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120 éves az északi vasúti híd
EredetilegugyanÚjpestivasútihídkéntjegyzik,de
aköznyelvbenÉszakiösszekötővasútihídkéntis-
mertazÓbudaésÚjpestközöttaDunafölöttátíve-
lőösszeköttetés,amelyenavonatokontúlmamár
napontatöbbszázan,vagyezrenisátkelnekgyalo-
gosanéskerékpárralis.AzeredetihídMillennium
évében történtátadásátólszámítva immár120év
teltel.Bővebben a 27. oldalon

Nem kell átszállni 
a Szent Margit Kórházhoz

Átszállás nélkülmegközelíthető november 5-től a
külsőBécsiút,Csillaghegy,illetveBékásmegyerfe-
lőla160-as,a260-asésa260AbuszokkalaMar-
gitkórház.ABudapestiKözlekedésiKözpontfigye-
lembevetteazönkormányzatésalakókkérését.

Információ a 2. oldalon

KIválóan tanulnaK, sportolnaK. tíz éve alapította óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a „Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjat” a III. kerületi alap- és középfokú oktatási 
intézmények diákjainak, melynek köszönhetően összesen már 258-an részesültek a jutta-
tásban. az idei ösztöndíjakat ünnepségen vették át a fiatalok               Részletek az 5. oldalon

Faültetés Békásmegyeren, a megújult közösségi téren

Fotó:AntalIstván

Közel 200, többször iskolázott, vas-
tag törzsű fákat ültetnek a követ-

kező hetekben Békásmegyeren, a Hel-
tai Jenő tér melletti megújult közösségi 
téren. A munkálatokat Bús Balázs pol-
gármester ellenőrizte november 7-én.

Lassan lezárul a TÉR-KÖZ projekt, 
melyben új pázsittal, bokrokkal és fák-
kal gazdagodik a terület. Többségében 
négyszer iskolázott, 40-50 centiméter 
törzsátmérőjű fát ültetnek el az emlí-
tett területen.            Folytatás a 13. oldalon

Újra két helyszínen, a Fő és a Csobánka téren nyitja meg az önkormányzat a III. kerületi 
polgárok előtt a térítésmentesen használható jégpályákat                     Tudnivalók a 4. oldalon

Építik a jégpályákat

Fotó:SántaBalázs
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noha a 100.-kal együtt november 3-
án még további 12 új gyűjtőállomást 
is üzembe állított a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) Zrt., a szá-
zadiknak mégis a Kolosy téri állo-
más nevezhető óbudán.

A 13 új gyűjtőállomással Bu-
dapesten immár 112 ilyen le-

hetőség létezik, ahol a hazai és 
külföldi bringások díjfizetés elle-
nében nyeregbe pattanhatnak. Ez-
zel egy időben újabb 136 kerék-
párral bővült a flotta. A 112 gyűj-
tőállomáson 1286 bringa várja a 
MOL Bubi használóit városszerte.

Az újabb mérföldkövet jelen-
tő 100. gyűjtőállomást a III. ke-
rületi Kolosy téren ünnepélyes 
keretek között adta át Bús Ba
lázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere, dr. Dabóczi Kál
mán, a BKK vezérigazgatója és 
Szollár Domokos, a MOL cso-
port kommunikációs igazgatója.

Vonzóbb kerület
Bús Balázs polgármester véle-

ménye szerint nem véletlen az 
óbudai helyszín, hiszen Óbudán 
kiemelten kezelik a biztonságos 
kerékpározás érdekében történő 

infrastrukturális fejlesztéseket, 
valamint minden bringás progra-
mot. A polgármesteri hivatal 
idén ötödször nyerte el a Ke
rékpárosbarát Mun ka hely címet 
és elkészítette az Óbudai Kerék
páros Koncepciót. A kerületi di-
ákoknak eljuttatták a Kerékpá
ros Kisokost, illetve 4 helyszín 
bekapcsolásával működik az in-
gyenes Bike & Breakfast brin
gás reggeli program. A kerület 
évente megrendezi a Tour de 
Óbuda nevű kerékpáros túrát, el-
indult az ingyenes kerékpárre
gisztráció, valamint minden ke-

rületinek lehetősége van kedvez-
ményesen biciklit kölcsönözni. 
Óbuda, mint a Dunakanyar vá-
roskapuja, eddig is célpont volt a 
kerékpáros turisták körében, de 
remélhetően az új MOL Bubi ál-
lomások még vonzóbbá teszik a 
III. kerületet – foglalta össze Bús 
Balázs az óbudai kerékpáros le-
hetőségeket. 

Tovább fejlesztik
Dr. Dabóczi Kálmán, a BKK 

vezérigazgatója a környezetbarát 
és biztonságos közbringa rend-
szer érdemeit méltatva hangsú-

lyozta, hogy a MOL Bubi léte 
mutatja, létezik alternatíva. Ki-
emelte, hogy még nem teljes a há-
lózat, ami várhatóan a duplájára 
bővül az elkövetkezendő évek-
ben. A tervezett, jövőbeli fejlesz-
tések közé tartozik a közbrin ga-
rendszer integrálása az elektroni-
kus jegyrendszerbe – tette hozzá 
a vezérigazgató.

Újrafelfedezés
Szollár Domokos, a MOL cso-

port kommunikációs igazgatója 
elmondta, hogy névadó szpon-
zorként a MOL évente 122 millió 
forinttal támogatja a projektet, 
ami egyben a vállalat új korsza-
kát is jelzi. Egy olyan korszakot, 
amiben a MOL már nem csak 
üzemanyag-előállító vállalat, ha-
nem olyan cég, amely az úton lé-
vők közlekedési és fogyasztási 
igényeit elégíti ki, legyen ez kö-
zösségi, alternatív meghajtáson 
vagy megosztáson alapuló közle-
kedés. A MOL a jövőben is aktí-
van részt kíván vállalni a közle-
kedés újrafelfedezésében.

Az elképzelések szerint 2017 
tavaszán további MOL Bubi 
gyűjtőállomásokat telepítenek a 
III. kerületben, lefedve ezzel a 
Vö rösvári út vonaláig a Belső-
óbudai területeket.             B. Z.

Kolosy téren a 100. Bubi-állomás

A most üzembe helyezett 
13 új MOL Bubi gyűjtőállomás helyszínei

Bécsiút-ÓbudaiEgyetem(III.kerület)
Kiscelliutca-Záporutca(IIIkerület)
Kolosytér(III.kerület)
Lajosutca-Nagyszombatutca(III.kerület)
SzentMargitKórház(III.kerület)
SzépvölgyiútH(III.kerület)
Csalogányutca-Medveutca(II.kerület)
Zsigmondtér(II.kerület)
Városmajor-Nyúlutca(XII.kerület)
SzilágyiErzsébetfasor-Fogaskerekűvasút(XII.kerület)
SzentJánosKórház(XII.kerület)
Csörszutca-MOMKulturálisKözpont(XII.kerület)
MOMPark(XII.kerület)

A 160-as, a 260-as és a 
260A járatok, iga-

zodva a kórház jellemző 
látogatási és járóbeteg-el-
látási rendjéhez, hétköz-
nap 8 és 20 óra, hétvégén 9 
és 20 óra között meghosz-
szabbított útvonalon vi-
szik az utasokat: az Óbu-
dai rendelőintézet után a 
Váradi utca megállóhely-
ről a Bécsi útra kanyarod-
nak és megállnak a Szent 
Margit Kórház megálló-
ban. Innen fordulnak visz-

sza, és indulnak külső 
végállomásuk felé, Békás-

megyer, illetve Harsány-
lejtő-kertváros irányába.

A közösségi közlekedé-
si fejlesztésnek köszönhe-
tően a 17-es, a 19-es és a 
41-es villamosok mellett a 
III. kerület északi része fe-
lől is elérhető közvetlenül 
a kórház. Hétköznap 8 óra 
előtt és 20 óra után, hétvé-
gén 9 óra előtt és 20 óra 
után a buszjáratok tovább-
ra is az Óbudai rendelőin-
tézetig közlekednek.

A fonódó villamoshá-
lózathoz kapcsolódó év 
eleji tömegközlekedési 

változások kapcsán Bús 
Balázs polgármester és a 
kerület vezetése már je-
lezte a Budapesti Közle-
kedési Központnak, hogy 
szükséges megoldani a 
városrész északi részén 
élők átszállás nélküli tö-
megközlekedési kapcso-
latát a Szent Margit Kór-
házhoz. A járatok meg-
hosszabbításának műsza-
ki feltételei is voltak (au-
tóbusz-forduló a kórház 
előtt), ezért kellett né-
hány hónapot várni erre a 
fejlesztésre.

Nem kell átszállni a Szent Margit Kórházhoz

Fotók:AntalIstván
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az 1956-os forradalom 60. 
évfordulóján a schmidt- kas-
télynál is tartott megemléke-
zést az önkormányzat nov-
ember 4-én, a nemzeti gyász-
napon.

Az önkormányzat, a 
pártok és a civil 

szervezetek képviselői 
előtt Bús Balázs polgár-
mester mondott beszédet: 
- Novemberben még nyit-
va állt a nyugati határ, s 
emberek százezrei keltek 
útra – emlékeztetett, utal-
va arra a lélekromboló 
légkörre, melyet Biszku 
Béla és Kádár János te-
remtett az országban. 

A polgármester az író 
és költő, Faludy György 
példáján keresztül érzé-
keltette, hogy a kivégzé-
sek, bebörtönzések mel-
lett mekkora erkölcsi 
pusztítást jelentett a ká-
dári megtorlás. Mint 
mondta, a menekülő szá-
zezrek nem számolhat-
tak azzal, hogy valaha is 
visszatérhetnek, így ma-

gyarságukat szívük ma-
gányába kellett zárni, s 
lélekben lemondani ar-
ról, hogy gyermekeiket 
ugyanúgy nevelhessék 
hazaszeretetre, mint 
egykor őket a pesti utca. 
Szavai szerint ezért je-
lentett valamiféle új kez-
detet több ezer ’56-os 
menekült számára a ’89-
90-es rendszerváltás. 
- Akkor úgy látszott, 

hogy a forradalom álma 
valóra válhat, szabadon 
rendelkezhetünk végre 
saját dolgainkról, hogy a 
bűn elnyeri méltó bünte-
tését. Bizakodó fiatalok-
ként mi magunk is hit-
tük, hogy Nagy Imre új-
ratemetésével éles cezú-
ra húzható a vállalhatat-
lan baloldal és a polgári 
gondolat hívei közé – tet-
te hozzá.

Emlékeztetve a 10 év-
vel ezelőtt történt buda-
pesti eseményekre úgy 
fogalmazott: - a ÁVÓ-s 
lelkület máig kísért. 
Amikor tényleges hatal-
mat birtokoltak, éles 
fegyverrel lőtték az em-
bereket. Ez történt 60 
éve, október 25-én a Kos-
suth téren. „Szégyenlős” 
ÁVÓ-sként 10 évvel ez-
előtt gumilövedékekkel 

tüzeltek a békés demonst-
rálókra. Ez az erőszakos 
belső késztetés azonban 
akkor sem múlik, ha elve-
szítik a hatalmat. Két he-
te hangos sípszóval akar-
ták elnémítani a másként 
gondolkodó többséget 
– emlékeztetett. 

- Az óbudai felkelők, a 
Schmidt-kastély védel-
mezői, a fegyverropogás-
ban gyermekeiket óvó 
anyák és bebörtönzött 
apák ezreinek áldozatvál-
lalásához és a kivégzett 
forradalmárok hazasze-
retetéhez kell felnőnünk, 
s ez nem könnyű feladat. 
A hallgatás hosszú évei-
ben is lelkük mélyén, csa-
ládok titkos történeteit to-
vábbadva őrizték 1956 
becsületét és a szabadság 
eszményét.

Az est zárásaként a vá-
rosrész vezetői, a pártok, 
társadalmi szervezetek 
képviselői és az esemény 
többi résztvevője helye-
zett el koszorút az em-
léktábla alatt. 

A megszállók ellen küzdő ’56-os felkelőkre emlékeztek

S zolidaritás Óbudán; „Lengyel-magyar szolidaritás 1956-ban 
és ellenzéki együttműködés a ’80-as években” címmel szim-

póziumot tartottak az Óbudai Társaskörben október 27-én. A ren-
dezvény fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, véd-
nöke Bús Balázs polgármester volt. Az eseményt a Lengyel Köz-
társaság Budapesti Nagykövetsége támogatta. 

Emlékest a Társaskörben
„Néhány utcányi szabadság”; „Gyerekek, fiatalok forradal-

ma 1956-ban Budapesten és Poznanban”, címmel emlékestet 
rendezett Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata október 27-én szintén a Társaskörben.

1956-ban sokan harcoltak. Fiatalok, lányok, fiúk és gyerekek is. 
A szabadságról szőtt vágyaikról, a mámorító, semmivel sem ösz-
szehasonlítható pihekönnyű, de mégis súlyos szabadság-állapot-
ról szólt ez az est. Fiúkról és lányokról, akik nem féltek, vagy ha 
igen, nem törődtek vele. Pár napra, „néhány utcányira” minden 
más lett. Még akkor is, ha utána sűrű sötét éj borította be a földet. 
Poznanban és Budapesten is. Az előadás szövegét dokumentu-
mokból, irodalmi művek részleteiből és visszaemlékezésekből 
Trojan Tünde állította össze. Az estet Pintér Gábor rendezte. Köz-
reműködtek a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület tagjai, 
Trojan Tünde előadóművész és Szilasi Alex zongoraművész.    sz

Lengyel-magyar szolidaritás

Fotó:AntalIstván

Fotó:SántaBalázs
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óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az adventi ün-
nepek kezdetével idén újra 
két helyszínen nyitja meg az 
óbudai lakosság részére a 
térítésmentesen használha-
tó jégpályákat.

Az elmúlt év tapasz-
talataira támasz-

kodva bebizonyosodott, 
hogy a békásmegyeri 
központban, a Csobánka 
téren is nagy az igény a 
sportolásra, köszönhető-
en annak is, hogy igen 
frekventált környezetben 
helyezkedik el.

A pályák megnyitóját az 
eddigi szokásoknak meg-
felelően az adventi ünnep-
sorozat keretében tartja az 
önkormányzat, de az épít-
kezés már november 14-
15-én elkezdődik.

A Fő téren egy 15×25 
m2 (375 m2-es) pálya 
épül a hozzá kapcsolódó 
kiszolgáló egységekkel 
(öltöző, korcsolyaélező). 
A büfészolgáltatást – 
forró tea, forralt bor stb. 
– idén is a Gázlámpa Ki
oszk végzi.

A jégpályák a már 
megszokott rendben a Fő 
téren minden nap 8-22 
óráig, a Csobánka téren 
8-20 óráig várják a kicsi-
ket, nagyokat és a felnőt-
teket. 

Az oktatás az alábbi 
időpontokban ingyene-
sen vehető igénybe.

A Fő téren: szomba-
tonként 8-10 óráig.

A Csobánka téren: va-
sárnaponként 8-10 óráig, 
ahol idén is egy 12,5×20 
m2 (250 m2-es) pálya a 

hozzá kapcsolódó 40 m2-
es kiszolgáló területtel 
várja a korcsolyázni vá-
gyókat.

A pályák mellett kor-
csolyakölcsönző és öltö-
ző is működik. A korcso-
lyabérlés díja felnőttek-

nek 600 forint, gyere-
keknek 400 forint. Az 
óbudai jégpályákon hét-
köznap, tanítási időben a 
III. kerületi iskolai cso-
portok részére, tanári kí-
sérettel a korcsolyabérlés 
díja 200 forint.

Fentiek kiegészülnek 
még ingyenes korcsolya-
oktatással az előzetesen  
meghirdetett időpontok-
ban az óbudaiak részére. 
Ez mindkét pályán he-
tente 1×2 órában vehető 
igénybe.

Építik a jégpályákat

lezárult a németországba 
kitelepített civil áldozatok 
emlékéve. a 70 éve Békás-
megyerről kitelepített néme-
tekre emlékezett ünnepi ren-
dezvényén a német nemzeti-
ségi Önkormányzat, óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata és a „Braunhaxler” 
Egyesület november 5-én.

A rendezvénynek a Bé-
kásmegyeri Közös-

ségi Ház adott otthont, 
ahol elhangzott: a II. vi-
lágháború után a németek 
kollektív bűnösségen ala-
puló tömeges kitelepítését 
több európai országban, 
köztük Magyarországon 
is végrehajtották. A kom-
munisták által befolyásolt 
magyar kormány 1946 és 
1948 között több mint 200 
ezer német nemzetiségit 
fosztott meg állampolgár-
ságától, valamint teljes in-
gó és ingatlan vagyonától, 
és toloncolt ki Németor-
szágba, illetve az USA és 
a Szovjetunió által meg-
szállva tartott övezetekbe.

Az észak-budai, pilisi 
térségből, ahol jelentős 
német kisebbség élt, 
1946-ban marhavagonok-
ban vitték el a korábbi 
népszámláláson magukat 
német nemzetiségűeknek 

valló ártatlanok ezreit. 
Békásmegyer-Ófa luról 
(egykori Krotten dorf tele-
pülésről), Ürömről, Pilis-
borosjenőről is több száz 
családot indítottak útnak 
Németország települései 
felé. Ezek a családok 
– összesen 2281 ember – 
egy része így tért vissza 
mintegy 250 év múltán 
ősei földjére, Baden-
Württemberg és Hessen 
tartományokba, Bajoror-
szágba, Hannoverbe, míg 
mások egészen Ameriká-
ig mentek. Bár sokan 
messze kerültek szülő-
földjüktől, a rokoni szálak 

megmaradtak, erősödnek 
napjainkban is.

Az ünnepségen Varga 
Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, országgyűlési 
képviselő, a történelmi 
események tanulságáról 
beszélt: - Nehezen lehet 
megfogalmazni azt, hogy 
milyen mélységes bűn 
volt, amikor német nem-
zetiségű honfitársainkat 
az önkény megfosztotta 
hazájuktól. Ezért amikor 
rájuk emlékezünk, eluta-
sítjuk mindazt, ami eh-
hez a történelmi bűnhöz 
vezetett. Elutasítjuk az 
embertelen diktatúrát, 

elutasítjuk a kollektív bű-
nösség becstelen elvét.

Kelemen Viktória al-
polgármester az emléke-
zés fontosságát emelte ki, 
azt, hogy az erőszakos ki-
telepítések, mint apáink, 
nagyapáink közös nyo-
morúsága, bizonyos mér-
tékig velünk maradt, ha 
másként nem, hát az érin-
tett közösségek, családok 
emlékezetében. Nemzeti-
ségi hagyományainkra, 

óbudaiak és békásmegye-
riek, nemzetiségtől függet-
lenül büszkék lehetünk. Ez 
a „Braunhaxler” Egyesü-
let öröksége, melyet kerü-
letünk közösségi életében 
képviselnek, s melyet mi is 
őszintén támogatunk. Azt 
kívánom a Magyarorszá-
gon élő német honfitársa-
inknak, hogy őrizzék meg 
elődeik emlékét, és tartsák 
meg gyermekeiket német 
kultúrában nevelkedő jó 
magyaroknak. A mai ün-
nepség a nemzetek közötti 
megbékélés iránti remény 
kifejezése, és a sok száz-
ezer áldozat emléke előtti 
tisztelgés. 

Az alpolgármester meg-
köszönte mindazok mun-
káját, akik e történelmi 
eseménysorozat kapcsán 
szerepet vállaltak a mai és 
az egész éven át tartó meg-
emlékező rendezvények 
szervezésében, és remé-
nyét fejezte ki, hogy ezek 
az események hozzásegí-
tették az érdeklődőket a 70 
évvel ezelőtt történtek pon-
tosabb megismeréséhez, és 
tanulságai megértéséhez.

•A rendezvényenközreműködötta „Braunhaxler”
Dalkör, Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház
magánénekese,valamintaBudapestiNémetNem-
zetiségiGimnáziumszínjátszócsoportja.

Véget ért a kitelepítettek emlékéve

Fotó:AntalIstván



52016.21.szám önKormányzAt – oKtAtás

Lapzártakor érkezett: nagy 
jelentősége van, örök nyo-
mot hagy az emberben mind-
az, amit gyermekkorában lá-
tott, hallott, átérzett. Hangsú-
lyozni sem kell a hagyomány-
őrzés, a magyar népi kultúra 
átörökítésének fontosságát. 
Mindez komolyan hangzik, a 
kisgyermekek azonban játsz-
va szívják magukba az ősi 
örökséget. Bús Balázs pol-
gármester és Szerényi Béla, 
az óbudai népzenei Iskola 
igazgatója sajtótájékoztatón 
jelentette be november 8-án, 
hogy az óvodákban is meg-
kezdik a népzenei nevelést. 

A hagyomány ápolásá-
nak egyik kulcsa, 

hogy a gyerekek minél 
előbb megismerkedjenek 
a népzene kincseivel. Ezt 
tükrözi az Óbudai Népze-
nei Iskola hatókörének 
mostani kiszélesítése. Az 
önkormányzat közvetítő 
szerepet játszik az iskola 
népzenei tanítása és a ke-
rület óvodásainak a prog-
ramba kapcsolásában – 
hangsúlyozta Bús Balázs 
polgármester, aki hozzá-
tette: - A népzene széle-
sebb körű megismertetése 
és megszerettetése része 
volt Kobzos Kiss Tamás 
terveinek, amit vele már 
nem tudtunk megvalósí-
tani, de életműve ezzel a 
programmal folytatódik.

- A cél a magyar zenei 
anyanyelv megismerteté-
se, a néphagyományok 
ápolása mellett. Az, hogy 
szakmai segítséget nyújt-
sanak a pedagógusoknak 
a magyar népzenei örök-
ség továbbéltetésében. A 
nevelési programban 
hangsúlyos szerepet kap 
az élő, hangszeres népze-
ne és a tánc, melyet egy 
tudatos pedagógiai prog-
ramra építettünk fel – 
mondta Sze rényi Béla, az 
Óbudai Népzenei Iskola 
igazgatója. 

- A gyerekek abban a 
korban találkoznak a nép-

zenével, amikor a leg-
fogékonyabbak a zene és 
a tánc ritmikájának a be-
fogadására – hangsúlyoz-
ta Fábián Éva népi ének 
tanár, mesemondó elő-
adóművész, az Óbudai 
Népzenei Iskola tanára.

Az Óbudai Népzenei Is-
kola szakemberei a „Nép-
hagyományok az óvodá-
ban” programsorozatban 
idén 80, jövőre újabb 140 
speciális óvodai foglalko-
zást szerveznek a város-
rész 29 intézményében. 
Májusig 1400 kerületi 
óvodás ismerkedhet meg a 
magyar zenei anyanyelv-
vel, a népi hagyományok-
kal és a hozzájuk kapcso-
lódó mozgáskultúra alap-
jaival.                             sz

Népzenei nevelés az óvodákban

a Gyermeksziget Montessori óvoda Mosolygó tagóvodájába járó gyermekek Gun diné 
szerényi andrea útmutatása mellett bemutatták a népzenei nevelés néhány elemét

a díjátadó ünnepséget az 
Esernyős Kulturális pont 
szindbád termében október 
26-án tartották, ahol a diá-
kokat és kísérőiket Kelemen 
Viktória alpolgármester, 
Storcz Botond, a Magyar 
Kajak-Kenu szövetség veze-
tőedzője és Csiki Attila, az 
óbudai sport és szabadidő 
nonprofit Kft. cégvezetője 
köszöntötte. 

Az idei tanévben 17 
iskolából 74 érvé-

nyes pályázat érkezett, 
mely jól mutatja, hogy a 
gyerekek a tanulás mel-
lett számos sportban, 
számszerűen 19 sportág-
ban kiemelkedő teljesít-
ményt értek el. Legtöb-

ben úszásban, atlétiká-
ban, cselgáncsban és 
evezésben jeleskednek, a 
tananyag magas szintű 
elsajátítása mellett. A 
pályázat célja, hogy tá-
mogassa és ösztö-
nözze azokat a diá-
kokat, akik a tanulás 
és az egészséges élet-
mód, sportolás össz-
hangját kiemelkedő 
módon gyakorolják, 
így példaképek lehet-
nek társaik előtt, ösz-
tönözve őket hasonló 
célok elérésére.

A legeredménye-
sebben az Óbudai 
Gimnázium tanulói 
szerepeltek. Őket sor-
rendben az elnyert 

ösztöndíjak számában az 
Aquincum Általános Isko
la, a Veres Péter Gimnázi
um, az Óbudai Árpád 
Gimnázium és a Kőrösi 
Csoma Gimnázium tanu-

lói követték. A 2016/2017-
es tanévben 26, 7-12. osz-
tályos tanuló nyert ösz-
töndíjat, ebből 22 olimpiai 
sportág és 4 World Games 
sportág szerepelt. Elisme-
rő oklevelet 19-en kaptak. 
Vannak olyan állandó jó 

eredménnyel szereplő 
gyermekek, akik már har-
madjára részesülhettek a 
juttatásban: név szerint 
Marosi Viktória, Takácsy 
Lilla Kata, Horváth Fru
zsina, Tanka Emese.

A díjak átadásakor a bí-
rálóbizottság tagjai, a 
Papp László Budapest-
sportdíjas Sinkó Andrea 
(az Óbudai WDSE elnö-
ke) és Gyepes Lajos, Bu-
dapestért-díjas edző, a 
Római Sport Egyesület 
elnöke is méltatta a diá-
kok eredményeit. Hang-
súlyozták a harmonikus, 
kiegyensúlyozott szülői 
és edzői együttműködést, 
ami nagymértékben hoz-
zásegíti a gyermekeket a 
sport és tanulmányi sike-
rek eléréséhez.

Kiválóan tanulnak, sportolnak

Fotó:AntalIstván

Fotók:SántaBalázs
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Csaknem 130 éve hasz-
nálhatjuk a HÉV-et, 

amely egészen 1997-ig 
nemcsak személyeket, 
hanem árut is szállított. 
Ehhez hasonló érdekessé-
get rejt a HÉV-közlekedés 
múltja, melyeket most a 
„Hévvel, lélekkel” című 
kiállításon ismerhetnek 
meg az érdeklődők. A bu-
dapesti Deák Ferenc téri 
aluljáróban található 
Földalatti Vasúti Múze-
umban már várja a látoga-
tókat az a különleges tár-
lat, amely összefoglalja a 
főváros HÉV-közlekedé-
sének legemlékezetesebb 
momentumait.

Az első helyiérdekű 
vasutat 1887. augusztus 
7-én adták át, amely a 
Közvágóhíd és Soroksár 
között szállította az uta-
sokat. A XIX. század vé-
gi, rohamosan fejlődő 
Budapesten ekkor még 
megoldásra várt a dolgo-
zók rendszeres munkába 
járása, valamint az élel-

miszer fővárosba juttatá-
sa. A lóvasúti vonalakat 
üzemeltető Budapesti 
Közúti Vaspálya Társa-
ság (BKVT) kezdemé-
nyezésére kapcsolták be 
a Budapest környéki te-
lepüléseket a városi köz-
lekedés vérkeringésébe, 
és már az első évben há-
rom fővonal is kiépült. 

Az új közlekedési le-
hetőség hamar népszerű-
vé vált, és már az első 
esztendőben több mint 
félmillióan vették igény-
be a kötött pályás jármű-
veket. Ma évente mint-
egy 70 millió utast szol-
gál ki a négy fővonal (a 
H5-ös szentendrei, a H6-
os ráckevei, a H7-es cse-
peli és a H8-as gödöllői, 
a H9-es csömöri leága-
zással), amelyeknek a 
működtetése 1968-ban 
került az akkor újonnan 
létrehozott, egységes 
közlekedési vállalat, a 
BKV felügyelete alá. 

B. Z.

KülÖnlEGEs KIállítás. a mintegy 50 éven át a fővárosi társaság önálló közlekedési 
ágazatként működtetett HÉv-et 2016. november 1-jétől a Budapest Helyiérdekű vasút Zrt. 
(BHÉv) vette át. a BKv Zrt. egy különleges kiállítással vesz búcsút a HÉv-ektől a Földalat-
ti vasúti Múzeumban. az érdeklődők rengeteg archív fotót, élethű maketteket és különbö-
ző HÉv-relikviákat tekinthetnek meg december végéig

Búcsúzik a BKV Zrt. a HÉV-ágazattól
a BKv – az 1968-as megalakulásától kezdve – közel ötven 
évig működtette a helyiérdekű vasutat, 2016. november 
1-jétől azonban elkerült a társaságtól a zöld-fehér szerelvé-
nyek üzemeltetése. a csaknem 130 éves múltra visszate-
kintő HÉv-ágazattól egy rendhagyó tárlattal búcsúzik a 
BKv Zrt.: október végétől a Földalatti vasúti Múzeumban 
egy átfogó kiállítással emlékezik meg a kötött pályás közle-
kedési eszköz több mint egy évszázados történelméről. 

a H5-ös HÉv négy egymást követő vasárnap (november 13-án, 20-án, 27-én és december 
4-én) az első járatindulástól délig rövidített útvonalon, Békásmegyer és szentendre között 
jár a pók utcai gyalogos felüljáró felújítása miatt. a Batthyány tér és Békásmegyer között 
pótlóbusz szállítja az utasokat. a H5-ös pótlóbuszon kerékpárok szállítása megengedett

az önkormányzat felkérésé-
re az Örökség és társadalom 
alapítvány készített néhány 
tervet az árpád híd Flórián 
téri felüljáró-pilléreinek ki-
festésére. Ezekre október 
16-ig lehetett voksolni.

Összesen több mint 4 
ezer szavazat érkezett, 

melyek közel felét a győz-
tes terv, az egykori Gold-
berger Textilgyár ikonikus 
épületeit kékfestő motívu-
mokkal kombináló kapta.

A kiválasztott pálya-
mű alkotója, Bedőcs 

Zsolt pályaművével a vi-
lághírű, kétszáz éven át 
virágzó, mára sajnos az 
enyészeté lett Goldber
ger Textilgyárnak kíván 
emléket állítani. Kon-
cepciója alapján, a haj-
dan ötvenhárom egység-
ből álló gyár jellegzete-
sebb épület részleteit je-
lenítené meg, a tizenegy 
pillér huszonkét oldalán, 
stilizált módon, kékfestő 
motívumokkal tarkítva. 
Az önkormányzat tervei 
szerint még idén elké-
szülhet a kivitelezés.

Vasárnaponként HÉV-pótlóbusz Bekékülhetnek a betonlábak

Vonatpótlás. November30-igazéjszakaiidőszakbana
PilisvörösvárésEsztergomközöttiszakaszonBudapestfelé
azelsőkettő,illetveEsztergomfeléazutolsókettővonathe-
lyett szintén vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
Szabadságliget-Pilisvörösvár, valamint Klotildliget-Piliscsa-
baközöttcsatlakozóbetétjáratokközlekednekaPilisvörös-
vár-Esztergomközöttivonatpótlóautóbuszokhoz.

Fotó:SántaBalázs

Fotó:SántaBalázs
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az óbudai Családi tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ munkatársai az adventi időszakban 
adománygyűjtést szerveznek a kerületben élő, 
hátrányos helyzetű felnőtteknek, gyermekeknek 
és családoknak.
Azadományokbólkarácsonyi,családiajándékcsomago-
katállítanakössze,melybengyermekjátékok,tartósélelmi-
szerek,gyümölcsökéskönyvekkapnakhelyet.Azadomá-
nyokatazintézménycsaládsegítőidecember 7-től 23-ig 
osztjákki.Nagyobbmennyiségűadományelszállításánál,
autósszállítástisbiztosítanak.Azádventiakcióbanrészt
vevőadományozókrésztvehetnekadományaikkiosztásá-
ban,akáracsaládsegítőtelephelyein,illetveBékásmegye-
ren,aCsaládokésGyermekekÁtmenetiOtthonában.
AzadventiakciómellettazintézményVáradi utca 9-
11. számú telephelyénazéveleje óta kialakítottak
egyruhasarkot is,amelyhezszinténvárjákaIII.ke-
rületilakosokfelajánlásait.(Az adományozással kap-
csolatban további információ Tapasztó Gábor csa-
ládsegítőtől kérhető a 250-1964-es telefonszámon, 
vagy a cstan.info@kszki.obuda.hu e-mail címen.)

Adventi adománygyűjtés

Dajka-takarító állás. az óbudai Hétpettyes óvoda a 
“Közalkalmazottakjogállásárólszóló”,1992.éviXXXIII.törvény
20/A.§alapjánpályázatothirdetdajka-takarító munkakörbe-
töltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 1033 Budapest,
HarrerPál utca7.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: dajka-takarítófelada-
tok.Illetmény és juttatások: azilletménymegállapításáraésa
juttatásokraa“Közalkalmazottakjogállásárólszóló”,1992.évi
XXXIII.törvényrendelkezéseiazirányadók.Pályázati feltéte-
lek: 8általános iskolai végzettség.A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: középfokúképesítés,dajkavizsga.a pályázat 
részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpelellá-
tottönéletrajz;erkölcsibizonyítvány;iskolaivégzettségetigazo-
ló dokumentumok; érvényes egészségügyi alkalmasság. a 
munkakör betölthetőségének időpontja: amunkakörapá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.a pályázat 
benyújtásának határideje: 2016. november 28. a pályázatok 
benyújtásának módja: postaiúton,apályázatnakazÓbudai
HétpettyesÓvodacíméretörténőmegküldésével(1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 7.).ElektronikusútonKiss Anitarészérea
kiss.anita@kszki.obuda.hue-mailcímenkeresztül.a pályázat 
elbírálásának határideje: 2016.november29.
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Érthetőbb egyetemi matek 
Megállapodást kötött az óbudai Egyetem és a 
MacrowebInternetConsultingCompanyazAnalízis1cí-
műonlineoktatásitananyaghasználatáról,elsősorban
azelsőéveshallgatókszámáraawww.mateking.huol-
dalon keresztül. Amateking.hu projekt lényege, hogy
olyanmatematikaoktatóe-learningestartalmakatkapja-
nakahallgatók,amelyekmobilróléstabletrőliskényel-
mesenkezelhetők,rendkívülszemléletes,könnyenért-
hetőmagyarázatokatkínálnakazegyetemimatematika
egyszerűmegértéséhez.Azonlinetananyagkönnyen
érthető,egyszerűpéldákon,színes,szemléletesábrá-
konkeresztül,letisztultéskomfortoswebeskörnyezet-
benvalóbanelmagyarázzaamatematikátolyanrészle-
tességgelésolyanélvezetesen,hogybárkimegértse.
AzÓbudaiEgyetemarratörekszik,hogymindensegít-
ségetmegadjonhallgatóiknakaműszakiésgazdasági
szakokonalapozótantárgynakszámítómatematikami-
nél alaposabb elsajátításához, elősegítve ezzel is az
egyetemidiplomasikeresmegszerzését.

Meghosszabbított határidő
AzEmberiErőforrásokMinisztériumánakdöntése
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi for-
dulójábanapályázatbeadásihatáridejétmeghosz-
szabbították.Apályázatokbenyújtásánakmódosí-
totthatárideje:2016. november 15.

Számítástechnika időseknek
Az„Ismerkedésaszámítógéppelésazinternettel.
Idősebbek iselkezdhetik!” című  tanfolyamkövet-
kezőkurzusanovember 15-én kezdődik.Érdeklő-
désésjelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.

Tehetséggondozó szakkör
Az óbudai árpád Gimnáziumban a2016-2017-es
tanévbeniselindítottákmatematikából azingyeneste-
hetséggondozószakkörtaz5.osztályosoknak.Afoglal-
kozásokatcsütörtökönként14.30-tól15.30óráigtartják
a gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.). A szakkör
munkájábaévközbenisbelehetkapcsolódni,előzetes
jelentkezésnincs.A foglalkozásokatSzámadó László 
tartja.Aszakkörvezetőmindenérdeklődő,amatemati-
kátszeretőötödikestszívesenlát.Ahagyományosgon-
dolkodtatómatematikaifeladványokmellettközösjáté-
kok,logikaikérdésekésazegyüttgondolkodásélménye
színesíti a foglalkozásokat. A szakkör egy évtizedes
múltjaalapjánlátható,hogyakülönbözőiskolákbólérke-
zett tehetséges,hasonlóérdeklődésűgyerekekközött
barátságokiskialakulhatnak.Azittszerzetttapasztala-
tokkalamatematikaiversenyekenmégnagyobbesély-
lyelérhetnekeljóeredményt.

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása

AVörösváriútonszaktanárokszakszerűen,nagygya-
korlattalkészítenekfeláltalánosiskolásokat4,6,8osztá-
lyosközépiskolaifelvételi(k)reatanítványáltalkértarány-
ban és időbenmatematikából, magyarból. Lehetőség
vanapróbatesztekhezhasonlófeladatokgyakorlására,
a féljegyek javítására. Korrepetálásmatematika-fizika-
kémia-magyarszakostanároknál.Érettségizők,középis-
kolásoktanításabármelyiktantárgyból.Azáltalános-és
középiskolásdiákokatmindendélutánésszombatdél-
előtt2-3főskiscsoportbantanítják.(Jelentkezés a 06-
20-946-2027-es telefonszámon egész nap. www.
obudamatek.hu)                                          thalész-kör 

a Földművelésügyi Minisz-
térium Hungarikum Bizott-
ságának támogatásával He-
lyi Értékek napját tartottak 
október 20-án a Dr. Béres 
József általános Iskolában.

Nagyszabású rendez-
vény keretében mu-

tatkozott be Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye ok-
tóber 20-án a Keve utcai 
Dr. Béres József Általános 
Iskolában. Tarpáról, Tá-
kosról, Beregdarócról és 
Szatmárcsekéről érkeztek 
vendégek, akik megismer-
tették a diákokat a helyi 
ízekkel, népművészettel, 
zenékkel és táncokkal. A 
települések polgármeste-
rein és 40 tagú kíséretü-
kön kívül vendég volt az 

iskolában Kárpátaljáról a 
Kokas Banda néptánc-
együttes is, melynek tagjai 
fergeteges előadással nyű-
gözték le a közönséget. 

Az előadáson a vendég-
látó iskola 36 tagú néptán-
cos csapata szatmári tán-
cokkal lepte meg a vendé-
geket. A táncbemutatók 

után a tantermekben étel- 
és italkóstolón megízlel-
hették a gyerekek az igazi 
szilvalekvárt, a derelyét, a 
töltött káposztát, kötött 
tésztalevest. Megcsodál-
hatták a híres szatmári ke-
resztszemes hímzéseket, 
és kipróbálhatták Paprika 
Jancsi Csúzliz dáját is. B.Z.

Helyi Értékek Napja a Béresben

Elkezdődött november 3-án a 
Magyar tudományos akadé-
mia egy hónapos, határain-
kon túlra is kiterjedő rendez-
vénysorozata, a Magyar tu-
domány ünnepe, melynek ak-
tuális mottója: „oknyomozó 
tudomány”. a programsoro-
zathoz idén is csatlakozott az 
óbudai Egyetem. a megnyitó 
ünnepségén díjakkal ismer-
ték el a legjobb kutatókat. 

Az Óbudai Egyetem 
Szenátusa az egye-

tem oktatói, kutatói és 
hallgatói részére kiemel-
kedő műszaki alkotásai, 
tudományos eredmé-
nyei, kimagasló publiká-
ciós tevékenysége, isko-
lateremtő munkássága, 
valamint a hazai és nem-

zetközi tudományos élet-
ben betöltött szerepe el-
ismerésére három díjat 
alapított, amelyeket ez 
alkalommal adtak át. 

„Az év kutatója” kitün-
tetésben részesült Prof. 
Dr. Juvancz Zoltán, a 
Rejtő Sándor Könnyűipa-
ri Mérnöki Kar Környe-
zetmérnöki Intézetének 
egyetemi tanára. 

„Az év fiatal kutatója” dí-
jat vehetett át Horváthné 
Dr. DrégelyiKiss Ágota, a 
Bán ki Donát Gépész és 

Biz tonságtechnikai Mérnö-
ki Kar Anyagtudományi és 
Gyártástechnológiai Intéze-
tének egyetemi docense.

A „Hallgatói publikáci
ós díjat” PhD kategóriá-
ban Eig ner Györgynek, az 
Alkalmazott Informatikai 
és Alkalmazott Matemati-
kai Doktori Iskola hallga-
tójának, BSc/MSc kategó-
riában Valent Bálintnak, a 
Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Kar villamos-
mérnöki szakos hallgatójá-
nak ítélték oda. 

A Magyar Tudomány Ünnepe az Óbudai Egyetemen 
Legjobb kutatókat díjaztak

•AMagyarTudományÜnnepealkalmábólameghí-
vottvendégelőadóktudományoselőadásaitismeg-
hallgathattákarésztvevők,délutánpedig30-40per-
cesvetítésselegybekötöttcsillagászatielőadásokat
tartottakazérdeklődőknekazegyetemudvaránfel-
állítottmobilplanetáriumban.

Fotók:SántaBalázs



Óbudai sziréna

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

Folytatódik az önkormány-
zat és a kerületi rendőrkapi-
tányság által szervezett ke-
rékpár-regisztrációs prog-
ram. a biciklivel közleke-
dőknek érdemes regisztrál-
niuk, mert ha bármilyen 
problémájuk adódik, lénye-
gesen könnyebb azonosíta-
ni a járgányukat. 

A regisztráció mene-
te szerint a tulaj-

donosnak valamivel 
igazolnia kell, hogy a 
bicikli az ő tulajdoná-
ban van, majd egy adat-
lap kitöltése után a 
rendőr munkatársak 
egy matricát ragaszta-
nak a kerékpárra, amely 
egy UV-fénnyel megvi-
lágítható sorszámot is 
kap. Az esetlegesen el-
tulajdonított kétkerekűt 
a járőrök ennek alapján 
ellenőrizni tudják: a tu-
lajdonos használja-e? A 
III. kerületi Rendőrka-
pitányság békásmegye-
ri rendőrőrsén az aláb-
bi időpontokban tarta-
nak ingyenes kerékpár-
regisztrációt. November 
18án 9-től 12 óráig; 

december 10én 9-től 
13 óráig; 2017. február 

24én 9-től 12 óráig; 
március 18án 9-től 13 

óráig; április 14én 
9-től 12 óráig.

Közlekedési 
balesetek 
áldozatai 

20.alkalommal tartottak
megemlékezéstaközle-
kedésibalesetekáldoza-
tainak emlékművénél
október28-án.AFlórián
téren 1996-ban avatták
felaztazösszetörtsze-
mélygépkocsit ábrázoló
szobrot,amelyegybena
közúti közlekedési bal-
esetekhalálosáldozatai-
nakállítemléket.Azese-
mény egyben üzenet a
járművezetőknek a biz-
tonságosésfelelősköz-
lekedésről: minden év-
ben újabb számot vés-
nekatérenállóoszlopra.
Idéna644-esszámke-
rült fel az emlékműre –
azokszáma,akikazel-
múltegyévbenútnakin-
dultakvalamikor,deso-
hanemértekhaza.

Fegyverrel a patikába
Őrizetbevettékazta40
éves férfit, akimegkísé-
relt kirabolni egy óbudai
gyógyszertárat, de nem
járt sikerrel.A tettesbe-
mentegyHarrerPálutcai
gyógyszertárba október
21-én,aholegy fegyver-
rel vagy annak látszó
tárggyal megfenyegette
azalkalmazottat,ésabe-
vételátadásáraszólította
fel.Amikorazeladótérbe
a patika másik alkalma-
zottja belépett, a férfi
megijedt, majd érték-
szerzésnélkülelhagytaa
helyszínt. Két héttel ké-
sőbb egy XIII. kerületi
zöldségüzletetsikerültki-
rabolnia.

Holttest 
a Margitszigeten
Egynőholttestéretalál-
taknovember1-jénkora
esteaMargitszigeten.A
rendőrségközölte,hogy
idegenkezűségre, bűn-
cselekményre utaló jel
nemmerültfel.

Járőrözéshez használható, új 
lada Granta gépjárműveket 
adott át az óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyeletnek 
a Duna autó Zrt. nemrégiben.

B öjtös Zoltán, a közte-
rület-felügyelet igaz-

gatója az eseményen el-
mondta: olyan autót keres-
tek, amiben a járőrözés so-
rán négyen kényelmesen 
elférnek. Az autók kivá-
lasztásánál szempont volt 
a nagy belső- és csomag-
tér, a jó kilátás, illetve elvá-
rás volt a gépkocsi nagy 
„has magassága” is. Nem 
elhanyagolható szempont 
volt, hogy az ajtókat szé-
lesre lehessen tárni, így a 
téli munkafelszerelésbe öl-
tözve is kényelmesen ki-be 
tudnak majd szállni a köz-

terület felügyelet járőrei. A 
Ladák ár-érték arányban 
ezeknek a szempontoknak 
tökéletesen megfeleltek.

Az autók nagy segítsé-
get jelentenek majd a 
közterületen dolgozók-
nak. Használatukkal a 

rendfenntartók hatéko-
nyan, nagyobb területet 
tudnak ellenőrzés alatt 
tartani a kerületben. 

Új Ladák a közterület-felügyeletnek

Fotó:SántaBalázs

Kerékpár-regisztráció a biztonságért

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes,büntetlenelőéletű,akerületközbiztonságáérttérítésnélkül
tenniakarófelnőttkorúlakosokjelentkezésétvárjatagjaisorábaahelyipol-
gárőrség.(Bővebb felvilágosítás a polgarorobuda.hu honlapon, és az Óbudai 
Polgárőrség facebook-oldalon. E-mail cím: polgaror.obuda@gmail.com. Te-
lefonszám: 06-30-621-6088. Személyesen a Kaszásdűlő utca 7. szám alatti 
irodában, szerdánként 15-től 19 óráig lehet jelentkezni, az ügyeleti időben.)Azoldaltösszeállította

SzeberényiCsilla
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Folytatás az 1. oldalról
A több ezer cserje és 
évelő mellett lesz többek 
között oszlopos tölgy, 
ezüst hárs, amerikai 

hárs, számos díszfa, pél-
dául díszalma, vérjuhar, 
japán díszcseresznye, 
valamint korai juhar, ju-
harlevelű platán és nem 

utolsósorban a környé-
ken élők kérésére egy 
gyönyörű diófa is. Az új 
növényeket ezekben a 
hetekben folyamatosan 

telepítik. Az úgyneve-
zett többször iskolázott, 
vastag törzsátmérőjű 
fák csak gépek segítsé-
gével ültethetők el, ezért 

számítani lehet részle-
ges lezárásokra a parko-
lókban, valamint a beül-
tetésre váró zöldterüle-
teken. 

Faültetés Békásmegyeren, a megújult közösségi téren

az önkormányzat felhívásá-
ra lakóközösségek, civil 
szervezetek, iskolák, óvo-
dák és intézmények csatla-
koztak a „takarítsuk ki óbu-
dát!” akcióhoz október 3-a 
és 16-a között.

A cél a kerület közterü-
leteinek, az intézmé-

nyek udvarainak megtisztí-
tása, a szemét összeszedé-
se és az ősz beköszöntével 
az egyre nagyobb mennyi-
ségű falevél, zöld hulladék 
összegyűjtése volt.

Az önkormányzat 5 
ezer zöldhulladék-gyűjtő, 
2 ezer 500 szemétgyűjtő 
zsákot és 2 ezer 400 pár 

védőkesztyűt osztott ki a 
résztvevőknek. Számos 
helyszínen hulladékgyűj-
tő konténereket helyeztek 
ki a nagyobb mennyiségű 
szemét begyűjtésére.

Fontos része volt a kör-
nyezetvédelmi akciónak a 

kerületben 8 helyszínen 
szervezett elektronikus és 
egyéb veszélyes hulladék 
begyűjtése október 8-án 
és 15-én. A lakosság térí-
tésmentesen adhatta le 
ezeken a helyszíneken a 
háztartásokban össze-

gyűlt, veszélyes hulladék-
nak számító anyagokat. 
Sokan éltek a lehetőség-
gel. Nagy mennyiségű 
elektronikai hulladékot, 
festékmaradványt, gumi-
abroncsot, fáradt olajat és 
sütőolajat gyűjtöttek be. 

Kitakarították Óbudát

a pilisi parkerdő Zrt. prédi-
kálószéken, a visegrádi-
hegység 639 méter magas 
csúcsán nyitotta meg leg-
újabb kilátóját a természet-
járók előtt. Koller József 
Ybl-díjas építész tervei alap-
ján, 2016 tavaszán kezdtek a 
prédikálószékre megálmo-
dott kilátó építésébe, és a 
helyszínen rendelkezésre 
álló közjóléti infrastruktúra 
további fejlesztésébe. 

A beton alapon álló, 12 
méter magas, 70 

négyzetméter bruttó alap-
területű faépítmény há-
rom, felfelé haladva egy-

re szélesedő teraszáról 
fokozatosan nyílik meg 
az egész Dunakanyar pa-
norámája. Az egyes szin-

teken a térségben jelen-
tős szerepet játszó ma-
gyar királyok emlékét 
elevenítik fel a kézzel 

festett, egyedi tájékozta-
tó táblák. Az új kilátó a 
kor követelményeinek 
megfelelő szolgáltatáso-
kat is nyújt a látogatók-
nak: tetején két web ka-
merát helyeztek el, kör-
nyékén ingyenes Wi-Fi 
kapcsolat is elérhető.

Az elmúlt időszak ki-
emelt közjóléti és turisz-
tikai fejlesztései között a 
Som-hegyi Turistaházat, 
a pilis-tetői Boldog 
Özséb-kilátót, a piliscsa-
bai Dévényi Antal-kilá-
tót, a hármashatár-he-
gyi Guckler Károly-ki-
látópontot, a hármas-
határ-hegyi Turistahá-
zat találhatjuk. Az el-

múlt 15 évben a Pilisi 
Parkerdő Zrt-nél az erdő-
gazdálkodáshoz kapcso-
lódó infrastrukturális, 
természetvédelmi és tu-
risztikai beruházások 
összköltségvetése meg-
haladta az 1,5 milliárd 
forintot.

Új kilátó a Prédikálószék csúcsán
Fotók:AntalIstván

Fotók:SántaBalázs
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Átadták a Nemzet Művésze díjakat
Varga Imreszobrászművész,Kalász Mártonköltő,
műfordító,Bán Ferenc építőművész,Koltai Lajos 
operatőrésMécs KárolyszínművészlépettaNem-
zetMűvészeiközé.Adíjatnovember3-ánaPesti
VigadóbanadtaátBalog Zoltán,azemberierőfor-
rásokminisztereésFekete György, aMagyarMű-
vészetiAkadémia(MMA)elnöke.

Szentiványi 85
AMagyarKereskedelmiésVendéglátóipariMúze-
umbannovember5-énnyíltmega„Szentiványi85”
címűidőszakikiállítás.SzentiványiTibor,amagyar
informatikajelesalakjaugyanisidénlenne85éves.
Logikai játékgyűjteményéből válogattak 85 dara-
bot.(Megtekinthető 2017. január 29-ig, keddtől va-
sárnapig, 10-18 óra között. Cím: Korona tér 1.)

„Jöjjön ki Óbudára!” a Fő téri könyvtárba!
Folytatódika„JöjjönkiÓbudára!”programsorozatno-
vember 24-én18órakoraFőtériKrúdyGyulaKönyv-
tárban.Azirodalmiesteksorozatánakkövetkezőven-
dégeSpiró Györgyíró,költő lesz,akivelBárdos Deák 
Ági beszélget.(A rendezvényre a belépés díjtalan, a 
részvételi szándékot kérik előre jelezni a 368-8476-os 
telefonszámon. Cím: Fő tér 5.)

Kamarazene
AWesley Schola és az Arco Kamarazenekar ad
hangversenytnovember 28-án 19 óraikezdettela
békásmegyeri Megbékélés Házában. (A belépés 
díjtalan Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér).

50 év – 50 tárgy

AMagyarKereskedelmiésVendéglátóipariMúze-
um(MKVM)idénünnepli fennállásának50.évfor-
dulóját.Ezalkalombólszámtalanizgalmasésszí-
nesprogrammalvárjákalátogatókat.Azegyikilyen
példáulazatárlat,amiazötvenévesmúzeumtör-
ténetét, valamint gyűjteményeiben őrzött különle-
gestárgyaitmutatjabe.Azérdeklődőkötvenérde-
kes tárgyonkeresztül ismerhetikmegamúzeum-
hozkötődőlegfontosabbszemélyeketésintézmé-
nyeket.(A kiállítást 2017. január 29-ig lehet meg-
nézni. Cím: Korona tér1.)

A Biblia világa 
AzÓbudaiKulturálisKözpontban (ÓKK) „ABiblia
világa”;(Azemberiségtörténelmeabibliaipróféci-
ákfényében)címmelfolytatódikFilep György bibli-
ai előadássorozata. Az érdeklődőket keddenként
várjákazÓKK-ba.Atörténelemvonulataadánieli
látomásalapján.„Kapcsolódásazállóképpel”cím-
melnovember 15-én; „JézusKrisztusnagyapoka-
liptikusbeszéde”címmelnovember 22-énhallhat-
nak előadást. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépőjegy: 
150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

az író születésének 138. év-
fordulóját ünnepelte az óbu-
dai Krúdy Gyula Irodalmi 
Kör tagsága a Kéhli vendég-
lőben október 13-án. 

A rendezvény elején 
Kanizsa József, a 

Krúdy Kör titkára és Ki
rály Lajos, a Krúdy Kör 
elnöke megkoszorúzta a 
Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 
falán elhelyezett Krúdy 
Gyula emléktáblát, amely 
arról tanúskodik, hogy az 
író a múzeum épületében 
élt, dolgozott egészen ha-
láláig. Ezt követően Krú-
dy leszármazottainak la-
kóhelyéről, Szécsény ková-
csi ból Filip József polgár-
mester is elhelyezte a meg-
emlékezés koszorúját 
Krúdy Gyula szobránál. 
Az évforduló alkalmával a 
Kéhli Vendéglő Krúdy 
termében Bullás Mária és 
Fehér József körtag meg-
koszorúzta a nagy magyar 
író emléktábláját. Egy-egy 
verssel tisztelegtek a kivá-
ló író előtt.

A rendezvény Kanizsa 
József beszédével folyta-
tódott. Megtudtuk: har-
minc évvel ezelőtt a szalon 
melletti felszolgálórész 
volt a Krúdy-szoba, ahol 
az író különféle ereklyéi 

voltak. „Az akkori létszá
munk tizenhat fő volt, ma 
már közel százharmincan 
vagyunk. Nem csak írók, 
költők, festőművészek, ha
nem színészek, előadómű
vészek, könyvtárosok és 
újságírók is vannak közöt
tünk” – mondta Kanizsa 
József. Hozzátette: öröm 
számára, hogy ennyien 
foglalkoznak Krúdy Gyu-
la szellemiségének megőr-
zésével. 

Az ünnepségen átadták 
a Krúdy-aranyemlékérme-
ket. Elismerésben részesült 
Király Lajos és Kanizsa 
József, aki immár harminc 
éve látja el feladatát. A ren-
dezvényen újból köszön-
tötték Tálas Ernőt kilenc-
venedik születésnapja, va-
lamint gyémánt diplomá-
jának átvétele alkalmából. 
Az est Sz. Kovács Péter 
krúdys írásai felolvasásá-
val folytatódott.          T. V.

138 éve született Krúdy Gyula

számos olasz világsláger előadóját, Toto 
Cutugnot kísérte az óbudai Danubia Zenekar az 
október 15-ei koncerten a tüskecsarnokban.

Az Óbudai Danubia Zenekar számá-
ra saját koncertsorozatain túl rend-

kívül fontos az a számos együttműkö-
dés, amely zenei műfajok találkozását 
segíti elő vagy akár összművészeti pro-
dukció megvalósulásában jön létre. A 
zenekar „A zene…az kell!” 
címmel rendszeresen ad 
koncerteket a kerületi álta-
lános iskolákban. A prog-
ramok összeállításánál ve-
zérelvük a változatosság, 
és a zenei igényesség, hi-
szen minél több formában 
találkoznak a diákok a ze-
ne erejével, annál valószí-
nűbb, hogy pozitív élmé-
nyeket visznek magukkal 
a felnőttkorba. A zenekar 
nemzetközi jelenlétének 

köszönhetően számos külföldi előadó-
val dogozott már együtt. Ebbe a nem-
zetközi sorba illik a mostani közös fellé-
pés: Toto Cutugno koncertje október 
15-én volt a Tüskecsarnokban. 

A világsztárok sora azonban itt nem 
ért véget: november 5-én a Szent Ist-
ván-bazilikában Andrea Bocelli tenor-
énekes adott koncertet, akit szintén az 
Óbudai Danubia Zenekar kísért.

Világsztárokkal színpadon a Danubia ZenekarFotók:AntalIstván

Fotó:SántaBalázs
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Festészet ’56
Fóth Ernő és Paizs Lász-
lófestőművészekalkotá-
saiból ’56 címmel nyílik
kiállításnovember 11-én 
18 órakorazÓbudaiKul-
turálisKözpontSanMar-
coGalériájában.Atárla-
tot megnyitja: Keserű 
Katalin művészettörté-
nész.Közreműködik:Lő-
rinszky Attilanagybőgő-
művész. (A kiállítás de-
cember 2-ig tekinthető 
meg, hétköznapokon 
9-től 16 óráig. Cím: San 
Marco utca 81). 

Galériák 
és gyűjtők 
tisztelgése

„Gádor 125 – Galériák
és gyűjtők tisztelgése”
címmel nyílik időszaki
kiállítás november 11-
én 17 órakor aMagyar
Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum-
ban. Köszöntőt mond:
Kiss Imremúzeumigaz-
gató.Atárlatotmegnyit-
ja: Lovag Zsuzsa, az 
IparművészetiMúzeum
nyugalmazottfőigazga-
tója. (A kiállítás 2017. 
január 29-ig tekinthető 
meg, keddtől vasárna-
pig, 10-től 18 óráig. 
Cím: Korona tér 1).

Templomi 
kóruskoncert

ASarlósBoldogasszony
Kórus november 19-én 
19 órai kezdettel jóté-
konyságikoncertetada
Bécsi út 34. számalatti
újlaki templomban. A
műsorbanegyebekmel-
lett Esterházy, Grieg,
Kocsár,Sapszon,Faure
művei csendülnek fel.
Vezényel:Török Andrea. 
(A belépés díjtalan. Az 
adományokat a rászoru-
ló családok támogatásá-
ra fordítják.)

Új kötettel, válogatott verse-
inek gyűjteményével jelent-
kezett idén Szigeti Lajos 
költő, aki az 1998. évi aquin-
cumi költőverseny babérko-
szorú az aranyszalaggal dí-
jával is büszkélkedhet.

Ha egy költő váloga-
tott verseit rendezi 

kötetbe, bizonyára gon-
dosan válogat, s ha ad 
magára egy kicsit is, 
mert nyilvánvalóan gyer-
mekeiként szereti a köl-
teményeit, ügyel az el-
rendezésük módjára, in-
dokoltságuk egyfajta 
üteme szerint helyezi el 
őket, gondolva a legap-
róbb részletekre is. 

Ez a szeretetteli gon-
dosság látszik Szigeti La-
jos idén megjelent, 1977 
és 2014 között született, 
válogatott verseit tartal-
mazó kötetén. A Hunga-
rovox Kiadó gondozásá-
ban megjelent, „Erővona-
lak” című könyv hét cik-
lusba rendezve tartalmaz-
za a csaknem négy évtized 
alatt keletkezett versek 
legjavát, láthatóan alapos 
megfontolás szerint válo-
gatva azok között. Noha a 
mélységekbe menően kül-
ső szemlélő nyilvánvalóan 
nem képes feltárni a szer-
kesztés valamennyi moz-
gatóelemét, azért néhány 
szál fel-felsejlik már a kö-
tet szerkezetét tekintve is. 

Míg az első ciklus ver-
sei a kezdetekről, az ős-
káoszról, illetve a terem-
tés pillanatairól szólnak, 
a másodikban már az élet 
konkrét jelei mutatkoz-

nak, a környezetre való 
rácsodálkozás, a gyerek-
kor, a család és az otthon 
versei találnak maguk-
nak formát. Majd jönnek 
sorban a tájlíra egyes da-
rabjai, valamint a szerel-
mi költészet lapjai, és a 
Széptan remeklései a 
múltról. Végül a történeti 
kitekintőkön át elérke-
zünk a mába, egészen 
egy űrsétáig, amikor azt 
vesszük észre, hogy a 
kezdeti, keletkezésbeli 
csillagok között járunk 
ismét. Egy óriási kört tet-
tünk meg tehát Szigeti 
Lajos költeményeit olvas-
ván, de ez a csillagos ég 
már egy lenyugodott, is-
mert, elfogadott világé.

Nem véletlenül jegyzi 
meg Szigeti Lajos lírájáról 
a hátsó kemény borítón 
szereplő vélemények és 
méltatások között Jókai 
Anna, hogy „Érzelmi
gondolati mélység jellem
zi, remek formai megoldá
sokkal…”, vagy ahogy La
tor László szól elismerően 
a kortárs költeményeiről: 
„Modern költőhöz illő 
szakszerűséggel és pon
tossággal nevükön nevez
ve teszi a versbe a világ 
tárgyait, lényeit, s rajzolja 

oda, olykor csak egyegy 
vonással segítségül híva a 
tudományt is, a mindensé
get. Képei érzékletesek, 
anyagszerűek.”

A kötetben szereplő 
verseket König Róbert és 
Vén Zoltán rajzai teszik 
még élményszerűbbé.

B. Z.

Erővonalak – válogatott versek 
csillagoktól csillagokig

Életrajz
Szigeti Lajos költő 1940-ben született Szabadhídvégen.
EgyetemitanulmányaitBudapesten,azELTEBölcsészettu-
dományiKaránakmagyar-angolszakánvégezte,1964-ben.
A tanáridiplomamegszerzéseután felsőoktatási intézmé-
nyekbentanít, idegennyelvi intézetmunkatársa.Anagykö-
zönségelőttazÉletésIrodalomcíműhetilapbanmutatkozott
be1977-benkilencverssel,majdközöltékajelentősebbor-
szágosfolyóiratokésnapilapokis.2010-ighatverseskötete
látottnapvilágot,azótatovábbikettő.Angolulhétkölteménye
jelentmegazInQuestofthe„MiracleStag”:ThePoetryof
Hungaryantológiában(Chicago,2003).AbolgárVezni(Mér-
leg) - 2008 című antológia hat versét hozta. Több idegen
nyelvrefordítottverseolvashatóhonlapján:www.szilaj.hu
1993 óta szülőfaluja, Szabadhídvég díszpolgára. Az
aquincumiköltőversenybabérkoszorúazaranyszalaggal
díjánaknyertese(1998). Irodalmiésművészeti társasá-
gok tagja:Magyar Írószövetség;PenKlub;MAOE;Ber-
zsenyiDánielTársaság.

Háromfajta kulturális cseme-
gében, mennyei zenében, 
felfedezői élménybeszámo-
lóban és szépirodalomban 
lehetett része azoknak, akik 
az óbudai társaskör Kama-
ratermében részt vettek no-
vember 3-án az óbudai an-
ziksz című magazin estjén.

A szerkesztők azt gon-
dolták – mint azt A. 

Horváth András főszer-
kesztő az est bevezetőjé-

ben elmondta – , hogy ez a 
találkozás lehetőséget ad 
arra, hogy az a virtuális 
közösség, amely a lapké-
szítők és az olvasóik kö-
zött kialakul az olvasás so-
rán, személyesebbé vál-
hasson. Jó alkalom egy-
ben arra, hogy találkoz-
hassanak a lap szerzői is, 
akik nem feltétlenül isme-
rik egymást. 

Az est során egyfelől 
Bach G-moll szonátájában 
gyönyörködhettek a ven-
dégek az Anima Musicae 
Kamarazenekar szólistái, 
G. Horváth László és Vaj
da Barnabás hegedűjáté-
kának jóvoltából, másfelől 
dr. Neszmélyi Emil él-
ménybeszámolóját hall-
gathatták a Mount Everest 
megmászásának körülmé-

nyeiről, illetve Schreiner 
Dénes filozófus, író no-
velláját hallhatták a szer-
ző tolmácsolásában. 

Az est kötetlen részé-
ben pedig kellemes bor 
mellett érdekes beszél-
getésekre volt mód az 
Anziksz szerkesztőivel 
és szerzőivel, valamint a 
műsor szereplőivel. 

Bodzay

Óbudai Anziksz-est a Társaskörben
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szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Hűtő, fagyasztó, automata mosógép szer-
viz. Javítás esetén ingyenes kiszállással, ga-
ranciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-7507, 
368-0864. Kovács Sándor
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom kö-
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-
4899, 06(70) 280-0479

 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Fürdőszoba felújítás, átalakítás! Csem-
peburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! 
Anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.: 
06(20)961-6153
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/m2-től, pasz-
szítás, mázolás. Külső festések, parkettacsi-
szolás. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-1814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartono-
zás, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közterületek részére. Tel.: 
06(30)212-3308
 Vállaljuk ajtó, ablak javítását, passzítá-
sát, zár cserét, utólagos szigetelését. Áraján-
latunk, felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)698-
9718
 Vízvezeték-, fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítás. Tel.: 06(20)352-0869 www.
gardrobmester.hu
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaaj-
tó. Hétvégén is. Nagy Sándor. Tel.: 
06(20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás! Tel.: 06(30)341-3423
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAK-
DOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389

Egész ség
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

 Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai ma gán-
ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 1035 
Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer da 
16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je lent-
ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca. Bejelentkezés, információ munka-
napokon: 06(20)480-3953

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 317-0631
 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozme to-
lógus főorvos magánrendelése: III. ker. 
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegyszűrés is. 
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Érszűkület gyógyítása, erek tisztítása a 
világon egyedülálló kezelés! Sonoterápia. 
Tel.: 220-4641, 06(20)349-4277. III. kerü-
let Uszály utca 3.

oktatás
 Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 fős 
kis cso port ban. Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, 
ké mia-, ma gyar ta ná rok kor re pe tál nak 
ál ta lá nos- és kö zép is ko lá so kat a Vörösvári 
úton, min den dél után. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Angolórák minden szinten diplomás, gya-

korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Angol tanítást, vizsgafelkészítést vállal 
nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnő Ka-
szásdűlőn. Tel.: 242-6828, 36(30)722-1994
 Német beszéd-centrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi, Goethe 
Intézetben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak. Tel.: 06(30)773-9155 
kreation@freemail.hu
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétikai tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az ál-
talános iskoláskortól az egyetemig. Tel.: 
06(1)367-4809, 06(70)619-5546
 Német pedagógus személyre szabott né-
met órákat vállal. Kezdő szinttől-felsőfokig. 
Tel.: 06(20)384-9020
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi 
nyelvvizsga felkészítés. Tel.: 06(20)439-6410
 Matematika, fizika, kémia tanítás min-
den szinten Önnél. Ingyenes próbaóra. Tel.: 
06(70)222-22-57

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.: 332-0243

 

régiség
 Vaszary János, Scheiber Hugó, Berény 
Róbert, Czigány Dezső FESTŐMŰVÉ-
SZEK ALKOTÁSAIT MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galéria 1024 Bp., 
Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 06(30)949-
2900. nemes.gyula@nemesgaleria.hu

 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. Tel.: 
5266-4154. Nyitva: H-SZ: 10-17, CS: 10-19
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszere-
ket, keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, 
teljes hagyatékot, díjmentes kiszállással. 
www. enterieurantik.hu. 1014 Bp., Ország-
ház u. 2. Tel.: 375-0480, 06 (30) 992-3377

 Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtőnő, 
legmagasabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, arany éksze reket, 
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér-
tékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 67., 
06(1)789-1693, 06(30)382-70-20

Ingatlan
Onlineapróhirdetés-felvétel
anap24órájában:ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanközvetítés 1% jutalékért. Teljes-
körű lebonyolítás. Tel.: 06(30)984-3962 
alacsonyjutalek.hu
 Eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítői 
jutalék 0%. Tel.: 36(30)603-43-79. E-mail: 
xxlpartner@hotmail.com
 Amfiteátrumnál liftes ház 4. emeletén el-
adó 2 szobás, étkező+konyhás, erkélyes, vi-
lágos, egyedi fűtésű lakás. Ingatlanosok ne 
hívjanak! Tel.: 06(30)380-8581
 III. kerület belső részén keresek eladó tá-
rolót, pincét, garázst 30-50 m2. Tel.: 06(20) 
957-9346
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Gyorsan vevőt hozunk! Jutalék 3%, 
ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Tel.: 
06(20)960-0600

 III. ker. Rózsadomb utcában, 1370 
m2-es összközműves telek eladó. Déli 
tájolás. 4 lakás építésére is alkalmas. 
Tel.:  06(20)957-9346

állás
 Nyugdíjas buszvezetőt keresünk al-
kalomszerű szállítási munkára új Ford 
kis-furgonnal. Bemutatkozó levelet a 
Pixelfix Kft. 1037 Bp., Fehéregyházi út 
19. címre kérjük

 Gyakorlott export számlázó nyug-
díjas hölgyet keresünk angol nyelvtu-
dással részmunkaidővel. Bemutatkozó 
levelet a Pixelfix Kft. 1037 Bp., Fehér-
egyházi út 19. címre kérjük

 III. kerületi mosoda állást hirdet mosó-
vasaló munkakörbe. Tel.: 06(30)620-1178
 Óbudai szálloda SZOBALÁNYT keres. 
Biztosított étkeztetéssel, egyéb juttattatá-
sokkal, hosszú távú munkalehetőséggel. Fel-
adatok: szobák, közösségi területek tisztán 
tartása. Tel.: 06(70)334-0004
Keresünk magyar szakácsot, pultos 
lányt és konyhai kisegítőt. Tel.: 06(30)581-
5567. (Tesco kínai étterem)
 Szentendrei festmény-ékszer Galéria 
angolul beszélő munkatársnőt keres. He-
ti 2-3 napra. Tel.: 06(20)923-2244
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos keres hosszú távra szakmunkást, 
vagy segédmunkást. Tel.: 06(20)423-58-12

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Gondoskodjon időben temetéséről. Kös-
sön temetés biztosítást! Tel.: 06(30)324-8912

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-
beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

kiadó
 Üzletnek, irodának Bogdáni úti buszvég-
állomásnál 45 m2-es helyiség kiadó. Tel.: 
06(70)421-5350

 Békásmegyeren a Zemplén Győző utcá-
ban Társasház tulajdonát képző 58 m2-es 
helyiség KIADÓ, amelyben eddig meleg 
konyhás büfé üzemelt. Kizárólag csendes 
tevékenységre! Tel.: 06(30)856-4818

Életjáradék
 Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár 
(mérnök, bölcsész) életjáradéki vagy eltartá-
si szerződést kötne, kölcsönös szimpátia és 
bizalom esetén. Lovas Zsolt. Tel.: 06(30)487-
6169
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagy összegű készpénz, ha-
vonta járandóság. Feltétel: 1/1-es tehermen-
tes ingatlan és betöltött 75. életév. Éljen 
gondtalanul, kényelmesen, saját megszokott 
otthonában! Pintér Judit. Tel.: 406-5699, 
06(30)921-2418
 Idős személyt szeretnék szívvel-lélekkel, 
örökösödési szerződést kötnék. Tel.: 36(30) 
418-6663

Gondozás
 Idős emberek mindennapi életének szer-
vezésében segítenék. Ha szükséget szenved 
törődésben, segítségre szorul életvitelében, 
szeretettel várom hívását. Bori-Szabó Orso-
lya. Tel.: 06(30)600-5530
 Idős ember felügyeletét vállalom. Leinfor-
málható nyugdíjas nő. Tel.: 06(20)393-30-31

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

AprÓhirdetés

Végeladás! Megszűnt női 
fehérnemű bolt maradékárukész-
leteésüzletberendezésemélyen
áralatt,különissürgőseneladó!

Érdeklődni: +36-20-934-3352
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MEGjElEnésünk. Lapunk
következő száma november 
25-én, pénteken jelenikmeg.

a tudomány hónapja alkalmából a 
Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) érdekes játékkal kedveskedik 
a közösségi közlekedést használók-
nak. az idén 20 éves Csodák palotá-
jával együtt népszerűsítik a termé-
szettudományokat úgy, hogy játékra 
hívják az utazókat. november 30-ig 
13 budai villamosmegállóban 13 pla-
kátot helyeztek ki, melyeken játékos 
formában a tudományok különböző 
területein mérik fel a közösségi köz-
lekedést használók ismereteit. 

A tudománynak óriási szerepe 
van a közlekedésben, ezért 

állt a BKK a 20 éves Csodák Pa-

lotája kezdeményezése mellé, 
hogy támogassa a novemberi 
„Tudomány hónapja” program-
sorozatot. A tudomány hónapjá-
hoz a Csodák Palotájában több 
program kapcsolódik, aminek 
az egyik legjelentősebb eleme a 
BKK-val közösen indított kam-
pány. Ennek részeként 13 budai 
villamosmegállóban plakátokat 
helyeztek ki, melyek tudományos 
kérdéseket tartalmaznak. Ezek 
megfejtését várják az utasoktól.

(Akik szívesen játszanának, de 
nem jártak az összes plakátnál, 
ezt a www.csopa.hu/mozaik ol
dalon is megtehetik.)

Tudomány hónapja a villamosmegállókban
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a sárkányhajósok kétéven-
ként esedékes világbajnok-
ságát ezúttal szeptember 
közepén Moszkvában ren-
dezték, amelyen a júliusi ha-
zai válogató verseny meg-
nyerésével az óbudai sárká-
nyok-BKv női csapata is 
képviselhette hazánkat. a 
kerületért is küzdő hölgyek 
sikeresen szerepeltek, két 
ezüsttel és egy bronzzal tér-
hetett haza a csapat.

Az egyik legnépesebb 
csapattal vett részt a 

magyar sárkányhajó vá-
logatott a moszkvai vi-
lágbajnokságon. Az egy-
ségekben olimpiai és vi-
lágbajnok versenyzők is 
lapátot ragadtak. A szeni-
orok között szerepelt pél-
dául Peking hőse, Vajda 
Attila, az ifjúsági világ-
bajnok Kori sánszky Dá
vid, a felnőtt világbajnoki 

bronz érmes Sarudi Pál, a 
maratoni világbajnok 
Györe Attila és Nagy Pé
ter. A mas terseknél pedig 
ismét kormánylapátot fo-
gott Vaskuti István olim-
piai bajnokunk az Óbudai 
Sárkányok kormányos-
edzőjeként.

A sárkányhajó verse-
nyeken a hangulat lazább, 
mint egy gyorsasági vi-
lágbajnokságon, de a tem-
pó és a küzdelem a sárká-
nyok között is kőkemény 
– ez volt a gyorsasági vá-
logatottban is szereplő ke-
nusaink véleménye a 

moszkvai viadalról. Nem 
véletlenül, hiszen nem 
csak a magyar, de az 
orosz, az ukrán és a német 
hajókban is feltűntek 
nemzetközi színtéren elis-
mert kenusok. A női me-
zőny is látványosan bő-
vült, az európai csapatok 

mellett számos tengeren-
túli és távol-keleti váloga-
tott képviselte az országát.

Vaskuti István szerint a 
kemény felkészülési idő-
szak meghozta eredmé-
nyét: -Az idei világbaj-
nokságon nagyon komoly 
nemzetközi mezőny gyűlt 
össze, a sportág évről év-
re fejlődik, új országok is 
jelentkeztek. Az Óbudai 
Sárkányok csapata ebben 
az átalakuló mezőnyben 
is megőrizte nemzetközi 
hírnevét, és a hölgyek 
újabb szép érmekkel bő-
víthették eddig is gyönyö-
rű készletüket.

A masters női mezőny-
ben az Óbudai Sárkányok-
BKV csapata a versenyen 
nagyon sikeresen szere-
pelt: a két ezüstérem és a 
bronzérem mellett egy ne-
gyedik és egy hatodik he-
lyet is szerzett.          B. Z.

Óbudaiak diadala a sárkányhajó világbajnokságon

az ország egyik legnagyobb 
létszámú kosárlabda után-
pótlás klubja sikeresen tel-
jesített a 2015-2016. évi baj-
nokságban. Dr. neszmélyi 
Emil, az óbudai Kaszások 
sportigazgatója érthető elé-
gedettséggel értékelte a 
csapatok szereplését, de 
optimista képet festett az 
akadémia jövőjéről is.

- Az elmúlt évi szezon 
kapcsán kiemelkedő 
eredménynek tekinthető, 
hogy a fiú U11-es és U12-
es csapataink kijutottak 
az országos döntőre - 
kezdte az értékelést a 
sportigazgató, majd sorol-
ta a többi sikert: - A ma-
gasabb korosztályaink 
szintén helytálltak, a játé-
kosok közül néhányan 
szerepeltek a budapesti és 
nemzeti válogatott keret-
ben, a fiú és a lány csapa-
taink közül sokan kerül-
tek közel az országos dön-
tőkön való részvételhez. 

Elismert műhely
A Kaszások Akadémia 

programunk végrehajtá-
sát a szövetség auditálta, 
és a két legjobb budapesti 
akadémia egyikeként jel-
lemezte. Ezzel éles vá-
laszt adtunk a kosárlabda 

műhelyünket sokszor alá-
becsülő konkurenseink 
számára, akik zöme a 
pesti oldalon található. 
Szintén jó eredmény, 
hogy számos olyan játé-
kos, akik korábban eliga-
zoltak tőlünk, visszatér-
tek, mert az őket átigazo-

ló klubok közül legtöb-
ben az ígéretekhez képest 
gyengébb feltételeket és 
kevés játéklehetőséget 
biztosítottak számukra. 
Az ő esetük tanulságos 
lehet azok számára, aki-
ket más klubok ellenőri-
zetlen ígéretekkel próbál-

nak elcsábítani jelenlegi 
játékosaink közül.

25 versenyző 
csapat

A 2016-2017. év külön-
böző szintű bajnokságai-
ban 25 csapattal veszünk 
részt, ilyen létszámmal 
kevés hazai egyesület 
büszkélkedhet. Új ala-
pokra helyeztük a női 
szakágat, az óbudai Mini 
Kupán már a fiú és a ve-
gyes együttesek mellett 
„beindult” egy tisztán lá-
nyokból álló csapat is. A 
továbbiakban folytatjuk a 
lányok toborzását, szeret-
nénk, ha még több lány 
játékosunk lenne. A nem-
zeti és budapesti utánpót-
lás válogatottaink behívói 
alapján idén is lesznek vá-
logatottaink, köszönhető-
en a magas szintű akadé-
miai képzésnek. 

Fontos számunkra, 
hogy további saját nevelé-
sű játékosokat tudjunk 
beépíteni az NB1-es fel-
nőtt csapatba, ami szak-
mailag többet ér egy klub 
számára, mint bármely 
utánpótlás bajnoki cím. A 
tapasztalatok ugyanis azt 
mutatják, hiába nyer egy 
utánpótláscsapat bajnok-
ságot, a játékosok közül 
nem biztos, hogy valaki 
eléri az NB1-es szintet.  

Kép és szöveg: lovas  

Kaszások Kosárlabda Akadémia
Sikeres bajnoki év
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Az északi vasúti híd öt-
lete már 1892-ben, az 

esztergomi vasútvonal ter-
vezése során felmerült, 
hogy a főváros bal parti 
részével összeköttetést te-
remtsenek. A vasútvonal 
akkori tulajdonosa, az 
olasz Fratelli Marsiglia ne-
vű vállalat, ennek érdeké-
ben elhatározta az Óbuda 
és Újpest közötti egyvágá-
nyú Duna-híd építését. 
1894-ben látott hozzá a 
munkához a szintén olasz 
Societa Nazionale delle 
Officine di Savigliano cég, 
amely a vasszerkezet 
gyártását a Magyar Ál-
lamvasutak Gépgyárában 
rendelte meg. 

Felrobbantották
A forgalom számára a 

Millennium évében, 
1896. november 3-án ad-
ták át a hidat; szerkezetét 
az egyre nagyobb terhe-
lés miatt többször meg 
kellett erősíteni, ám ez-
után a híd egészen 1944 
augusztusáig teljesítette 
hivatását. A második vi-
lágháborúban az ameri-
kai légibombázások so-
rán több helyen súlyosan 
megsérült, de a megron-
gált hídra a végső csapást 
1944 karácsonyán a visz-
szavonuló német haderő 

mérte azzal, hogy felrob-
bantotta a szerkezetet.

A szovjet hadsereg a 
helyszínen 1945-ben ide-
iglenes pontonhidat épí-
tett, és az újjáépítés évei-
ben az esztergomi sze-
mélyvonatok Császárfür-
dő vasútállomásig (Fran-
kel Leó utca) jártak. 
1950-től a tehervonatokat 

szükségmegoldásként az 
Árpád hídra terelték. (Te-
relő útvonal: Angyalföld 
MÁV állomás–az egyko-
ri Vizafogó teherpálya-
udvar bejárata–összekötő 
vágány az Árpád hídra–
Flórián tér–üzemi vá-
gány–Filatorigát vasútál-
lomás–HÉV sínek–Óbu-
da vasútállomás). 

Tíz év szünet
A víz alatti hídroncsok 

kiemelése és a fel nem 
robbant 500 kilogram-
mos bombák hatástalaní-
tása évekig eltartott. Sok 
nehézséggel járt a lerob-
bantott mederpillér és a 
hídfő helyreállítása is, 
amit 1953 őszén kezdtek 
el. A munkát nehezítette 
az 1954. évi dunai nagy 
áradás, ami elmosta a 
hídszerelő telepet. 1955-
re készült el az újjáépí-
tett híd, amely a Roth-
Waagner-féle szerkezet 
továbbfejlesztése, azaz 
úgynevezett csavarozott, 
kettős „K”-híd.

Zöld színű lett
Az építkezést a MÁV 

részéről Nemeskéri-Kiss 
Géza mérnök vezette, az 
acélszerkezet szerelését 
a Ganz–MÁVAG részé-
ről Perényi Miklós 
főépítésvezető irányítot-
ta. Próbaterhelése 1955. 
május 5-én volt. A híd-
szerkezetek próbáján 4 
darab 424-es sorozatú 
mozdonnyal terhelték 
meg az egyes hídnyílá-
sokat. Az első személy-
vonat – több mint tíz év 

szünet után – 1955. má-
jus 21-én haladt át a hí-
don.

A 2000-es évek köze-
pére a hídon a mozdony 
vontatta vonatoknak 10 
km/h, a motorvonatok-
nak pedig 30 km/h se-
bességkorlátozás volt ér-
vényben. Az acélszerke-
zet felújítása nem lett 
volna gazdaságos, ezért 
azt – a pillérek felújítása 
mellett – 2008 nyarán 
teljes egészében lecserél-
ték. A híd új, előszerelt 
darabjait Csepelről TS-
80 típusú bárkákon szál-
lították a Duna óbudai 
szakaszához, ahol két 
úszódaru (a 200 tonnás 
magyar „Clark Ádám” és 
a 300 tonnás német „At-
las”) emelte őket a meg-
erősített pillérekre. 

Az átépítés óta a hídon 
a vonatok 80 km/h se-
bességgel haladhatnak, 
illetve a híd déli oldalán 
járda, északi oldalán ke-
rékpárút van. A régi hí-
don lévő villamos távve-
zetéket a járda alá rejtet-
ték el. Az egyébként 
dísztelen új híd zöld szí-
nű lett. 

B. Z.

120 éves az északi vasúti híd

Fürödj jól! – így köszöntötték 
egymást az ókorban a római-
ak mielőtt beléptek a fürdő-
be. az aquincumi Múzeum 
„Wellness az ókorban” című 
kiállítása betekintést nyújt a 
római kori fürdőkultúrába. 

Az ókorból huszon-
négy fürdő, valamint 

különböző használati tár-
gyak maradtak fent. A ki-
állítás több részből áll: el-
sőként egy összefoglalást 
láthatunk az aquincumi 

fürdőknek a kutatásáról, 
amelyből kiderül, hogy 
1778-ban egy meszesgö-
dör kiásása közben buk-
kantak rá az első fürdő 
maradványaira. Majd egy 
térkép segítségével meg-
nézhetjük, hogy a mai 
Budapest területén merre 
kerültek elő fürdő emlé-
kek. A fürdők szerkezeti 
áttekintését követően lé-
pünk be a fürdőbe. Fürdő-

ruhát nem érdemes hoz-
nunk, mert a rómaiak sem 
hordtak. Ez akkor felveti 
a kérdést, hogy nők és fér-
fiak együtt, vagy külön 
fürödtek? Egyes fürdők-
ben külön nyitvatartási 
idő volt férfiaknak és 
nőknek, de voltak olyan 
fürdők is, ahol külön 
szárnyban fürödtek a kü-
lönböző nemek. Általá-
ban munka után, délutá-

nonként jártak a fürdőkbe 
a rómaiak. Az éjszakai 
fürdőzésről maradtak fent 
források, azonban ez nem 
igazán volt jellemző. Ér-
dekes módon a fürdők 
nem szolgáltak uszoda-
ként, mert nagyon seké-
lyek voltak, így ha úszni 
támadt kedvük a római-
aknak, akkor azt termé-
szetes vizekben tették. A 
hideg vizes fürdőből, lan-

gyos helyiségből és forró 
vizes, magas páratartal-
mú helyiségből álló hár-
mas rendszer jól ábrázolja 
a római fürdők logikus 
működését. Ezt tekinthet-
jük meg a tárlatvezetés 
második felében, amikor 
is az aquincumi régészeti 
parkban bemutatják a 
fennmaradt négy fürdő 
maradványait. 

(A kiállítás november 
16-ig látható. Cím: Szent-
endrei út 135.) 

Kép és szöveg: 
Takács Vivien

Egészségedre váljon a fürdés!

Fotó:AntalIstván
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az extrém sportokat kedve-
lők örömére egyre bővül a 
kerületben a falmászó klu-
bok száma. az egyik legna-
gyobb és legjobban felsze-
relt (800 m2, 100 út, 3000 fo-
gás a falon) mászó létesít-
mény a szentendrei út 89-95. 
szám alatt működő Monkey 
Boulder Mászóterem. Itt ren-
dezték október 22-én a II. 
Edelrid Monkey power Boul-
der Jam néven futó versenyt, 
melyen százhetvenhárman 
(majdnem telt ház) vettek 
részt.

Ez a rendezvény főleg 
az amatőr mászók-

nak kínált versenyzési 
alkalmat, de a profik kö-
zül is többen kipróbálták 
tudásukat. A verseny-
zőknek 66 boulderből 
kellett minél többet meg-
mászni, a feladatokra 

2×1,5 óra állt rendelke-
zésre. A boulderezés a 
sziklamászás legfiata-
labb ága, terem változata 
igen népszerű. A boulder 
kis magasságon, heveder 

nélküli mászás, nagyon 
szórakoztató mozgás. Já-
tékosság van benne, erő-
re, dinamizmusra és ko-
ordinációra épül. Az 
egész test izomzatát 

megmozgatja, fejleszti 
az egyensúlyérzéket. Öt 
méter magas a fal, ha va-
laki véletlenül leesik, a 
vastag szivacsréteg meg-
védi a sérüléstől. 

A verseny elérte célját: 
a mászók jókedvűen 
„közlekedtek” a falon, 
mindenki próbálta leg-
jobb teljesítményét nyúj-
tani, a három órás ko-
moly fizikai és koncent-
rációs terhelés után este 
senkit sem kellett álom-
ba ringatni. Dicséret ille-
ti a házigazdát: a kitűnő 
szervezés, zökkenő nél-
küli lebonyolítás emlé-
kezetessé tette a II. 
Elderid Monkey Power 
Boulder Jam mászó fesz-
tivált.

Kép és szöveg: 
lovas

Jókedvükben falra másztak Eredmények
Profi lányok: 1. Benus
Adél. Profi fiúk: 1. Ba-
logh Zsolt. 2. Komjáti
Zoltán(holtversenyután
lógóverseny döntött).
Amatőr lányok: 1. As-
bóth Hanna. Amatőr fi-
úk:1.CurillaPatrik.

a Bánkuti Junior team ifjon-
cai ismét villantottak. Ezúttal 
a két legfiatalabb pilóta go-
kartban indult, és szép sikert 
könyvelhettek el mindketten.

O rvos Huba (11) és 
Varga Bence (9) az 

egyhetes go-kart táboro-
zás záró „vizsga verse-
nyén” álltak rajthoz és 
szerepeltek nagyszerűen. 
Huba abszolútban, a 16 
éves korosztályban a 7. 
helyen jutott a döntőbe, 
ahol végig nagy küzdel-
met folytatott lényegesen 
idősebb ellenfeleivel. 

- Egy nagyon jó rajtot 
vettem, és mindjárt elő-
rébb is kerültem. Miköz-
ben készülődtem a követ-
kező előzésemre, sajnos 
„nyitva hagytam a ka-
put”, és az egyik pilóta 
visszaelőzött. Azután ve-
le végig külön csatát foly-
tattunk, végig adok-ka-
pok volt, amit nagyon él-
veztem, többször is volt 
helycsere közöttünk. 
Nagy kihívás volt küzde-
ni az idősebb srácokkal, 
sokat tanultam belőle. 
Köszönöm a lehetőséget! 
– mondta a végül 7. he-
lyen célba érő Huba. 

Bence egy teljesen 
más jellegű versenyt fu-
tott. Ő korosztálya leg-

jobb ed zésidejével első 
helyen jutott a döntőbe. 
Nagyszerű rajttal, elő-
nyét fokozatosan növel-
ve, majd fél pálya előny-
nyel nyerte döntőjét. 

- Megalkuvást nem tű-
rően, a célba érkezésig fo-
kozatosan léptél el a töb-
biektől. A biztos vezetés 
tudatában miért nem vet-
tél vissza a tempóból a 
biztonságos célba érésre 
törekedve? – kérdeztük a 
boldog győztest.

- Papa (id. Bánkuti) 
azt tanácsolta, hogy ma 
ne a győzelem legyen a 

fő célom, hanem hogy 
próbáljak végig, teljes 
odafigyeléssel, minél 

gyorsabban menni füg-
getlenül attól, hogy sok-
kal vezetek a többiek 
előtt. Ha hibázok, hát hi-
bázok. Most az is bele-
fér, legfeljebb gyakorol-
ni fogom a visszaelő-
zést! De ez most – sze-
rencsére – nem jött ösz-
sze. Nagyon boldog va-
gyok! – válaszolt moso-
lyogva Bence. 

A csapat harmadik Ju-
nior pilótája, Amrein Ro
land (14) legközelebb az 
Országos Szlalom Baj-
nokságban a juniorok és a 
felnőttek között is rajthoz 
áll a Peugeot 206-ossal, 
ahol célja mi más is lehet-
ne: dobogóra állni.

A csapatvezető Bánku-
ti elmondta, idén még to-
vábbi két kerületi pilóta-
palántával tudnának fog-
lalkozni, két „verseny-
ülés” még kiadó! (www.
bankutimotorsport.hu)

Bánkuti Junior Team
A jövő autóversenyző reménységei

Óvodapedagógus felvétele
Apályázatkiírója:Gyermeksziget Montessori óvoda Mosolygó tagóvoda; 1039 Buda-
pest, Kelta utca 8. Telefon: 06-1-250-4631, 06-1-454-7210; e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu A 
pályázatfelelőse:Véghné Törő Alíz Tagóvodavezető.Apályázattalmeghirdetettmunkakör
megnevezése:1 fő óvodapedagógus.Afeladatkörmegnevezése:óvodainevelés, iskolai
előkészítés.Pályázatifeltételek:felsőfokúszakirányúvégzettség,büntetlenelőélet.Apályá-
zatnálelőnytjelent:MontessoriMódszerbenszerzetttapasztalat.Apályázatnaktartalmaznia
kell:részletes,fényképpelellátottszakmaiönéletrajzot;végzettségettanúsítóokiratokmásola-
tát;3hónapnálnemrégebbierkölcsibizonyítványt.Akinevezéshatározatlanidőreszól;4hó-
napospróbaidővel.IlletményésegyébjuttatásokaKjt.szerint.Apályázatbenyújtásánakha-
tárideje:folyamatosan, de legkésőbb  2016. november 20.Apályázatelbírálásánakhatár-
ideje:2016.november23.Azállásbetöltésénekideje:elbírálásutánazonnal.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

Fo Ga Dó óra. Zsiga-kár pát Dá  ni el 
(JobbikMagyarországértMozgalom)or-
szággyűlésiképviselőfogadóórájátmin-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alattiJob bik iro dá ban.Előzetesbejelent-
kezés időpont-egyeztetéssel a 06(30) 
365-0862-esszámon.

Fo Ga Dó óra. kiss lász ló 
(MSZP)országgyűlésiképvi-
selő (Budapest, 10. válasz-
tókerület) fogadóórája min-
den hó nap el ső pén te kén 
16-tól 17 órá ig a III. Mó kus 
ut ca 1-3. számalatt. (Te le-
fon: 244-8036; e-mail: kiss.
laszlo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
•AFideszIII.kerületiszervezeteaKaszásdűlőutcaiFideszirodá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) ingyenesjogsegélythirdetdr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéddel(legközelebb november 29-én 17-től 19 órá ig).Ér-
deklődnia367-8791-es telefonszámonlehet.
•Var ga Mi hály országgyűlésiképviselőmegbízásábólingyenesjog-
segélyt tartdr. Tósoky Ba lázs ügyvédmin den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig VargaMihályországgyűlésiképviselőirodájában(Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Bejelentkezésnem
szükséges.Érdeklődnia06(20)200-0017-es telefonszámonlehet.
•Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP),a10.országosegyénivá-
lasztókerületelnökeminden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában.
Cím:1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7.Előzetesbejelentkezésszük-
ségesa367-8791-esvagya06-20-226-7828-astelefonszámon.
•AFideszIII.kerületiszervezetemegbízásából,aBékásmegyeri
KözösségiHázban(Csobánka tér 5.) ingyenes jogsegélythirdet
dr. Gáthy Zsu zsan na ügyvéd,min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
•AKereszténydemokrataNéppártIII.kerületiSzervezeteaVára-
di ut ca 17. számalattiirodájábancsü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fogadóóráttart,melynekkeretébenmin den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügyvédingyenesjogitanácsadásttart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
•Solymosi Im re (MSZP),társasházikérdésekbenmin den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá igazMSZPIII.kerületiirodájában
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
•Komka Nor bert (MSZP),dr. Simonka Csa ba (MSZP),szociáliskér-
désekbenmin den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
igazMSZPIII.kerületiirodájában(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
•Dr. Fercs Já nos (MSZP),jogikérdésekben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá igazMSZPIII.kerületiirodájában (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
•Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügyvédingyenesjogiésJá no si Já nos 
építész ingyenes építési tanácsadása min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig aCsillaghegyiPolgáriKörEgyesület-
nél(Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
•ADemokratikusKoalícióIII.kerületiSzervezeteingyenesjogi
tanácsadástnyújt.Érdeklődnia06(30)866-8695-östelefonszá-
mon,vagyabudapest10@dkp.hue-mailcímenlehet.Előzetes
időpont-egyeztetésszükséges.
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: minden hónap második
szerdáján17-től19óráig.Jelentkezésdr. Léder Ró zsá nál. Tel.:
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: mindenhónapelsőszerdá-
ján18órától.JelentkezésBóni Hil da Imo la természetgyógyásznál.
Tel.:06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: mindenhónapmásodikcsütörtökén17
órától.Atanácsadástdr. Kiss Éva nyugalmazottbírótartja.Je-
lentkezés:a06-70-967-1493-as telefonszámon.
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

FoGaDóóra-VáltoZás. Stollmayer Ákos (Fidesz-KDNP,5.
vk.)fogadóórájátaNagyLászlóÁltalánosIskolában(Váradiut-
ca)november 11-én és december 2-án17-18óraközötttartja.



312016.21.szám hirdetés



32 2016.21.számmozAiK

Csillagdélután költővel és szobrásszal
Afiatalabbköltőnemzedékegyiklegígéretesebbte-
hetsége,Bak Rita költővoltavendégenovember
9-énazIrodalmicsillagdélutánsorozatánakaCsil-
laghegyiKözösségiHázban.BakRitaköltői,kritiku-
si,műfordítóiésszerkesztőimunkásságaegyaránt
figyelemreméltó.Szerkesztőitevékenységénekje-
lentősszerepevoltaHoldkatlaninternetesfolyóirat
rangjánakkialakításában,költőkéntpedigaszemé-
lyességetésaközösségielkötelezettségetremekül
ötvözőalkotásokkalajándékozzamegazértőolva-
sókat. Ugyancsak ezen a helyszínen tekinthető
meg november 19-igaközösségiháznyitvatartási
idejébenOláh Mátyás szobrászművész kiállítása.
AzalkotókkalésavendégekkelGyimesi Lászlóíró,
költőbeszélgetett.

Könyvbemutatók és hozott versek
Ünnepikönyvbemutatóravártaazérdeklődőketaz
AccordiaMűvelődésiKörnovember4-énaBékás-
megyeri KözösségiHázba.A programelső részé-
benönállókötetekbemutatásárainvitáltákaziroda-
lomkedvelőket a szervezők, melynek keretében
Csontos Márta: Zónahatárok (Littera Nova, 2016),
e.h. mihalovics:Világomfényben,árnyban(Accordia,
2016)ésMüller Gábor:Alelkemben,avagyképzelet
vagyvalóság(Accordia,2016)címűköteteikerültek
terítékre.AmásodikrészbenGyimesi Lászlóköltő,a
MagyarÍrószövetségtagja,akiadólektoraelemezte
barátságosbeszélgetésenaz érdeklődő vendégek
általhozott,kötöttformábanírtverset.

Színes világ a 3K-ban
Barabás Lujza„Színesvilág”címűkiállításátVámos 
Miklós írónyitjameg november 11-én 18 órakor a 
3K-ban.Anyolcéveskislányelőször2014-ben,öt-
éves korában kapott lehetőséget, hogy Bécsben
bemutatkozhasson egy nemzetközi kiállításon,
mégpedig felnőtt festőművészek között. Lujzi első
művésztanára,Rákóczy Gizellafestőiskolájábanta-
nult festeni, amikor hatéves korában – Magyaror-
szágról egyedüli gyermekként – a párizsi Louvre
MúzeumArtSalonShopping450nemzetközifelnőtt
festőművészkiállításánkapotthelyet.Lujzijelenleg
ösztöndíjasaBudaiRajziskolában,aholtanáraFá-
bián Noémi,aMoholy-NagyMűvészetiEgyetemad-
junktusa.Emellettvizuálistehetségénekegyénifej-
lesztésévelazIBBY-díjasgrafikusművész,Alexand-
ra Faltis foglalkozikrendszeresen.(A kiállítás dec-
ember 16-ig megtekinthető a Kaszásdűlői Kulturális 
Központ (3K) nyitva tartási idejében. A belépés in-
gyenes. Cím: Pethe Ferenc tér 2.)                     B. Z.

óbudára látogatott Bud spencer (Carlo pedersoli) legidő-
sebb fia, Giuseppe pedersoli, és ha már itt járt, meglátogat-
ta a filatorigáti graffitis falat, ahol édesapja emlékét őrzik. a 
falat szinte naponta új alkotások színesítik, de ehhez a 
részhez soha nem nyúlnak hozzá, mindig van néhány gyer-
tya a kép előtt

a világhírű Eötvös Cirkusz (a családok cirkusza) 
ebben az évadban sok újdonsággal, új társulattal 
lepi meg közönségét. vendégszereplésük nov-
ember 10-től 13-ig látható Békásmegyeren, az 
Újmegyeri téren, ahol a közönséget fűtött sátor-
ban, fűtött nézőtérrel fogadják. 

A z „Időutazó” című szuperprodukció Ma-
gyarországon sosem látott elemekkel fű-

szerezi a hagyományos és a modern, interaktív 
show-műsor látványos elemeit. Professzor 
Pom-Pom bohóc vezeti a közönséget a különle-
ges utazáson. Visszautazhatunk több millió 
évet a dinoszauruszok és ősemberek világába, 
megelevenedik Noé bárkája, állatok sokaságá-
val. A Nílus királynője magasba repít, a mutat-
ványt légtornászok és akrobaták lélegzetelállító 
produkciója teszi felejthetetlenné. Római gladi-
átorok harcolnak az elefántok körében. Zsong-
lőrök fénykardokkal harcolnak majd a csillag-
közi háborúban. Tündérek meséje kicsiknek és 
nagyoknak, a fantázia világa egy karnyújtás-
nyira a nézőktől. Állatok parádéja a porondon! 
Az Időutazó kalandos útja a múlton át a jövőbe 
repít, ahol megláthatjuk, milyen az akkori kor 
cirkusza. 

Akciós jegyek 1999 forinttól válthatók. A szó-
rólapot felmutatók különleges kedvezmények-
ben részesülnek. Az előadások november 10én 
és 11én 18 órakor, 12én 15 órakor, 13án 11 

órakor kezdődnek. (További részletek: www.
eotvos cir kusz.com Facebook: Cir kusz Eötvös. 
Infóvonal: 06-30-401-9507.)                               X

Cirkuszi show Békásmegyeren

az óbudai árpád Gimnázium 
kilencedikeseinek Számadó 
László tanár tartott rendha-
gyó matematikaórát a cirkusz-
ban. a fiatalok a prímszámok-
ról és a népmesei számokról 
tanultak különleges környe-
zetben, a „lúdas Matyi a cir-
kuszban” című előadás dísz-
letei és kellékei között.

F ekete Péter cirkusz-
igazgató fogadta a 

diákokat, köszöntőjében 
elmondta, hogy óriási új-
donság, ami most törté-
nik, ugyanis ezen a po-
rondon még soha nem 
volt matematikaóra.

Az előadás Lúdas Ma-
tyi történetét dolgozza fel 
cirkuszi környezetben, 
ahol megjelennek a zsong-
lőrök, légtornászok, akro-
baták, egyensúlyozók, 
mutatványosok. A gyere-
kek az előadás után 
zsonglőrködhettek, felül-
hettek a trapézra, ahol pár 
perccel azelőtt, még „Ma-

tyi lúdjai” röpködtek. A 
labdák, karikák, tányé-
rok, buzogányok nem is-
meretlenek számukra, hi-
szen az iskolában rend-
szeresen használják eze-
ket. Pár perces zsonglőr-
ködéssel felfrissülnek az 
órán, és újra elmélyülhet-
nek a matematika rejtel-
meiben. Óriási élmény volt 
számukra, hogy a poron-
don is kipróbálhatták tudá-
sukat. A rendhagyó órát 
Számadó tanár úr a törté-
net meseszámaira építette, 
ezeken keresztül beszéltek 
prímszámokról, osztható-
ságról, sorozatokról. 

Rendhagyó matek


