosztás ellátásá-
ra megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti mun-
kakörre nevezhető ki. A nyertes pá-
lyázó a határozott idejű magasabb 
vezetői megbízás mellett, határo-
zatlan idejű közalkalmazotti kine-
vezést kap, védőnői munkakörbe. 
Álláshely betölthető: a pályá-
zat elbírálásáról szóló képvise-

lő-testületi határozatban megha-
tározott naptól. 
A pályázat benyújtásának mód-
ja és helye: a pályázatot egy pél-
dányban írásban kell benyújtani 
személyesen a Bp., III. ker. Pol-
gármesteri Hivatal Munkaügyi 
Osztályán (1033 Budapest, Fő 
tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton 
1300 Budapest, Pf. 102. A boríték-
ra kérjük ráírni: „Védőnői Szolgá-
lat intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2019. március 18. (A pályázat-
nak legkésőbb a megjelölt benyúj-
tási határidőig be kell érkeznie.)
A pályázattal kapcsolatosan to-
vábbi információt nyújt: dr. 
Gallóné Nagy Judit, a szociális 
szolgáltató főosztály vezetője a 
437-8663-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 
a pályázat beadási határidejének le-
jártát követő első képviselő-testületi 
ülés (várhatóan 2019.  április 18.) A 
megbízásról – a 356/2008.(XII.31.) 
Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak 
fi gyelembevételével – az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdálkodá-
si bizottság véleményét mérlegelve 
a képviselő-testület dönt.
A kiíró a pályázat eredmény-
telenné nyilvánításának jogát 
fenntartja.

Felhívás az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím 
adományozására vonatkozó indítvány megtételére
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselőtestületének 
39/2007.(VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békásmegyer 
Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adományozásának 
rendjét. Az önkormányzat rendelete szerint a kitüntető cím annak a 
magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy 
művészeti életében maradandót alkotott,
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, 
vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Bé-
kásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja,
b) az úgynevezett 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 úgy-
nevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a 
polgármester terjeszti be a képviselő-testület ülésére.
A kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testület 2019. márci-
usi ülésén dönt. Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a pol-
gármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a le-
hetőséggel és legkésőbb 2019. március 1-jéig tegyék meg indít-
ványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére. Az in-
dítvány megtételekor legyenek fi gyelemmel arra, hogy az tartal-
mazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományo-
zás 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.
 Budapest, 2019. január 18.  

Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat polgármestere

Felhívás Pro Óbuda díj adományozására  
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
59/2010.(XII.17.) rendeletével Pro Óbuda díjat alapított. Az Önkor-
mányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy külföldi sze-
mélynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-Békás-
megyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdeké-
ben elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazda-
ság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén. Évente 
legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, 
illetve szervezetnek. A képviselő-testület háromnál több díjat is ado-
mányozhat, ha a díjra javasolt személyek száma ötnél több, és a díj-
ra javasolt személyek közül háromnál több személynek is olyan ki-
magasló érdemei vannak, amely alapján méltó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja,
b) az úgynevezett 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 úgynevezett Ja-
vaslattevő Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a pol-
gármester terjeszti a képviselő-testület elé.
A „Pro Óbuda” díj adományozásáról a képviselő-testület 2019. 
márciusi ülésén dönt. A díjat a polgármester adja át ünnepélyes 
keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a le-
hetőséggel és legkésőbb 2019. március 1-jéig tegyék meg indít-
ványukat a „Pro Óbuda” díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek fi gyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevé-
kenységének rövid bemutatását.
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.
Budapest, 2019. január 18.

Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat polgármestere
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 
06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30) 
948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző stb. 
szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. Aján-
dék szúnyogháló minden megrendeléshez!!! 
Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanyszere-
lés, kőművesmunkák, garanciával. Halász Tibor 
Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, he-
vederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingye-
nes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibásat 
is). Kiszállás ingyenes.
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Réz- és rozsdamentes küszöbök beszerelés-
sel, zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, 
régi ajtók, ablakok felújítása. Tel.: 06-20/381-
6703, 251-9483
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bútorszere-
lés, vízszerelés, villanyszerelés, munkalapcsere… 
Tel.: 06-30-960-4525 www.999mester.hu
 Villanymester.hu! Villanyszerelés, kapcsoló-
csere, világítótestek felszerelése, hálózat-felújítás, 
biztosítéktábla-csere! Tel.: 06-30-954-9554

 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízsze-
relés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-6153 
www.mesterur.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormozga-
tással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, 
szőnyegpadló lerakás. Minőségi, precíz mun-
ka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-780-3732, 
festesma.iwk.hu
 Ingyenes helyszíni felméréssel: Ajtó ablak ja-
vítása, szigetelése, új gyártása. Konyhabútor ké-
szítés. Tel:20/2323704
 Vízvezeték- központi fűtés szerelés. Apróbb 
javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz Péter, 
tel: 0670/3973869
 Fotólabor a Kolosy Üzletházban. Fotóposz-
ter, művészi-vászonkép nyomtatása, régi fotók 
reprodukciója. Igazolványkép készítése. www. 
postershop.hu
 Kémények bélelése, átépítése, belső marása 
teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-
264-7752
 Kert-telekrendezés, metszés, permetezés, fa-
vágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, bo-
zótirtás. Tel.: 06-20-259 6319; 061-781-4021 
www.telekrendezes.hu Hívjon bizalommal!
 Lakásfelújítás. Tisztasági festés azonnalra. 
Mázolás. Parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villany-
szerelés. Tel.: 06-20/945-5473, 06-30/499-1814
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Csapok, vécék, tartá-
lyok cseréje garanciával. Mindennemű vízsze-
relés. Tel: 06-20-491-5089
 Költöztetés, szállítás 36 éves gyakorlattal, 
ingyenes felmérés, kerületi kedvezmény. 0630-
99-64-538

Egészség
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kárpá-
ti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 06-
20/493-1675
 3 alkalmas, 30 perces, ingyenes polarizált-
fény-terápiás kozmetikai ránctalanító, bőrrege-
neráló arckezelés Önnek. Időpont-egyeztetés és 
információ: +361 920 1264 mail: info@polari-
sol.com, www.polarisol.com
 Kivehető fogsor készítése 40.000 Ft (álcson-
tonként), fogsorjavítás 4900 Ft (megvárható), 
fogorvosi háttérrel. T:0620/9276967

Oktatás
 A Thalész-kör felvételt hirdet a megüresedett 
helyekre ötödikes és hetedikes tanulóknak. Fel-
vételi előkészítés max. 3 fős kiscsoportokban a 
Vörösvári úton. Tel.: 06-20/9462-027
 Matematika-, fi zika-, kémia-, magyartanárok ál-
talános- és középiskolásoknak a Vörösvári úton 2-3 
fős kiscsoportokban. Tel.: 06-20/9462-027
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire va-
ló felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-2077

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzt, régiségeket, ha-
gyatékot, bútorokat, festményeket, órákat, porcelá-
nokat, vitrintárgyakat, könyveket, varrógépet, szőr-
mét, bizsukat, törtaranyat, ékszereket, értékbecslés-
sel, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20/544-0027
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, képeslapokat antikváriumunk vásárol. Díj-
talan kiszállással. 06-20-4256437

 

Régiség
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásárolunk: 
arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, karórát, régi 
pénzérmét, borostyánt, festményt, teljes hagya-
tékot. Tel.: 06-30/498-3005 Cím: III. ker. Vö-
rösvári út 15. www.obudaoraekszer.hu 
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bú-
torokat, órákat, ezüstöket, festményeket, porcelá-
nokat, katonai tárgyakat, pénzérméket, stb. Tel.: 
06-20/280-0151 Üzlet: IX. Ráday u. 6. e-mail: 
herendi77@gmaill.com

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Garzont bérelnék június 21-től július 31-ig 
Békásmegyer vonzáskörzetében. Tel.: 0620-
2518 229

 Eladó Pilisvörösváron 1195 m² telek vízköz-
művel ellátva. 3,9 millió. Tel.: 06-20-995-5859
 Lakásmegoldást keresek 7 millió forint kész-
pénzzel. Tel.: 0630 864 1128 e-mail: eu@nax.hu
 48 MFt-ig keresek lakást a Pók utcai lakótele-
pen. Tel.: 0670 949 4013
 Készpénzes vevőként, saját részre keresek la-
kást a kerületben 17 Millió Ft-ig. Ingatlanosok 
kérem, ne keressenek. 06/30/605-5079
 Eladó 1,5 - 2 szobás lakást keresek. Akár azon-
nali kp. fi zetéssel! Hitellel, közüzemi tartozással 
terhelt, akár felújítandó is érdekel! 06/20-5701
 Nánási lakóparkban 60 m2-es lakás kiadó. 
Tel.: 06-1/267-0525

Állás
 Konténeres autóra gépkocsivezetőt keresünk C-
E kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: 06(30)948-4000
 Római-parti szálloda konyhalányt keres. 
Önéletrajzokat a penzugy@alfaarthotel.hu e-
mail-címre várjuk.
 Magyar Posta alvállalkozója postai előfi ze-
tett újságok és szórólapok kézbesítésére, hajna-
li kezdéssel kézbesítőt keres a belvárosban. Tel.: 
0620-221-6247
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbizto-
sokat keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkez-
ni a hr@statek. hu e-mail címen lehet.
 Délutános takarítónőket keresünk óbudai 
és békásmegyeri általános iskolákba. Érdeklőd-
ni:06-20-980-5616
 Egyedülálló, megbízható, autóval rendelke-
ző fi atalember otthoni munkák elvégzését vál-
lalja (pl. takarítás, bevásárlás, stb. ) Esetleg gon-
dozást: +3670/534-2944
 Pomázi márkafüggetlen autószervizünkbe „B” 
kategóriás jogosítvánnyal, erkölcsi bizonyítvánnyal 
rendelkező karosszérialakatos munkatársat kere-
sünk. Versenyképes fi zetést biztosítunk. Önéletraj-
zát a carcontact@carcontact.hu címre várjuk.
 Nyilvános WC-be (II. kerület) nyugdíjas nőt 
felveszünk. T: 20/270-7161
 Patinás római-parti sportcentrumunkba kere-
sünk megbízható, felelősségteljes, precíz, talpra-
esett, recepciós-büfés hölgyet teljes munkaidő-
ben, hosszútávra. Jelentkezni a 06/703353160-as 
telefonszámon lehet!
 Római-parti sportcentrum sportpálya karban-
tartó munkatársat keres teljes vagy részmunkaidő-
ben, jó fi zikumú nyugdíjas is lehet! Jelentkezése-
ket a +36703353160-as telefonszámon várjuk!

 
Életjáradék

Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kultu-
rált, egyedülálló fi atalember életjáradékot kötne 
hosszú távú befektetés céljából, esetleg gondo-
zását is vállalom: 06-70/492-6678

Társkereső
 Fiatalos özvegyasszony komoly élettársi kapcsola-
tot keres, akár hozzám költözéssel: +3620-254-9303

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

Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. Napi 
8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre 
elkészül, megbízható, stabil háttér. Nincs 
éjszakázás, csak nappali műszak. Jelent-
kezni a cziniel@czinielcukraszda.hu 
e-mailben vagy a 06-30/922-2913 telefon-
számon lehet.

 Kézilányt, hidegkonyhai kollégát kere-
sünk III. kerületi csapatunkba. Az új kol-
léga feladata a reggeli ételek készítése és 
a cukrászok munkájának segítése. Kezdő 
cukrászok jelentkezését is várjuk. Kultu-
rált munkakörnyezet, megbízható háttér, 
biztos megélhetés. Nettó 170.000-200.000 
Ft. Jelentkezését kérjük, hogy a cziniel@
czinielcukraszda.hu-ra küldje el, illetve a 
06-30/922-2913-ra várjuk.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 12-18.

Leendő kisiskolásoknak tartanak 
iskolanyitogató foglalkozásokat az 
év első három hónapjában a Bárczi 
Géza Általános Iskolában.

Első alkalommal január 15-én 
várták a nagycsoportos óvo-

dásokat az intézménybe, ahol a 
„Téli világ meséi” című foglal-
kozáson mesehallgatás, kézmű-
veskedés és daltanulás közben 

ismerkedhettek a tanító nénik-
kel. A szülőket három témában 
várta egy-egy húsz perces elő-
adás. Pszichológus, fejlesztőpe-
dagógusok az iskolaválasztással 
és iskolaérettséggel kapcsolatos 
kérdéseikre válaszoltak

A második alkalommal, feb-
ruár 7-én a farsang állt a foglal-
kozás középpontjában kézmű-
veskedéssel összekötve.

Kalandos fejtörők (logikai játé-
kok világa) következnek március 
20-án 17-től 18 óráig. A nyílt na-

pot április 5-én 8.30-tól 12 óráig 
tartják az iskolában. (Bárczi Géza 
utca 2., telefonszám: 243-1509.)

Iskolanyitogató a Bárcziban

Iskolanap a Bárcziban
Az intézmény születésnapját minden évben február 4-én iskola-
nappal ünneplik, ekkor a szórakozásé a főszerep. Farsangi dísz-
be öltöztették idén is a tantermeket, a gyerekek különféle maska-
rába öltöztek. A tankönyvek helyett társasjátékok kerültek a pa-
dokra. A folyosókon versenyeken mérték össze tudásukat a kis-
diákok. A felsősök fi nom ételeket készítettek és kínáltak az eme-
leti termekben. Ezen a napon minden alkalommal megnyitja ka-
puit a híres neves Bárczi Jósda, hogy az arra kíváncsi nebulók 
megtudhassák, mit rejt számukra a jövő. 

Jelentkezés az Óbudai Waldorf 
Óvodába a 2019/2020. nevelési évre 

Kedves Szülők!  Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a szeptember-
ben induló nevelési évünkre. Az érdeklődő szülőknek 2 alkalommal 
tartunk tájékoztató estet: február 13., szerda 17.30 – „A szülők éle-
te az óvodánkban” műhelybeszélgetés; március 21., csütörtök 18 
óra – Bemutatkozunk: pedagógiánk, óvónőink, fenntartónk. Hely-
szín: Budapest III., Harrer P. u. 9-11. (bejárat a Laktanya u. felől). In-
formáció: www.owo.hu




