
A 120 éves Szent Margit Kórházért no-
vember 8-án jótékonysági estet szer-
veznek a Pesti Vigadó dísztermében.

A Vörösvári úti szakrendelőben egész-
ségnappal folytatódik november 11-én 
az ingyenes rendezvénysorozat.

November elején indul a főváros egyik 
legjelentősebb közlekedési beruházása, 
az M3-as metróvonal rekonstrukciója. 
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Lapzártakor érkezett: Kettéválasztotta és külön projektként kezeli az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak árvízvédelmét a Fővárosi Közgyűlés, így annak 
megvalósítása a római-parti védműtől függetlenül megkezdődhet. Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere is támogatta a Tarlós István főpol-
gármester és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztést                                                                                  Továbbiak a 7. oldalon

Árvízi védekezés két ütemben

Városlátképek és térképek 
a korabeli Óbudáról

Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása október 17-
én nyílt meg A fikciótól a valóságig – Térképek, met-
szetek, városlátképek (veduták) Óbudáról 1600-tól 
1873-ig címmel. A korabeli kartográfia módszereit és 
technikáit is bemutató tárlat elsősorban Óbuda múlt-
ját, egykori ábrázolásait kívánja elérhetővé tenni az 
érdeklődő közönségnek.                  Tudósítás a 25. oldalon 

Pályázat ösztöndíjra
November 7-ig lehet pályáz-
ni az idei tanév második, a kö-
vetkező első félévére a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázatra, melyet az ön-
kormányzat a szaktárcával kö-
zösen hirdetett meg.                          

Pályázat a 23. oldalon 

A lakótelepi 
kerékpártárolás fejlesztéséről
Az önkormányzat döntött arról, hogy ja-
vítja az óbudaiak biciklitárolási lehetősé-
geit, kiemelten a lakótelepeken. Először 
a Fő tér környéki tömbök kerülnek sorra: 
vizsgálják a biztonságos, könnyen hasz-
nálható kerékpártárolás fejlesztésének 
formáit.                            Meghívó a 10. oldalon

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 61. év-
fordulója előestéjén az óbu-
dai Schmidt-kastély temp-
lomterében tartotta ünnepi 
megemlékezését, majd a 
résztvevők megkoszorúzták 
1956 hőseinek a kastély falá-
nál található emléktábláját.

Az óbudai Schmidt-
kastély fontos szere-

pet töltött be Óbuda 1956-
os történetében azzal, 
hogy 1956 őszén a kastély-
ba szabadságharcos felke-
lők egy csoportja „fészkel-
te be magát” és november 
4-e után is kitartva sikeres 
rajtaütéseket hajtottak vég-
re a Bécsi úton beáramló 
szovjet katonákon. Ezért is 
érthető, hogy Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata ezt a helyszínt válasz-
totta a forradalom meg-
ünneplésének helyszínéül, 
ahol Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszteren 
és Bús Balázs polgármes-
teren, valamint az érdek-
lődő közönségen túl ezút-
tal is megjelentek a kerü-

letben működő szerveze-
tek és intézmények, vala-
mint gazdasági társaságok 
vezetői, képviselői.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő ün-
nepi beszédében azért is 
fontosnak tartotta tanúsá-
got tenni az 1956-os forra-
dalom értékei mellett, mert 
szabadságunk olyan emlék, 
amely megszabja lépteinket 
a mában is. Mint elmondta, 
köszönettel és hálával tarto-
zunk a forradalmároknak, 
mert egy rabságban tartott 
nemzetnek adták vissza a 
szabadság reményét. Kö-
szönettel és hálával tarto-
zunk azoknak, akik a dikta-
túra fenyegetettségei között 
is emelt fővel akartak jár-
ni, akik az életüket sem tar-
tották túl nagy árnak azért, 
hogy eloszlassák a kom-
munista diktatúra sötétjét, 
a mindennapok félelmét, 
kiszolgáltatottságát és re-
ménytelenségét.

A miniszter hangsúlyoz-
ta, a mi feladatunk az, hogy 
a hősökre emlékezve ke-
rüljenek ők az őket megil-

lető helyre a nemzeti em-
lékezetben. Méltón emlé-
kezni azonban csak úgy le-
het, ha mai tetteinkben va-
lóban megjelennek a sza-
badságharc értékei. Az el-
múlt évek során a nemzeti 
kormány mindent megtett 
ezért. Manapság is küzdel-
met kell folytatnunk azért, 
hogy akár belföldön, akár 
külföldön értékeinket kép-
viselni tudjuk, s ennek so-
rán sok esetben érezhet-
jük egyedül magunkat. 
Sokszor gondolhatjuk azt, 

hogy a magyar identitást, 
hazánk gazdasági és po-
litikai függetlenségét kell 
megvédeni, vagy megerő-
síteni – hangzott el Var-
ga Mihály ünnepi beszé-
dében, amelyhez a minisz-
ter még hozzátette, hogy 
amiként 1956-ban, a nehéz 
helyzetekben jó döntést 
csak tiszta értékek men-
tén, igazunk biztos tudatá-
ban és az egész nemzet ja-
vát szolgálva lehet hozni.

Az esemény résztve-
vői az Óbudai Danubia 

Zenekar által összeállí-
tott műsorral emlékez-
hettek történelmünk vi-
haraira, melyhez a Há-
mori Máté által vezé-
nyelt zenekar Beetho-
ven, Kodály és Bartók 
műveket játszott.

Az ünnepi megemlé-
kezés résztvevői koszo-
rúkat és virágokat he-
lyeztek el a Kiscelli Mú-
zeumnak helyet adó 
Schmidt-kastély bejára-
tánál található emléktáb-
lánál.                  Bodzay

Emlékezés azokra, akik emelt fővel akartak járni

Spanyolország nagykövete, 
az önkormányzat képviselői 
fiatalok részvételével emlé-
keztek meg október 13-án a II. 
világháborúban magyar zsi-
dókat mentő Ángel Sanz Briz-
ről a róla elnevezett óbudai ut-
cában található emlékműnél.

Az egykori budapes-
ti ügyvivőről két év-

vel ezelőtt elnevezett ut-
cában állított emlékmű-
nél virággal és koszorú-
val emlékeztek meg Spa-
nyolország Nagykövetsé-
ge, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata képvise-
lői és gimnazista fiatalok.

José Ángel López Jor-
rin Spanyolország nagy-
követe megemlékező be-
szédében elmondta, hogy 
immár hetvenhárom éve 
annak, hogy Ángel Sanz 
Briz embereket mentett 
Magyarországon. Több 
mint ötezer magyar zsidót 
mentett meg munkatársá-
val együtt azokban a kriti-
kus októberi és novembe-
ri hónapokban. Ötvenegy 

éve annak, hogy az izraeli 
Jad Vasem Intézet a Világ 
Igaza kitüntetést adomá-

nyozta Ángel Sanz Briz-
nek. A nagykövet egyben 
megköszönte mind a Fő-

városi Önkormányzatnak, 
mind Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának, 
valamint a zsidó szerve-
zeteknek a tevékeny köz-
reműködését abban, hogy 
az egykori spanyol diplo-
matáról utcát neveztek el 
Óbudán és emlékművet 
állítottak a tiszteletére. 

Külön örömét fejezte 
ki José Ángel López Jor-
rin azért, hogy az ifjúság is 
képviseltette magát a meg-
emlékezésen, hiszen egy 
emlékmű célja éppen az, 
hogy emlékeztesse első-
sorban a felnövekvő ge-
nerációkat. Egy olyan sze-
mélyre pedig különösen 
érdemes emlékezni, aki 
pontosan tudta, hogy me-
lyek azok az emberi érté-
kek, amelyek szerint élni 
kell. Spanyolország nagy-
követe egyben reményét 
fejezte ki, hogy ez az ese-
mény évről évre megis-
métlődhet, egészen addig, 
míg a most jelenlévő fia-

talok majd a gyermekeiket 
is elhozhatják a megemlé-
kezésre.

Ángel Sanz Briz, a „bu-
dapesti angyal” spanyol 
diplomata, aki a máso-
dik világháború alatt ügy-
vivőként szolgált Buda-
pesten. A nyilvánosságra 
hozott spanyol diplomá-
ciai iratok tanúsága sze-
rint tájékoztatta Franco 
tábornokot a holokauszt 
létezéséről. 1944-ben sa-
ját elhatározásából segí-
tett több mint ötezer ma-
gyar zsidót azzal, hogy 
számukra spanyol útleve-
let biztosított, és így meg-
mentette őket a holoka-
uszttól. A mentéshez sa-
ját vagyonát is felhasz-
nálta, amivel az itteni né-
met helytartót vesztegette 
meg. Befolyását és kap-
csolatait kihasználva haj-
totta végre mentőakció-
ját, amely tevékenységé-
ért megkapta a Világ Iga-
za elismerést.            B. Z.

Zsidók ezreit mentette a „budapesti angyal”

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
1982. október 25-én alakult 
Óbudán, a Zichy-kastélyban 
13 lelkes író, költő, iroda-
lomtörténész kezdeménye-
zésére. Célul tűzték ki Krúdy 
életművének megismerteté-
sét,  népszerűsítését, vala-
mint a tagjaik irodalmi tevé-
kenységének és publikáció-
nak elősegítését,  irodalmi 
rendezvények szervezését.

A Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör októ-

ber 12-ei rendezvényén 
a névadó születésének 
(1878. október 21.) 139. 
évfordulója alkalmából 
megkoszorúzták a Kéh-
li vendéglőben található 
Krúdy-emlékfalat, kitün-
tetéseket,  okleveleket ad-
tak át a színvonalas iro-
dalmi estet megelőzően.

A Kör elnöksége Arany 
Krúdy Emlékérem kitün-
tetést adományozott Bús 
Balázsnak az egyesü-
let többéves támogatásá-

ért. A polgármester hang-
súlyozta a író és Óbuda 
kapcsolatát. - Számos je-
lét adta az elmúlt évtize-
dekben Óbuda, hogy Krú-
dy Gyulát kiemelt hely il-
leti meg városrészünk-
ben. Nem csupán a nagy-
természetű embert, az ízek 
és szerelmek feltétlen ba-

rátját, még csak nem is ki-
zárólag a magasan jegy-
zett írót. Krúdy ugyanis 
elválaszthatatlan az általa 
megálmodott, és Szindbád 
alakja által megteremtett 
világtól, melyben titkon 
magunk is jelen vagyunk. 
Érezzük majd’ száz évnyi 
távolságból is a vendégfo-

gadók atmoszféráját, hall-
juk a postakocsik érkezé-
sét jelző kürtszót a hólep-
te kis hegyi falu határá-
ban. Látomásos világa ol-
vasmányélményeink ré-
vén szinte magától életre 
kel. Az előbb említett citá-
tum is erre utal, hisz ezek-
re a soha nem volt, még-

is az író történetei által át-
élhető históriákra szívesen 
emlékezünk, s mi tagadás, 
általa magunk is minden-
re képes, vidám fiatalokká 
változunk – mondta. 

Nemrég jelent meg a 
Krúdy Irodalmi Kör VI. 
antológiája, benne kö-
zel 70 alkotó prózájával, 
versével, festményével, 
fotójával,  kisplasztikájá-
val. A „Három és fél évti-
zed” című kötetből a pol-
gármester az 1924-ben 
született Antalfy István 
versével köszöntötte a 
Kör elnökségét és tagja-
it, méltatta alkotó és kö-
zösségépítő munkájukat.

Koszorúzás, kitüntetések, oklevelek

35 éves a Krúdy Gyula Irodalmi Kör

Köszöntés
A 90 éves Lator Lász-
lót köszöntik a novem-
ber 9-én 16 órakor kez-
dődő rendezvényen a 
Kéhli vendéglő Krúdy 
szalonjában. Házigaz-
da: Király Lajos. (Cím: 
Mókus utca 22.)

A Színek Szabad Játéka cí-
mű tárlat az ART.ISRAEL-
ART.IS.REAL fesztivál prog-
ramja, az Art Market Buda-
pest 2017 kísérő eseménye.

A szín-preformációk 
lényege a színekkel 

való szabad kísérletezés 
bizonyos szabályok kere-
tein belül, valahogy úgy, 
ahogyan egy szimfónián 
belül variálódik egy ze-
nei motívum. A kiállí-
tott művek 18 színkom-
binációra épülnek, me-
lyek szabadsága korláta-
ik függvényében értel-
mezhető. Az aranymet-
szés arányait követő is-
métlődésük – legyen szó 
vízszintes vagy spirá-
lis alakzatról – végtelen 
számú látványbeli lehe-
tőséget eredményez.  A 
18 színkombináció min-
den verziója önálló egy-
ség, de egyben alkotóré-
sze egy nagyobb mintá-
zatnak is.

A megnyitón részt vett 
Yossi Amrani, Izrael Ál-
lam budapesti nagykö-
vete, aki kifejtette, hogy 
ez a programsorozat hi-
dat épít Budapest és Izra-
el között. 

- Az élet ciklusokból 
és színekből áll, ahogyan 
az Dan Reisinger munká-
iban is megjelenik. A ki-
állítás a magyar és izra-
eli kultúrkör sikeres egy-
másra találásának kitűnő 
példája – mondta.

Pataki Gábor művé-

szettörténész az alkotó-
val kapcsolatban kiemel-
te: Reisinger mindig ha-
gyott átjárókat alkalma-
zott grafikai tevékenysé-
ge és festményei, rajzai, 
szobrai, muráliái között, 
a különböző területek 
kölcsönösen terméke-
nyítették meg egymást. 
Itt látható művei valóban 
„szabad játékok”.

Az Izraelben élő, ma-
gyar származású mű-
vész 1934-ben született 
a Szerbia területén lévő 

Magyarkanizsán. Csa-
ládját a holokauszt idején 
veszítette el, 1949-ben 
emigrált Izraelbe, ahol a 
jeruzsálemi Bezalel Mű-
vészeti Akadémián fes-
tészetet, szobrászatot és 
plakáttervezést tanult, 
majd brüsszeli és londo-
ni művészeti tanulmá-
nyok következtek. 

A világhírű grafikus, 
festő, szobrász, dizájner 
munkáival a világ szá-
mos pontján találkozha-
tott a közönség, nevéhez 
plakátok, grafikai tervek, 
naptárak, csomagoláster-
vek és logók fűződnek. 
Izraelben a formaterve-
zés és tervezőgrafika újí-

tójaként tartják számon, 
első jelentős nemzetközi 
szakmai sikerét az 1958-
as Brüsszeli Világkiállí-
tás díjnyertes plakátjával 
aratta. 

Hazánkban Dan Re-
isinger a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem 
(MOME) címzetes egye-
temi tanára, tagja a Ma-
gyar Plakát Társaság-
nak, 2004-ben megkap-
ta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkereszt-
je kitüntetést, 2016-ban 
a Holokauszt Magyaror-
szági Áldozatainak Em-
léknapján Munkaszolgá-
latosok emlékműve cím-
mel avatták fel a szobrát 
a Teleki téren.

 (A kiállítás november 
12-ig megtekinthető az 
Esernyős Galériában.)

Dan Reisinger kiállítás az Esernyős Galériában
Szabad játékok 18 színkombinációra

„Művészi nyomatokból összeállított tárlatom lénye-
ge a színek egymásra hatása és bizonyos szabá-
lyokon belüli szabad játéka.  Ha néha megszegjük a 
szabályokat (legyenek azok akár egyéni, vagy társa-
dalmilag elfogadott, egyetemes szabályok), az élet 
minden területén megfigyelhetjük a kreatív energi-
ák felszabadulását.  A szabadság mindig valamilyen 
korlátok között értelmezhető.” (Dan Reisinger)

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher
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2017-ben folyamatosan lán-
gol a közéleti adok-kapok vi-
ta a címbéli kérdésben. So-
kan és hangosan nyilváníta-
nak véleményt, foglalnak ál-
lást a Nánási út-Királyok út-
ja mentén kiépítendő védvo-
nal mellett vagy éppen a víz-
parton megépítendő mobil-
gát érdekében.

Jómagam egy evezős 
klub tagjaként érintett 

vagyok. Szeretnék érvel-
ni a vízparti védekezés 
mellett, tehát azért, hogy 
ne engedjük át az árvi-
zeknek a 70 hektáros ró-
mai parti területet. Eve-
zős klubunk Szent János 
u. 7. alatti vízparti telkét 
minden olyan áradás el-
önti, amelynek során a 
budai alsó rakpart szint-
jét kb. 50 cm-rel megha-
ladja a Duna vízszint-
je és ez az utóbbi idő-
ben átlagban 3 évente 
megtörténik. Korábban, 
1990-95 előtt is előfor-

dult, hogy bejött  a Duna 
az udvarunkba, de mesz-
sze nem ilyen gyakran és 
az árvízi vízállások az-
óta egyre magasabbak. 
A gátügy tehát közelről 
érint bennünket.

Ha az ember manap-
ság végigmegy a Római- 
parton, rengeteg dülede-
ző épületet vagy éppen 
elhagyott vízparti telket 
lát. Ezek korábban gyá-
rak, állami vállalatok, 
minisztériumok üdülői 
voltak, vagy a sportléte-
sítményeket kezelő vál-
lalathoz tartoztak. A ’89-
es rendszerváltás során a 
tulajdonos magára hagy-
ta ezeket az ingatlanokat, 
azóta is lassan enyész-
nek. Helyükön lakópar-
kok, modern elegáns 
otthonok épültek-épül-

nek vagy ahol nem (és 
rengeteg ilyen ingatlan 
van), ott a tulajdonos ki-
vár. Várja, hogy számára 
megfelelően alakuljon a 
szabályozás vagy legyen 
elég pénze egy beruházás 
indításához.

A már korábban meg-
épült lakóparkok, és azok, 
amelyek a folyamatosan 
változó szabályozás mel-
lett/ellenére éppen most 
épülnek, mind a vízparti 
sétányhoz képest 2-2,5 m 
magas földfeltöltéssel in-
dulnak.

Jövőkép
Mi lenne az eredménye 

annak, hogyha a Náná-
si út mellett épülne meg 
a védmű és nem lenne 
védekezés a parton? To-
vább folytatódna a fent 

vázolt folyamat: néhány 
évtizeden belül a part tel-
jes egészében beépülne 
lakóparkokkal, amelye-
ket az árvizek nem, vagy 
alig fenyegetnek a fel-
töltött telekszintek mi-
att. Azok az építmények 
pedig, amelyek koráb-
ban épültek, akár 1945 
előtt, azok tovább pusz-
tulnak, mert nincs pénz 
arra, hogy 4-5 évenként 
felújítsák a tulajdonosok, 
bérlők az ingatlanjaikat. 
Egészen addig, amíg va-
laki megveszi, és feltöl-
tést alakít ki, ahol az ár-
víztől védetten megépít-
het egy új lakóparkot. 
Mi, evezősök ismer-
jük Európa boldogab-
bik felén kialakult sza-
bályozási megoldásokat. 
A vízpartokon – Berlin-

ben, Kölnben, Párizsban, 
Brüsszelben és még ren-
geteg helyen a világban 
békésen megférnek egy-
más mellett a lakóingat-
lanok a sportcélú haszná-
lattal.

Védekezés a Nánási-
Királyok útja vonalon 

vagy a vízparton
A városháza nyár ele-

jén a vízparti védekezés 
mellett döntő határoza-
tát követően nagy erők 
mozdultak meg amellett, 
hogy a védmű mégis a 
Nánási út mentén legyen.

Szerintem nem sza-
badna olyan kérdést ko-
molyan feltenni, hogy 
az elsőrendű védvonal a 
Nánási út-Királyok út-
ján vagy a közvetlen Du-
na-parton (Kossuth Lajos 
üdülőparton) legyen-e. 
De ha mégis úgy alakul, 
hogy marad az elsőrendű  
védvonal  a Nánási úton, 

Árvízvédelem a Rómain 
– Nánási út vagy Duna-part? –

Nincs béke a római-parti fák 
alatt. Érvek, ellenérvek fe-
szülnek egymásnak a véd-
mű helyét illetően. Zajlik a 
vita, leginkább azok feje fö-
lött, akiknek a mindennapját 
jelenti a Római-part, a Duna. 

Sportegyesületek, akik 
azért dolgoznak, hogy 

a partnak ne csak múlt-
ja, jövője is legyen. Gye-
rekek, felnőttek, csalá-
dok, nyugdíjasok azért 
csatlakoztak hozzájuk, 
hogy megismerjék a ka-
jakozás, kenuzás és eve-
zés szépségét. Ők azok, 
akik kora tavasztól késő 
őszig benépesítik a Du-
nát túra- és versenyhajó-
ikkal. Ők azok, akik ak-
kor is ott vannak, ami-
kor jön a víz, és akkor is, 
amikor levonul az ár. Ők 
azok, akik abban bíznak, 
hogy egyszer majd valaki 
az ő hangjukat is meghall-
ja, amikor részt kérnek a 
védelemből. Milyen vál-
tozást hozna a vízi sport-
egyesületek életében egy 
olyan gát a Római-parton, 
ami megakadályozná, 
hogy 3-4 évente mindent 
újra kelljen kezdeniük?

Mihály Tibor, a Külker 
Evezős Sportklub elnö-
ke, kicsit lemondóan tár-
ja szét a karját, amikor a 
gátról esik szó. Olyan sok-
szor elmondta már, hogy ő 
sem örül annak, hogy fá-
kat vágnak ki, félti a ter-
mészetes környezetet, de 
szívesen látna egy ren-
dezett Római-partot ma-
ga körül, ahol nem folyik 
a szennyvíz tisztítatlanul 
a Dunába, ahol nem a dü-
ledező épületek mered-

nek az égnek, ahol termé-
szetes, hogy a vízi telepek, 
csónakházak védelmet 
kapnak, ha arra lehetőség 
van. Szerinte a probléma 
sokkal összetettebb annál, 
hogy lesz-e vagy hol lesz a 
gát. A kétkedőknek – nem 
a politikai haszonlesőknek 
–, akik valóban a part él-
hetőségéért aggódnak, azt 
kellene megmutatni, hogy 
a tervek nemcsak a gátról 
szólnak, hogy a tervezett 
gát csak része annak a fej-

lesztési programnak, ami a 
Római-part teljes – a Du-
nától a Nánási-Királyok 
útjáig – egészére vonat-
kozik. Ehhez szükség len-
ne a kerület-főváros-kor-
mány együttgondolkodá-
sára, mert valamennyien 
érintettek a part jövőjében.

Rátkai János, a Római-
fürdő Vízi Sportegyesü-
let elnöke is sokszor han-
goztatta már, érvekkel tá-
masztotta alá, hogy milyen 
sokat jelentene egy árvíz-

mentes bázis az egyesület 
jövőjét illetően. Huszonöt 
éve szervezik a vízi sport-
életet a parton, hat nagy ár-
vizet éltek meg, ami után 
kosz, mocsok, dohos és 
penészes falak maradtak. 
Nem tagadja, elkeseríti 
azoknak az embereknek a 
hozzáállása, akik azért ki-
abálnak, hogy minden ma-
radjon a régiben. Csaló-
dott, mert úgy érzi, hogy az 
elmúlt több, mint két évti-
zedben a munka, amit az 
egyesületben, az egyesü-
lettel végeztek nem öncé-
lú volt, mindig azt tartották 
szem előtt, hogy a Római-
partot, a Dunát szerető em-
bereknek, az itt élőknek, a 
távolabbról idelátogatók-
nak olyan lehetőségeket 
kínáljanak, amelyek kö-
zelebb viszik egymáshoz 
az embert és a természe-
tet: túrák, táborok, hajóköl-
csönzés, fesztiválok, ren-
dezvények. És most azzal 
kell szembesülnie, hogy 
leginkább ezek az embe-
rek támadják, és akarják 
az egyesületet megfoszta-
ni egy lehetőségtől, amit a 
Duna és a vízi telep között 
megépülő gát jelentene.

Római-parti vízi sportegyesületek a gát árnyékában

Fotó: Antal István

Folytatás az 7. oldalon
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mi érintettek ragaszkod-
nánk ahhoz, hogy a mi 
ingatlanjainkat védje 
meg valamilyen védmű.

Miért  akarná a főváros 
(vagy a III. kerület) a Ró-
mai-part 70 hektáros te-
rületét átengedni az árvi-
zeknek?

Ingatlanspekuláció
A vízparti védekezés 

ellenzőinek egyik fő ér-
ve, hogy amennyiben 
megépül a vízparti véd-
vonal, az gazdagítani 
fogja azokat, akik bevá-
sárolták már magukat a 
Rómaiba. Ez lehet, hogy 
igaz, de még fontosabb 
az, hogy amennyiben vé-
delem nélkül marad a 
Római-part 70 hektáros 
területe, az elértéktelene-
dő, romos vagy már üres 
ingatlanokat lassan-las-
san összevásárolják majd 
a spekulánsok, lesz ide-

jük elkészíteni a 2-2,5 
m feltöltést és majd utá-
na készülnek el a lakó-
parkok, amikor éppen az 
építési szabályozás erre 
5-10-15 éven belül éppen 
lehetőséget nyújt.

Ezért, aki azzal érvel, 
hogy a vízparti gát „Ga- 
rancsit” fogja gazdagí-
tani, az nagyon téved. A 
spekulánsokat az fogja 
gazdagítani, ha nem épül 
árvízi védelem a parton, 
a parti ingatlanok lassan 
veszítenek értékükből, de 
legalábbis nem drágul-
nak. A tőkeerős vállalko-
zó egymás után megve-
heti a pusztuló telkeket, 
csónakházakat, feltölti a 
telket és egy-két évtize-
den belül ott áll majd a 
lakópark.

Városfejlesztés
A sok üres telek, pusz-

tuló épület között az ál-
lamnak vagy állami tu-

lajdonú szervezeteknek 
még jelentős mértékű tu-
lajdona van: BMSK Be-
ruházási, Műszaki Fej-
lesztési, Sportüzemel-
tetési és Közbeszerzési 
Zrt., néhány még meg-
maradt csónakháza, a 
MÁV, Posta stb. tulajdo-
nolnak ingatlanokat, kü-
lönböző magántulajdo-
nosok mellett.

Az eddig felmerült ár-
vízvédelmi megoldá-
sok mindegyike tisztán 
mű szaki-árvízvédelmi 
szemléletű.

Úgy gondolom, hogy 
nem ártana komplex 
megközelítés, azaz annak 
áttekintése, hogy hogyan 
nézzen ki a Római-part 
az árvízvédelem megépí-
tése után. Ez egy építész-
városrendező szemléletű 
megközelítést feltételez-
ne és eredménye egy te-
rületfejlesztési terv elké-
szítése lenne.

Merre van előre?
Olyan árvízvédelmen 

kell szerintünk gondol- 
kozni, amely

• megvédi a parti ingat-
lanokat;

• felhasználja a már 
megépült magas feltöl-
téseket. Ahol magas, 
két méter körüli feltöl-
tés van, ott megpróbál 
olyan part menti védeke-
zést kialakítani, amely-
hez nem kell mobilgát 
(résfal, földtöltés, füg-
gönyfal, kisebb magas-
ságú betonfalak) A szi-
várgás kérdését persze 
kezelni kell;

• Ahol lehet (nagy, üres 
telek), ott feltöltést ké- 
szít az akár magántulaj-
donú telkekre is, ez még 
mindig olcsóbb megol-
dás, mint a mobilgát;

• Ott és csak ott ter-
vez mobilgátat, ahol a 
várható használat: eve-
zés, parti vendéglátás a 

közvetlen partkapcsola-
tot igényli, és ott pedig 
megpróbál más megol-
dást, ahol a magas feltöl-
tés vagy a már kiépült in-
gatlanfejlesztés ezt köz-
vetlenül nem igényli;

• a munkák befejezé-
se után a Római-part jel-
lege marad olyan, ami-
lyennek mostanáig meg-
szoktuk: természetes lej-
tésű kavicsos part, amely 
lehetővé teszi a par-
ti sport és szórakozási, 
vendéglátási tevékeny-
ség folytatását;

• ahol lehet, meghagy-
ja a spontánul települt 
part menti fákat;

• felhasználja a köztu-
lajdonban lévő (és mara-
dó) telkeket, építménye-
ket városfejlesztéshez.

Nagy Ferenc 
okl. mérn.

(Megjelent a Római 
Parti Hírek 2017. XXII. 
évf. 7. számában) 

Folytatás a 6. oldalról

A Fővárosi Közgyű-
lés arról határozott 

október 25-ei ülésén, 
hogy a Csillaghegyi-öb-
lözet egészének árvízvé-
delmét szolgáló árvízvé-
delmi létesítmény kere-
tében külön projektként, 
az Aranyhegyi-patak és 

a Barát-patak mentén 
valósuljon meg az árvíz-
védelem. Ennek érde-
kében a patakok eseté-
ben folytassák le a víz-
jogi létesítési engedé-
lyezési eljárást. A Duná-
val párhuzamos védmű-
ről, mint második ütem-

ben megvalósuló létesít-
mény fejlesztéséről an-
nak pontos nyomvonalá-
nak kijelölését követően, 
később dönt majd a tes-
tület. Tarlós István sze-
rint újra megnyílik a vi-
ta lehetősége a part men-
ti, de a kerítések vonalá-

ban tervezett-, illetve a 
Nánási út-Királyok útja 
nyomvonalat támogatók 
között.

A főpolgármester úgy 
fogalmazott, a javaslat-
nak két haszna van: a 
politikai viták vitorlájá-
ból „kiveszi a szelet” és 
végre elkezdődhet a pro-
jekt megvalósítása.

Árvízi védekezés két ütemben

Fotó: Antal István
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Hírösszefoglaló: A következő tíz évben 
hatalmas mértékű, mintegy 700 milli-
árd forint értékű kórház- és szakrende-
lő-fejlesztésbe kezd a kormány az 
Egészséges Budapest Programban. 
Idén 40 milliárd forintból 22 milliárd jut 
17 budapesti és 6 Pest megyei egész-
ségügyi intézmény fejlesztésére. A 
fennmaradó 18 milliárd forintot későb-
bi beruházások tervezésére fordítják, 
melyek ugyancsak elindulnak idén. 

Eszközparkot, informatikai 
rendszert fejlesztenek, épüle-

tet rekonstruálnak és új tömböket 
építenek. Az úgynevezett szuper-
kórházak építése 2019-ben kez-
dődhet és 2025-ben zárulhat le. 
(Ekkorra épül meg a Dél-budai 
Centrum nevet viselő kórház is.) 
A kormány 2010 óta 500 milliárd 
forintot fordított a vidéki kórházak 
fejlesztésére (míg a baloldali kor-
mányok alatt 600 milliárd forin-
tot vontak ki az egészségügyből). 
A jelenlegi kormány egyebek mel-
lett 77 kórházat újított fel részben 
vagy egészben. Emellett 54 rende-
lőintézet és 97 mentőállomás újult 
meg, utóbbiból pedig 30 új is épült, 

a mihamarabbi ellátás érdekében. 
Az öt évvel ezelőtti adatokhoz ké-
pest 400 milliárd forinttal többet 
tudnak az egészségügyi dolgozók 
bérére fordítani, ösztöndíjakkal se-
gítik elő a pályaválasztást. Korsze-
rűsítik többek közt a Jahn Ferenc 
Kórházat, mintegy 30 milliárd fo-
rintból. További 10 milliárd forin-
tos tétel jut a Semmelweis Egye-
tem beruházásaira és 7 milliárd a 
Heim Pál Gyermekkórház sürgős-
ségi ellátására. A következő évek 
több száz milliárd forintos ágaza-

ti beruházásai révén 4 millió em-
ber ellátása fejlődhet.

Ami pedig a városrészben élő-
ket leginkább érinti: az Egész-
séges Budapestért Programban 
mintegy kétmilliárd forint jut a 
Szent Margit Kórház fejleszté-
sére. Először a meglévő épüle-
teket komfortosítják, megkezdik 

egy új műveseállomás létesítését, 
valamint a kórházhoz tartozó nő-
vérszálló felújításának előkészí-
tő, tervezési munkái is megvaló-
sulhatnak. A forrás másik felét az 
orvosiműszer-ellátottságra és in-
formatikai fejlesztésre fordíthat-
ja a kórház vezetése. (Mint arról 
beszámoltunk, legutóbb a koráb-
bi kórház-konszolidációs prog-
ramban mintegy 87 millió forint-
ból megújult a kórház gasztroen-
terológiai osztálya, kiépült a ve-
zetékes orvosigáz-hálózat, illetve 
megvalósult az épületek és a men-
tőbejárat automata ajtóinak cseré-
je, valamint jutott forrás informa-
tikai eszközbővítésre is.)

A III. kerületet érintő további 
beruházások, valamint a Szent Já-
nos Kórház, az Országos Reuma-
tológiai és Fizioterápiás Intézet, a 
Budai Irgalmasrendi Kórház fej-
lesztése jelentős mértékben növe-
li Észak-Buda ellátási színvonalát.

Közel kétmilliárd forint jut a Szent Margit Kórház korszerűsítésére

Budapest legnagyobb egészségügyi fejlesztése kezdődik

Az Anyatej világnapja alkalmából 13. 
alkalommal rendezték az Óbudai Kis-
gyermekes Családok Egészségnap-
ját. A rendezvényen köszöntötték a 
legtöbb anyatejet adó édesanyákat.

A megújult Óbudai Kultu-
rális Központban október 

20-án tartott eseményen Kele-
men Viktória alpolgármester 
hangsúlyozta az önkormány-
zat családtámogatási törekvése-
it. Kiemelte, hogy a kerület eb-
ben az évben a Három Király-
fi, Három Királylány Mozga-
lomtól elsők között vehette át a 
Családbarát hely elismerést.

Az alpolgármester megemlí-
tette a szeptemberi képvise lő-
testületi ülésen elfogadott Fischer 
Ágoston Szociális Programot, 

valamint az Örlős Endre Egész-
ségügyi Programot, melyek Óbu-
da-Békásmegyer fejlesztéseit 
foglalják össze a szociális és 
egészségügyi területen. E prog-
ramokban nagy hangsúlyt kap a 
családok támogatása mind szoci-
ális támogatásokkal, mind az in-
tézményrendszer személyi és inf-
rastrukturális fejlesztésével.

Dr. Harsányi Kornélia kerü-
leti tisztifőorvos kiemelte, hogy 
mennyire unikális a magyaror-
szági védőnői ellátás, egyben re-
ményét fejezte ki, hogy az ilyen 
rendezvények segítenek abban, 
hogy a védőnők munkáját, szer-
teágazó szolgáltatásait minél 
több édesanya megismerje és 
örömmel fogadja. 

Kisgyermekes családok 
egészségnapja

Folytatás a 9. oldalon

Jegyek még kaphatók
A hangversenyre az alábbi linkre kattintva vásárolhat jegyet, amit vagy ki 
kell nyomtatni, vagy okostelefonon a helyszínen bemutatni: http://odz.
hu/koncertek/7377/. Online vásárláshoz regisztrált, érvényes bankkár-
tya szükséges. Bankkártyája adatait az Interticket jegyértékesítő hálózata 
kezeli, technikai rendszerük garantálja, hogy adatai bizalmasan, titkosított 
csatornán keresztül kerülnek kezelésre, és a vásárlás után nem tárolód-
nak adatbázisban. Személyesen az Interticket (jegy.hu) országos Jegy-
pont-hálózatának irodáiban;  a Zeneakadémia jegypénztárában (tel.: 06-
1-321-0690); a Budapest Music Center pénztárában (tel.: 06-1-216-7894); 
a Müpa jegypénztáraiban (tel.: 06-1-555-3300; 06-1-555-3301); a Vigadó 
jegypénztárában (telefon: +36-1-328-3340) válthatók jegyek. 
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Az Óbudai Kulturális Központ-
ban és az idősklubokban kö-
szöntötték a szépkorúakat az 
Idősek Világnapja alkalmából.

- Az ember legfontosabb 
szükséglete az ember tár-
sasága – idézte Bús Ba-
lázs polgármester kö-
szöntőjében, ezért a kö-
zösségi élet fejlesztését is 
célul tűzte ki az önkor-
mányzat. Az óbudai szo-
ciális támogatások növe-
lésével, a Fischer Ágos-
ton Programba foglalt fej-
lesztésekkel tovább segí-
tik a kerületben élőket.

Az Óbudai Kulturális 
Központban október 9-
én  tartott rendezvényen 
Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő is 
köszöntötte a meghívott 
600 óbudai nyugdíjas 
polgárt, kifejezte meg-
becsülését és tiszteletét 
az idős emberek áldoza-

tos munkájáért, tevékeny 
életéért.

Müller Istvánné, az 
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény veze-
tője elmondta, az önkor-
mányzat példaértékű tá-
mogatásával a kedvezmé-
nyes nyaralástól az úszás 
lehetőségig, a fitnesz par-
koktól a  színházjegyekig, 
az újévi koncerttől az ad-
venti programokig válto-
zatos, sokszínű segítséget, 
kikapcsolódási, egészség-
megőrzési lehetőséget kí-

nálnak a nyugdíjas kor-
osztálynak az idősek klub-
jaiban, hogy a nyugdí-
jas polgárok jó egészség-
ben, tartalmasan, támoga-
tó közösségben tölthessék 
a hétköznapjaikat.

Az idősek világnapja al-
kalmából Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
ta a fiatal virtuózok zené-
szeinek ünnepi műsorával 
ajándékozta meg az ün-
nepelteket, majd pezsgős 
koccintás és állófogadás 
következett.

Az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület október 10-én 
rendezte  idősek világnapi 
ünnepségét az Óbudai Kul-
turális Központban. A meg-

hívottak a Göncöl Nép-
táncegyüttes folklór műso-
rát láthatták a Rigó Zene-
kar kíséretével. A progra-
mot állófogadás zárta.

Idén rekordszámú lá-
togatottság mellett zaj-
lott a III. kerületi védő-
női szolgálat által szerve-
zett egészségnap, mely-
re 250 óbudai család, kö-
zöttük sok apuka és nagy-
szülő is eljött. A megnyi-
tó után számos szakmai 
szervezet várta az érdek-
lődőket. Minden korosz-
tály megtalálhatta a szá-
mára hasznos tartalmakat. 

Népszerűek voltak a 
szűrővizsgálatok, több ala-
pítvány és magán egész-
ségügyi intézmény a gyer-

mekek mozgásfejlődésé-
nek vizsgálatában is segí-
tette a szülőket. A védőnők 
által végzett babamasszázs 
bemutatókra, babatáplálá-
si tanácsokra idén is sokan 
voltak kíváncsiak. A védő-
nők sok egészséges finom-
sággal, zöldséges mártoga-
tóssal készültek. 

Idén vendég volt a Peter 
Cerny Alapítvány, a bejárat 
előtti mentőautóban bárki 
megtekinthette, hol és ho-
gyan szállítják a koraszü-
lött babákat. A játszóház-
ban szakképzett bölcsődei 
kisgyermeknevelők vár-

ták a babákat, mamákat. A 
Vörösvári úti védőnők által 
vezetett baba-mama klub 
kreatív sarokkal szórakoz-
tatta a kicsiket-nagyokat. 

A táncos kedvűek Rin-
gatón és Iciri -Piciri Tánc-
házban múlathatták az 
időt, a Három Királyfi, 
Három Királylány Moz-
galom Óbudai Csoport-
ja pedig nemcsak hasznos 
szakértőikkel, hanem bio 
sminkessel és babazászló 
készítéssel is kedveske-
dett a látogatóknak. Itt ve-
hették át a programra ér-
kező nagyszülők a közel-

múltban megjelent APA-
füzet 3. részét, a Nagy-
szülő leszek című füzetet, 
melyet az év további rész-
ében a védőnőkön keresz-
tül kaphatnak majd meg 
a gyermeket váró párok 
nagyszülei. 

A védőnők idén is ked-
ves és változatos babatab-
lókkal lepték meg az álta-
luk gondozott családokat. 
A napot a rendezvényen 
kiállító cégek által felaján-
lott tombolaajándékok ki-
sorsolása tette teljessé. 

A szervezők – tevékeny-
ségük elismeréséért – az 
idei évben is oklevéllel és 
ajándékcsomaggal jutal-
mazták a Heim Pál Kórház 
Anyatejgyűjtő Állomására 
legtöbb női tejet leadó III. 
kerületi édesanyákat. Ok-
levelet vehetett át: Csesz-
lai-Zsupanek Orsolya, No-
vák Brigitta, Rácz Goór 
Anna, Koscsó Lilla és Pé-
nyi Varga Orsolya. 

(A Védőnői Szolgálat 
programjai: www.obudai-
vedonok.hu és Facebook.)

Folytatás a 8. oldalról

Koncerttel, vendéglátással köszöntötték a szépkorúakat

Fotó: Antal István

Népszerű burgonyavásár
Idén is kedvezményes burgomyavásárt rendezett október 
12-én és 13-án Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 
kerület kilenc pontján. A jutányos áron (300 forint/zsák), a 
jó minőségű, télálló krumpliból a vásárolható mennyiség 
egy zsák/20 kg/fő volt
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Az 1956-os forradalom és szabadságharcban elhunyt Herhoff György Óbudai temetőben 
lévő sírjánál helyezett el koszorút Óbuda Békásmegyer Önkormányzata nevében Theisz 
Bálint kabinetvezető, Borbély Rita önkormányzati főtanácsadó, az Óbudai Múzeum nevé-
ben Népessy Noémi igazgató és munkatársai

„Titokzatos tájak” címmel 
nyílt kiállítás október 13-án 
a békásmegyeri Szent Jó-
zsef Házban, a Magyar Fes-
tészet Napját ünnepelve. Az 
impozáns teremben bemu-
tatott nagyméretű festmé-
nyek azonban nem hagyo-
mányos értelemben vett táj-
képek, hiszen az első pillan-
tásra valóságosnak tűnő 
helyszínek csak díszletként 
szolgálnak valamilyen hatal-
mas, láthatatlan erő meg-
nyilvánulásainak.

M inél tovább nézzük, 
annál titokzatosab-

bak a Németh Géza által 
megfestett tájak – mond-
ta a kiállítás megnyitóján 
Tenk László, a tárlat ren-
dezésében közreműkö-
dő T-Art Alapítvány ve-
zetője,  Munkácsy-dí-
jas festőművész. Szerin-
te első pillantásra valósá-
gosnak tűnnek az ábrá-
zolt vidékek, hiszen min-
den részlet megfeleltethe-
tő valamilyen ismert kép-
ződménynek. Azonban a 
szemlélőben mégis szám-
talan kérdés vetődik fel, 
amelyek megválaszolat-
lanul maradnak: a Földön 
vagy esetleg egy másik 
égitesten találhatók ezek 
a tájak? Az eróziós folya-
mat végén vagy épp ellen-
kezőleg, a teremtés kezde-
tén járunk? A kihaltnak 
tetsző kopár tájakon or-
ganikus formák, sőt, ta-
lán emberi tevékenység 

nyomai is felfedezhetők. 
A festmények egyszer-
re árasztják az örök moz-
dulatlanság nyugalmát és 
egy hatalmas felszínfor-
máló erő dinamizmusát.

Németh Géza művé-
szi pályáját a kezdetek 
óta ez a kettősség, a va-
lóság és a képzelet hatá-
rán, a konkrét és abszt-
rakt választóvonalán va-
ló egyensúlyozás jelle-
mezte. Az alkalmazott 
művészi eszközöket te-
kintve nagyobb változa-
tosságot mutat az életmű, 
hiszen a művész egy ide-
ig digitális képalkotással 
és vegyes technikákkal 

is kísérletezett. Az utób-
bi években azonban visz-
szatért a nagyméretű ak-
rilfestmények készítésé-
hez, már a tavaly bemu-
tatott „Képek feltételes 
módban” című ciklus da-
rabjai is e kiforrott alko-
tói módszer gyümölcsei.

A „Titokzatos tájak” cí-
mű kiállítás megnyitóján 
Tenk László felhívta a fi-
gyelmet a Magyar Festé-
szet Napja kezdeménye-
zésre, amelynek célja a 
kortárs magyar festők és 
alkotásaik népszerűsítése. 
Az idei évben már több-
ezer műalkotást mutatnak 
be országszerte számos 

rendezvényen, sőt, né-
hány határon túli magyar 
település is csatlakozott a 
programhoz. 

Németh Géza fest-
ményeivel itt, valamint 
az óbudai Artézi Galé-
ria „Kharón ladikja” cí-
mű tárlatán, az MKISZ 
„Allegro” címmel ren-
dezett győri seregszem-
léjén, a váci „Szakrális 
és Profán” című kiállítá-
son, valamint a „Miniké-
pek – Képpárok” elneve-
zésű rendezvényen is ta-
lálkozhatnak az érdeklő-
dők – sőt, még Szlovéni-
ában is látható néhány al-
kotása november végéig.

Németh Géza békásmegyeri kiállítása

Nyomokban valóságot tartalmaz

A békásmegyeri Szent József Házban látható kiállítás mel-
lett a T-Art Alapítvány az Óbudai Kulturális Központ San 
Marco Galériájában is rendez tárlatot (október 20-tól no-
vember 10-ig tekinthető meg, hétköznapokon 9-től 16 óráig 
a San Marco utca 81. szám alatt, ahol a belépés díjtalan) az 
alapítvány festőművész támogatóinak műveiből

A szeptember 16-ai Nyitott Templomok Napjától kezdődően 
szeptember 24-ig tartották idén az Ars Sacra Fesztivált. 

Az eseménysorozat egyik első rendezvényei között 
szerepelt az óbudai Ugray György (1908-1971) 

szobrászművész 
Erdélytől Vatiká-
nig című emlékki-
állítása a Pestszent-
imrei Közösségi 
Házban. 

Óbuda is csatla-
kozott az Ars Sac-
ra Fesztiválhoz, 
rendezvénysoro-
zatában láthatták a 
Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban M. 
Simon Veronika: 
Jézus élete homok-
kő képekben című 
szakrális tárlatát.

Jézus élete homokkő képeken 

Fotók: Antal István
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Török Ferenc, az Óbudai Kaszások SE alapító-ügy-
vezetője és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Oktatási és Környezetvédelmi Bizottságának alel-
nöke egy személyben. Hetvenhét évesen jó erő-
ben, soha nem múló ambícióval munkálkodik 
azon, hogy szeretett klubja minél előkelőbb helyet 
foglaljon el a hazai kosárlabda életben. A szakmai 
fejlődés mellett kiemelt fontosságúnak tartja a fia-
talok testi-szellemi fejlődését, nem véletlenül tisz-
telték meg az „elhivatott ifjúságvédő” jelzővel. 

- Az Óbudai Kaszások SE 1993-ban ala-
kult. Alapítóként hogyan emlékezik vissza 
az eseményre?

- 1993 tavaszán a kaszásdűlői lakótelepen 
élő, kosárlabdát szerető fiatalok egy csoport-
ja úgy döntött, hogy Óbudai Ifjúsági Klub né-
ven egyesületet alapít, melynek első otthonát 
a mai Szérűskert utcai iskola udvarán lévő ko-
sárlabdapálya jelentette. Itt gyülekezett és ját-
szott az egyre bővülő gyereksereg, akik már 
kaptak valamiféle kosárlabda alapképzést. 
Többen jártak már egyesületi edzésekre, de 
sokan itt ismerkedtek meg a játékkal. A döntő 
lépést a májusi városligetben zajló utcai baj-
nokság jelentette, ahol mind a hat kategóriá-
ban indult kaszásdűlői csapat. A 150 csapatot 
számláló mezőnyben „arattak” az akkor már 
Kaszások néven szereplő fiatalok. A mérleg: 
két kategória győzelem, egy-egy második és 
harmadik, valamint egy hatodik helyezés. Ez 
a remek szereplés a gyerekeknek további ön-
bizalmat adott és igényt arra, hogy Kaszásdű-
lőnek legyen egy  igazi kosárlabda-csapata.

Első mérkőzés –  kevés néző
- És ekkor kapott fontos szerepet a Török 

család.
- A lelkesedés nagy dolog, de önmagában 

kevés, így a leendő kosárlabdacsapat tör-
vényes működésének feltételeit biztosítani 
kellett. Balázs és Botond fiaim a játékban 
vállaltak főszerepet, de mindennemű tevé-
kenység, ami nem a pályán játszódott az én 
feladatommá vált.

- Hogyan zajlott le az első hivatalos mér-
kőzés?

- A bemutatkozás szinte nézők nélkül zaj-
lott, a következő fellépést megelőzően két-
ezer szórólapot dobtunk a postaládába, en-
nek ellenére a szülőkön és a hozzátartozó-
kon kívül mindössze 14-en voltak kíváncsi-
ak a játékunkra. A további években fokoza-
tosan fejlődött a csapat, a Budapest C-osz-
tály megnyerése után minden évben egy 
osztállyal feljebb jutottunk, meg sem áll-
tunk az NB II-ig. Ebben az osztályban két 
évig szerepeltünk, majd következett egy mi-
nőségi ugrás, feljutottunk az NB1/B bajnok-
ságba. Csapatunkat a következő nyolc év-
ben dr. Ránky tanár úr, az egyik legtekinté-
lyesebb hazai szakember vezényelte. Ez az 
idő az intenzív növekedés, a szakmai arculat 
kialakítás, a hazai kosárlabda társadalomba 
való befogadás és az elismerés kiharcolásá-
nak időszaka volt. Ekkor alakult ki az a szé-
les alapokon nyugvó utánpótlás bázis, ami 
ma is jellemzője egyesületünknek.

Kosarazás testnevelés órákon
- Milyen a kapcsolatuk a kerületi iskolákkal?
- 2002-ben egyesületünk szakemberei ki-

dolgozták az emelt szintű kosárlabda okta-
tási tantervet az általános- és középiskolák 
1-12. osztálya számára. A tantervet Óbu-
da- Békásmegyer Önkormányzata a kerü-
let oktatási intézményeinek programjaként 
beemelte a helyi tantervbe. Ez a maga ne-
mében páratlan dolognak számított főváro-
si, de országos szinten is.

- A célt elérték: a testnevelés órákon a 
gyerekek elsajátították a kosárlabdázás 
alapjait, ráadásul a szakosztály játékos lét-
száma is jelentősen emelkedett.

- A 7-11 éves gyerekek részére dr. Neszmé-
lyi Emil utánpótlás-vezető készített progra-
mot, ezzel egyedülálló módon kilenc csapat-
tal beindítottuk az Óbudai Mini Kupa bajnok-
ságot, amihez saját kútfőből biztosítottuk a já-
tékvezetőket és az asztalszemélyzetet is. És 

hogy fokozzuk a szakmai örömöket: tíz óvo-
dában elindítottuk a kosárovi programot, ami 
messze van ugyan a kosárlabdától, de kiváló 
lehetőség a mozgáskoordináció fejlesztésére, 
a rendhez és fegyelemhez szoktatáshoz. Ek-
kor mondhattuk el, hogy létszámát tekintve az 
Óbudai Kaszások az ország legnagyobb után-
pótlásképző kosárlabda egyesülete (közel 600 
regisztrált játékos), miközben felnőtt csapa-
tunk az NB I/b osztályban vitézkedik.

Akadémiai szinten
- Mivel sikerült kiérdemelni az akadémiai 

minősítést és ez jelentett-e valami változást 
az egyesület életében?

- 2010 után megújult az egyesület szakmai 
vezetése. A szakmai felügyeletet és az irá-
nyítást Varga Mátyás vette át. Vezetése mel-
lett kidolgoztuk és sikeresen elfogadtattuk 
az akadémiai kosárlabda programunkat, ez-
zel megteremtettük annak lehetőségét, hogy 
minden csapatnak képzett, szakmailag felké-
szült edzője legyen. A sikeres TAO-pályázata-
ink eredményeképpen már magasabb szinten 
tudjuk folytatni a korábbi években elkezdett 
munkát. Ezzel egyidejűleg képességfejleszté-
si célból külön edzőt foglalkoztatunk, akinek 
feladata az atlétikus képességek növelése és 
a sportolók fizikai állapotának dokumentálá-
sa. Egyszóval: versenyistálló lettünk. A „Ka-
szások műhely” sikeres tevékenysége abba is 
tetten érhető, hogy az elmúlt években minden 
korosztályban az ország legjobbjai között je-
gyezték csapatainkat és korosztályos váloga-
tottak tucatjai kerültek ki Óbudáról.

- Hogyan tovább?
- Célunk, hogy az Óbudai Kaszások Kosár-

labda Akadémia mindenben megfeleljen, és 
eleget tegyen a magas szintű követelmények-
nek. Szűkebb környezetünk Óbuda és annak 
önkormányzata méltónak találja egyesületün-
ket a további együttműködésre, és hogy váro-
sunk polgárai büszkék legyenek kosárlabdá-
zóik emberi és sportbéli teljesítményére.

Kép és szöveg: Lovas Albert

Elhivatott ifjúságvédő a kaszásdűlői kosarasoknál
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Óbudai sziréna
Nyaklánctépő

Vádemelést javasol a III. kerüle-
ti Rendőrkapitányság a 34 éves 
olasz férfi ellen, aki a Sziget 
Fesztivál egyik koncertje köz-
ben letépte egy holland nő nyak-
láncát, majd elfutott. A férfit au-
gusztus 15-én a karján lévő te-
toválás alapján elfogták a BRFK 
munkatársai. A nyomozást a III. 
kerületi Rendőrkapitányságon  
befejezték,  vádemelési javas-
latot tettek az illetékes ügyész-
ségnek. 

Marihuána ültetvény 
Egy III. kerületi, erdős területen 
lévő ingatlanon hozott létre  ma-
rihuána ültetvényt egy 26 éves 
férfi. A nyomozók a házkutatás 
során csaknem 90 tő nevelt, il-
letve több mint 20 már szárított 
állapotban lévő kannabisz nö-
vényt találtak. Ezeket lefoglal-
ták, a férfit az ügyészség kábí-
tószer birtoklással vádolja. Tő-
szám alapján az összes lefoglalt 
mennyiség jelentősnek minősül. 
A vádlott maga is fogyasztott az 
általa előállított marihuánából. 
Öttől tíz évig terjedő szabadság-
vesztés lehet a büntetése. 

Ütközés
A Pünkösdfürdő utca és a Kirá-
lyok útja kereszteződésében két 
autó ütközött össze október 10-
én délután. A balesetben ketten 
megsérültek.

Borulás
A villamossínekre borult egy 
személyautó az Árpád hídon ok-
tóber 9-én. A baleset miatt állt 
a villamosforgalom. Egy ember 
megsérült. A Budára vezető ol-
dalon az úttest belső sávját  le-
zárták egy szakaszon

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, büntetlen elő-
életű, Óbuda-Békásmegyer köz-
rendjéért és közbiztonságáért té-
rítés nélkül tenni akaró felnőtt ko-
rú lakosok jelentkezését várja 
tagjai sorába a Budapest III. ke-
rületi Polgárőr Egyesület (Óbudai 
Polgárőrség). Bővebb felvilágosí-
tás a polgaror.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 06(30)621-
6088-as telefonszámon. Az öko-tudatosság jegyében elektromos robogók álltak szolgálatba Óbudán

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 
két nap alatt három házba tört be. 
Több mint kétmillió forint értékben 
elektronikai eszközöket lopott. 

A z 56 éves dunaújvárosi 
B. K. szeptember 28-án 

és szeptember 29-én a Tábor-
hegyen három házba tört be 
úgy, hogy befeszítette az abla-
kot, majd az ingatlanokból el-

lopott különböző elektronikai 
eszközöket (hat tabletet, egy 
laptopot, egy mobiltelefont és 
egy wifi routert), valamint egy 
karórát. A nyomozás során a 
rendőrök a férfit azonosítot-
ták, elfogatóparancsot adtak 
ki ellene. 

A III. kerületi Rendőrkapi-
tányság járőrei B. K.-t októ-
ber 9-én felismerték, a BRFK 

bűnügyi bevetési osztályának 
munkatársaival együttműköd-
ve a Királylaki úton elfogták. 
A férfi ruházatának átvizsgálá-
sakor betöréshez alkalmas esz-
közöket találtak. A nyomozók 
B. K.-t előállítását követően lo-
pás miatt gyanúsítottként hall-
gatták ki, őrizetbe vették, elő-
terjesztést tettek előzetes letar-
tóztatására.

Három házba tört be – elkapták

Az elmúlt néhány hónapban ismét 
rendszeressé váltak a közterület-
felügyelők és az Óbudai Polgárőr-
ség által közösen teljesített járőr-
szolgálatok.

Legutóbb október 6-án az 
esti órákban, gépkocsival 

megerősített szolgálata során 
Irmai Attila, Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyeleté-
nek felügyelője és Bókkon Sán-

dor, az Óbudai Polgárőrség jár-
őrvezetője Pünkösdfürdő terü-
letén ellenőrizték az engedély 
nélkül, a védett övezetben tar-
tózkodó gépkocsikat, amikor a 
Kossuth Lajos üdülőpart 117. 
melletti betonfalnál graffitiző 
fiatalokat értek tetten. Közbe-

lépésükkel megszakították a 
bűncselekményt, azonnal ér-
tesítették a rendőrséget. A jár-
őrök kiérkezéséig az elkövető-
ket visszatartották, majd átad-
ták őket a rendőrből és közte-
rület-felügyelőből álló járőrpá-
rosnak.

Közös szolgálat, közös siker
Falfirkálókat értek tetten

Az óbudai rendőrök elfogták azt a 
férfit, aki több mint fél éven keresz-
tül zaklatta volt élettársát. 

A 46 éves budapesti Sz. At-
tila év eleje óta, napi rend-

szerességgel zaklatta telefonon 
volt élettársát. A férfi augusz-
tus 23-án az esti órákban meg-
jelent a nő III. kerületi munka-

helyén, hogy beszéljen vele, de 
a sértett nem akart szóba áll-
ni vele, ezért Sz. Attila megra-
gadta és az ajtónak lökte, ami-
től a nő a földre esett. A férfi 
ezt kihasználva felkapta a sér-
tett táskáját, és elvitte a benne 
lévő személyes iratokkal, kész-
pénzzel, bankkártyával együtt. 

A BRFK munkatársai még 

aznap elfogták az elkövetőt 
óbudai lakásán, majd előállí-
tották a kerületi rendőrkapi-
tányságra, ahol zaklatás és ki-
fosztás miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki. A nyomozók ké-
sőbb megtalálták a sértett tás-
káját, amit Sz. Attila a bűncse-
lekmény elkövetése után  sze-
méttárolóba dobott.

Nem tudta feldolgozni a szakítást
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A figyelemfelhívó akció cél-
ja, hogy a felügyelet minden 
érintett szereplőt bevonva, 
velük együttműködve meg-
teremtse a „kutyások” és 
„nem kutyások” békés 
együttélésének feltételeit 
Óbudán.

J elenetős számú pa-
nasz érkezett a közel-

múltban kerületi lako-
soktól a közterület-fel-
ügyelethez. A bejelenté-
sek elsősorban a kutyák 
nem kellően biztonságos 
sétáltatására és az ürülék 
eltakarításának hiányára 
hívták fel a figyelmet.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete a 
lehető leggyorsabban kí-
ván reagálni a lakosok 
panaszaira, ezért az Ál-
latmentés Óbuda civil 
csoport és a polgárőrség 
bevonásával külön ak-
ciócsoportot hoztak lét-
re a környéken sétálta-
tott állatok ellenőrzésére, 
a felelős ebtartás szabá-
lyainak minél szélesebb 
körben való megismerte-
tésére.

A járőrszolgálat ezen-
túl rendszeresen ellenőr-
zi a kötelező bőr alá ül-
tetett chip,  az előírt oltá-
sok meglétét, továbbá tá-
jékoztat a pórázhasználat 
szabályairól és felhívja a 
figyelmet a megfelelő szá-
mú ürülékgyűjtő tasakról 
való gondoskodásra.

Az október 18-án  le-
zajlott járőrözés során a 
kerület több pontján kö-
zel 50 kutyát ellenőriztek 
a felügyelet munkatársai. 
A tapasztalat azt mutatja, 
hogy míg az ebekben lé-
vő chipek néhány kivé-
teltől eltekintve megtalál-
hatók, addig a rajtuk lévő 
adatok gyakran elavultak 
vagy hiányosak. Az akci-
óban egyelőre nem a bír-
ságolás, hanem a figye-
lemfelhívás a cél. Azokat 
a felelős gazdikat, akiknél 
mindent rendben találnak, 
kisebb ajándékkal is jutal-
mazzák. 

Felelős gazdi-kampányt indított a közterület-felügyelet

Akciócsoport ellenőrzi az ebeket 

Ismét megtartották az álla-
tok napi forgatagot, a Bár-
cziZOO-t október 4-én a 
Bárczi Géza Általános Isko-
lában. 

A diákok, sőt a tantes-
tület egy része is ál-

latjelmezbe bújt, állatos 
pólóban jelent meg vagy 
zöld ruhát húzott. A vi-
dámságot fokozta a bio-

lógia teremben rendezett 
mini állatkert, ahová a ta-
nulók bevihették kis ked-
venceiket. A kíváncsi di-
áksereg napközben meg-
tekinthette őket, megis-
merkedhetett életmód-
jukkal,  tartásuk szabá-
lyaival. Volt itt hörcsög, 
tengerimalac, nyuszi, 
botsáska, hal, sőt egy ka-
liforniai királysikló is. 

Az alsó tagozat két osz-
tálya, a 3.b és a 4.a   ér-
dekfeszítő könyvtári órán 
vehetett részt, ahol az iro-
dalom és az állatok téma-

körben tájékozódhattak, 
állatos meséket, verseket 
kerestek és dolgoztak fel, 
beszélgettek az állatok 
védelmének fontosságá-

ról. A forgatagot jelmez-
versennyel zárták, ahova 
minden osztály az általa 
legjobbnak ítélt jelmezzel 
nevezhetett. 

Állatok világnapja a Bárcziban

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Páratlan teljesítménnyel 2 
arany-, 1 ezüst- és 1 bronz- 
érmet szereztek a Gankaku 
Sportegyesület karatésai a 
Goju-Kai Stílus Világbajnok-
ságon. Négy napon át küz-
döttek Goju-Kai sportolóink 
a stílus világbajnoki címe-
kért a kanadai Vancouver-
ben szeptember 28. és októ-
ber 1. között. 

Magyarország 10 
arany-, 8 ezüst- és 

8 bronzéremmel a részt-
vevő 24 ország közül a 4. 
helyen végzett. Ehhez a 
kiemelkedő eredményhez 
járult hozzá a III. kerüle-
ti Gankaku Sportegyesü-
let 2 arany-, 1 ezüst- és 1 
bronzéremmel. Az egye-
sület sportolója, a 16 éves 
Krammer Krisztián nagy 
pontkülönbséggel győzte 
le japán ellenfelét a dön-
tőben, megszerezve ezzel 
az első pontot, ami vé-
gül a magyar csapat si-
keréhez vezetett. A fel-
nőtt mezőny után a junio-
rok közötti 68 kilogram-
mos versenyszámban is 

kiegyensúlyozott mérkő-
zésekkel jutott el a döntő-
ig, ahol ausztrál ellenfelét 
legyőzve ismét a dobogó 
legfelső fokára állhatott.

Zeke Dávid kadet (14-
15 éves) Kata (formagya-
korlat) versenyszámban 
szerzett ezüstérmet. Dá-
vid nagyon nehéz hely-
zetben volt, mivel szep-
temberben töltötte be 14. 
életévét, így a fiatalab-
bak közé tartozott kategó-
riájában. Mindennek el-
lenére 4-1 és 5-0 arány-
ban nyerte minden fordu-
lóját a döntőbe jutásig. A 
döntőben Japán ellenfe-
lén nem tudott felülkere-
kedni, így a 2. helyen vég-
zett. A bronzérmet a szin-
tén 16 éves Szabó Petrá-
nak köszönhetjük. Petra 
1 éve igazolt a Gankaku 
Sportegyesülethez, hogy 
olimpiai (WKF) kumite 
(küzdelem) versenyszám-
ban versenyezhessen, 
amiben addig csak mini-
mális gyakorlata volt. 1 
év után, a Budapest Open 
Nyílt Nemzetközi Verse-

nyen szerzett dobogós he-
lyezésével elérte, hogy a 
Magyar Karate Válogatott 
tagja legyen. Mérkőzését 
5-3 arányban megnyer-
te, amivel tovább juttatta 
Magyarországot, így a do-
bogó 3. fokára állhattak. 

A versenyzők edzői a 
Hidegkuti Nándor Em-
lékplakettel kitüntetett 
Szabó János (5. dan) és 
felesége, Szabó Tünde 

(3. dan). Fontos kiemel-
ni Rebicek Gerd 6. danos 
mester, a Magyar Goju-
kai Karate Szövetség el-
nökének és vezető edző-
jének munkáját, aki nem 
csak a felkészítő tábor-
ban, hanem az egész év 

folyamán segítette a ku-
mite versenyszámokban 
indulókat. A szakembe-
reken kívül, a Ganka-
ku SE óbudai klubjának 
minden sportolója egy-
ségesen, csapatként segí-
tette a felkészülést. 

Újabb világbajnoki érmeket szereztek a karatésok 

A költségeket a Nemzeti Együttműködés Alap szak-
mai pályázatból, Bús Balázs polgármester támoga-
tásából, valamint a szülők anyagi hozzájárulásából 
fedezték, akiknek hozzáállása szintén példaértékű.

Csapó Katalin levelét megír-
ta. Az óbudai hölgy szom-
szédjai biztatására küldött 
e-mailjében mintegy „aján-
lotta magát” az újságban va-
ló megjelenésre. Szerencsé-
re levele olyan tanulságokat 
tartalmaz, melyekből az ol-
vasók is okulhatnak.

Csapó Katalin nem 
dicsekedhet kiemel-

kedő sportolói pályafu-
tással. Tízévesen kezdett 
el úszni, az FTC, majd 
az Újpesti Dózsa első 
osztályú úszójaként ha-
zai versenyeken volt or-
szágos bajnok, többször 
dobogós helyen végzett, 
nemzetközi porondon is 
voltak sikerei. 

Masters 
Világjátékok

Miután abbahagy-
ta a versenyszerű úszást 
edzősködéssel telnek nap-
jai, az a munkája, egyben 
hobbija is. De amatőrként 
néha azért megméretteti 

magát a szeniorok között. 
1988-ban az ausztráliai 
Brisbane-ben először vett 
részt a Masters Világjáté-
kokon. A főként fradisok-
ból álló csapat nagy sikert 
aratott, csodálták őket, 
mert a keleti blokkból ők 
voltak az első résztvevők. 
Ezután minden évben ad-
dig számára elérhetetlen 
országban versenyezhe-
tett, világot látott. Nem-
rég a Duna Arénában állt 
rajtkőre, a csodás környe-
zetben életre szóló élmé-
nyekben volt része. A 65-
69-es korosztályban öt 

számban indult, a Török-
bálint csapatával 4×50 
méteres váltóban ezüstér-
met nyertek, ezen kívül az 
erős mezőnyben volt még 
egy 4. és 5. helyezése is.

Nem kell
gyógyszer

Csapó Katalin min-
dennapjaiban életfor-
mává vált az úszás. Már 
nem versenytempóban 
úszik, de nem is „porosz-
kál” a vízben. Igyekszik 
szinten tartani kondíci-
óját, versenyek előtt ki-
csit jobban felpörgeti az 
iramot, de nem hajszol-
ja már az eredménye-
ket. Magáért az úszásért 
tempózik a vízben. Ezt a 
szenvedélyt, ezt a hasz-
nos mozgásformát ajánl-
ja mindenkinek. Me g-
győzőek az érvei: - Tíz-
éves koromtól az uszoda 
a második otthonom. Az 
úszás után kellemes fá-
radtságot érzek és öröm-
mel tölt el, hogy sike-

rül hétről-hétre legyőzni 
önmagam. Az általános 
közérzetem jó, nem sze-
dek gyógyszert, megfe-
lelő fizikai állapotban ér-
zem magam. Úszás köz-
ben elfeledkezem gond-
jaimról, élvezem, hogy 
könnyű a testem, kényel-

mesen elnyújtózom, tető-
től talpig simogat a víz. 

Ha az olvasók közül 
bárki szeretne átélni ha-
sonló kellemes érzéseket, 
illessze be heti program-
jai közé az úszást! Csu-
pán elhatározás kérdése 
az egész.                   LA

Az úszásnak köszönheti, hogy nem szed gyógyszert

ARANyOS KITTI. A százhalombattai rövidpályás versenyen 
a Római Sport Egyesület csapata legeredményesebb ver-
senyzője Király Kitti lett 2 arany- és 2 bronzéremmel
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A Térszínháznak immár több mint három 
évtizede az óbudai Zichy-kastély ad ott-
hont. A társulat vezetőjét, Bucz Hunort 
idei bemutatóikról, az előttünk álló évad-
ról, valamint az Óbudához való kötődé-
sükről kérdeztük.

- Idén áprilisban mutatták be az ön 
rendezésében Bornemisza Péter: Ma-
gyar Elektra című darabját, amely 
októberben is több alkalommal sze-
repel a műsorukban. Miért éppen ezt 
a darabot választotta „a reformáció 
kezdetének ötszázadik évében”?

- Luther Márton, a protestáns refor-
máció elindítója 1517. október 31-én 
95 tételét a wittenbergi vártemplom 
kapujára szögezte. Az idén, az 500. 
évforduló alkalmából világszerte az 
egész év a reformáció jegyében ün-
nepli a keresztény hit megújítását. A 
magyarság nem maradhatott volna 
meg, „két pogány közt egy hazáért”, 
ha Luther Márton nem állítja szembe 
Krisztus követését, a pénzen megvá-
sárolt bűnbocsánattal, ha nem ütköz-
teti az Úristen szeretetét a békét harsogó, 
de háborút pénzelő hatalommal, és ha nem 
a szellem erejét mozgósítja a lelket és tes-
tet megtámadó élősdi paraziták ellen. Ráéb-
resztette az imádkozó embert a közössége 
iránti felelősségére, ezért a hit megmaradá-
sában az anyanyelvnek döntő szerepe lett. 
Nem véletlen hát, hogy a XVI. század dere-
kán született mű, Bornemisza Péter magya-
rítása anyanyelvünk drámaiságát és láttató 
erejét mind a mai napig bizonyítja és eleven 
híd az Ókor és Napjaink között.

Klasszikus és korszerű egysége
- Mi az, amit mondhat, amit adhat a mai 

néző számára Bornemisza Péter és a darab-
ja?

- Szophoklész Elektráját így értelmezni 
nem lehetett volna a magyarságot megtartó 
reformáció nélkül. Parazitusszal kibővíti a 
mítoszi szereplőgárdáját, és ezzel Bornemi-
sza a bűn és a hatalom, a bűnös hatalom el-
leni küzdelem, az igazság jegyében történő 
gyilkosság konfliktus kötegének máig ható 
motivációt ad. A politika és az ember, az ál-
lam és az egyén viszonya ma is nap, mint 
nap nehezen megválaszolható kérdésekkel 
ostromol bennünket.

- Egy másik idei nagy vállalkozásuk volt 
Shakespeare: Szentivánéji álom című vígjá-
téka, amelyet a fordító szülőhelyén, Nagy-
szalontán mutattak be. Az talán rossz kér-
dés, hogy miért pont ott, de mégis miként 
jött az ötlet, illetve játsszák-e a darabot még 
itthon, Óbudán is?

- Arany János 200 éve született Nagy-
szalontán. Az év Arany Év. Arany János a 
Szentivánéji álom fordítójaként a magyar 
Shakespeare egyik úttörője. Nagyszalontán 
tanítványaival előadatott a készülő magya-
rításból egy részletet, benne későbbi fele-

sége, Ercsey Julianna is szerepelt. A legen-
da szerint az előadás sikertelen volt. Ezt a 
csorbát kiköszörülendő határozta el Nagy-
szalonta Arany János Köre, hogy 2017-ben, 
a nyár során műsorra tűzik a Csonka To-
rony kertjében a színművet. Erre a feladat-
ra a Térszínházat kérték fel és engem ért az 
a megtiszteltetés, hogy megrendezhettem. 
Ebben a felkérésben nyilván szerepet ját-
szott az, hogy színházi munkámban döntő 
a magyar nyelv művelése, a klasszikus ér-
tékek és korszerű igények egysége, és mert 
Arany fordítását manapság átírják, bennem 
bíztak legjobban, hogy Arany csorbítatlan 
művét korszerűen viszem színre, és igazi 
népszínház születik. Hála Istennek a népes 
szereplőgárdát olyannyira magával ragad-
ta az alkalom kihívása, hogy mindez sike-
rült. Lesz-e folytatás, bemutathatjuk-e majd 
Óbudán is a Zichy-kastély kertjében? Ez el-
sősorban a művelődést irányító helyi és or-
szágos intézmények figyelmén múlik.

Gazdag repertoárt kínálnak
- Ugyancsak szerepel októberi és novem-

beri műsorukban Szophoklész Antigoné-
ja is. Miért látja fontosnak műsoron tarta-
ni ezt a színművet?

- Szophoklész tragédiája Mészöly De-
zső fordításában kevéssé ismert, pedig ihle-
tett, színpadra való mű, szemben a tanköny-
vekben is szereplő száraz és olvasásra szánt 
Trencsényi-Waldapfel félével. Mészöly Bi-
bó István felkérésére írta és az ötvenhat 
utáni megtorlásokat idézi. Ma is még van-
nak temetetlen holtak. A végtisztesség kijár 
minden ember fiának. Semmiféle hatalom 
ebben nem dönthet másképpen.

- November végén a Tiszazugban lépnek 
fel. Miért tartja fontosnak a társulat ilyen 
vendégjátékait?

- Színházi műhelymunkánk a nép-
színházi formák, kifejező eszközök és 
a megjelenítés korszerű módját kutatja. 
Nem a „vájtfülű” és minden áron szen-
zációt kereső, vagy éppen a divatot ked-
velő közönségben hiszünk, de a műve-
lődési téren hátrányos helyzetű emberek 
érzékenységében. Játszunk vékonypén-
zű diákoknak, határon innen és túli ma-
gyaroknak, akik ritkán hallanak közös-
ségi élményt adó közlést. Tiszaföldvá-
ron kezdtem a pályámat. Több mint öt-
ven éve. Újra van közös mondandónk. 
Visszajárok a társulattal oda, most még 
Öcsödre is megyünk. József Attilának is 
játszunk majd! Ha lesz rávaló, akkor a 
környék tanyavilágát sem feledjük.

- Mik a terveik az előttünk álló évadra 
vonatkozóan?

- Az évad során a Szentivánéji álom 
budapesti bemutatóját készítjük elő, 
amellett hogy gazdag repertoárunkat 
kínáljuk gyermek és felnőtt közönsé-
günknek.

Élő kapcsolat a kerülettel
- Talán nem titok, idén ünnepli hetvenötö-

dik születésnapját. Talán erre az alkalom-
ra, talán nem, de a napokban jelent meg 
egy novelláskötete Nagyanyám és a hábo-
rú címmel. Mikori és milyen műveket tartal-
maz ez a kötet?

- A kötet elbeszélései a családi legen-
dáriumból valók. Egy el nem készült csa-
ládregény epizódjai. Zömében apai nagy-
anyámhoz kapcsolódnak. Ő nevelt föl en-
gem. Benne volt meg az a hit és erő, hogy 
a XX. század háborúi közepette a családot 
és a családi emlékezetet, mint élő legenda, 
mint balladás nótafa megtartsa. Nem szakít-
hatom meg a folytonosságot, tovább adom 
fiaimnak a néhol szürreális, néhol szívfa-
csaró, de mégis élettel teli történeteket. A 
szoros színházi munkám mellett nehéz lett 
volna bármely folyóirathoz kapcsolódnom. 
De így is jelentek meg írásaim a Hitel, az 
Aracs, a Trianoni szemle, a Magyar Napló 
és még jó néhány folyóiratban.

- A Térszínház ugyan 1969-ben alakult, 
de „csak” 1986-ban költöztek ide Óbudá-
ra, a Zichy-kastély épületébe. Hogyan érzik 
itt magukat? Mennyire sikerült beilleszked-
niük az elmúlt három évtized alatt a kerület 
kulturális életébe?

- Harmincegyedik éve vagyunk Óbudán, 
tucatnyi ősbemutatót, közel ötezer előadást 
tartottunk. Élő kapcsolatunk van az isko-
lákkal, civil szervezetekkel, művelődési in-
tézményekkel. A Fő téren, a Zichy-kastély 
szárnyépületében kamaraszínházi feltétele-
ket alakítottunk ki jó részt társadalmi mun-
kában. Állandó közönségünk van, holott 
alig jut reklámra! Játszunk templomokban, 
tereken, vásárokban. Immár öreg óbudaiak-
nak számítunk. Kell ennél több? Szegény 
színházként dolgozunk, de gazdagon, mert 
itthon vagyunk!                   Bodzay Zoltán

Szegényen is gazdagok, mert itthon vannak Óbudán
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A 21. század kihívásainak megfele-
lően a Zipernowsky Károly Általá-
nos Iskola Talentum szakkörösei 
ebben az évben is tovább fejlesztik 
digitális kompetenciájukat.

A Zipernowskyban a Nem-
zeti Tehetség Programnak 

köszönhetően, a Talentum pá-
lyázat keretében folytatódik a 
robotika szakkör. Az idei tanév-
től a játékos programozás iránt 
érdeklődő diákok már kezdő és 
haladó szinten is elmélyülhet-
nek a digitális világ speciális te-

rületébe. A 20 résztvevő tanu-
ló feladata nem csupán a terep-
asztal makettjeinek elkészítése, 
hanem a robotok megépítése és 
működtetése a tanult program-
nyelv segítségével. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumától és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőtől 
ismét elnyert 1 millió 400 ezer 
forintos pályázati támogatást 
a még hiányzó eszközök be-

szerzésére, a szakkör arcula-
tának és honlapjának megter-
vezésére, továbbképzésre, in-
teraktív foglalkozások meg-
tartására, valamint a bemuta-
tót követő tanulmányi kirán-

dulás költségeinek fedezésé-
re fordítják. Az iskola jövő ta-
vasszal már második alkalom-
mal családi napon mutatja be 
a tehetséges Talentum-palán-
ták alkotásait. 

Játékos programozás

Számítástechnikai tanfolyamok
2017 őszén induló tanfolyamok az önkormányzat Költség-
vetési Szerveket Kiszolgáló Intézménye (KSZKI) szervezés-
ében.
Első lépések – alaptanfolyam, elsősorban a III.  kerületi nyugdí-
jasok részére. 6×3 tanóra, délelőtti és délutáni időpontokban is.  
Támogatott díja: 5 500 forint. 
ECDL Base (Start) 80 tanóra, délelőtti és délutáni időpontokban 
is. Tandíj: 34 000 forint.
PowerPoint, Word, képszerkesztési alapok 6×3 tanóra, szer-
da délutánonként. Tandíj: 12 000 forint. Pedagógusoknak 18 kre-
dit. 
(Érdeklődés, jelentkezés: KSZKI Informatikai Oktatatói Csoport. 
Tel.: 437-4070 vagy ecdlvkp@kszki.obuda.hu; www.kszki.hu 
IT Oktatás menüpont.)

Újraélesztés oktatása
Az elsősegélynyújtás alapjaival ismerkedtek meg a tanulók az 
Óbudai Gimnáziumban szeptember 27-én. A 9. évfolyam 120 di-
ákja és az iskola 12 pedagógusa rövid előadás után, gyakorlati 
órákon sajátíthatta el az alapszintű újraélesztés technikáját, ismer-
kedhetett meg a vészhelyzetben életet mentő defibrillátor haszná-
latával. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány munkatár-
sainak segítségével a diákok és a tanárok élethű Ambu-babákon 
gyakorolhatták az újraélesztést. A lehetőséget az alapítvány által 
meghirdetett pályázaton nyerte a gimnázium két pedagógusa.

Számítógépes tanfolyam idősebbeknek 
Október 31-én (kedden) kezdődik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” elnevezésű  
tanfolyam következő kurzusa. (Érdeklődni és jelentkezni Neub-
randt Olginál lehet a 06-30-221-4938-as telefonszámon.) 

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása 

Matematika-magyar, fizika-kémia szakos tanárok korrepetálnak a Vö-
rösvári úton általános- és középiskolás tanulókat. Felvételi előkészítők 
indulnak minden délután és szombat délelőtt 4-6-8 osztályos gimnázi-
umba készülő diákoknak (még) választható napokon. Lehetőség van 
féljegyek javítására: bármelyik tantárgyból, az előző évek írásbelijéhez 
hasonló feladatok megoldására, gyakorlására. Minden tantárgy-kom-
bináció lehetséges. A diákokat minden hétköznap délután és szom-
bat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által 
kért napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámon. További tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu 
oldalon.)
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Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve, nyílt pályázaton meghirdeti a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj-pályázatot a felső-
oktatási hallgatók számára a 2017/2018. 
tanév második és a 2018/2019. tan-
év első félévére vonatkozóan (BURSA-
2018A), illetve a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 
(BURSA-2018B)
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 7. Az „A” típusú pályázatra 
azok az önkormányzat területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytat-
ják tanulmányaikat. 
A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű (a 

2017/2018. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolás, illetve felsőfo-
kú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, 
akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézményben teljes idejű nap-
pali tagozatos alapképzésben kívánnak 
részt venni. 

A pályázat kötelező mellékletei
a) „A” típusú pályázat esetén: ere-
deti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2017/2018. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval 
egy háztartásban élők egy főre jutó ha-
vi nettó jövedelméről. (A pályázat benyúj-
tását megelőző három hónapról.) 
Az egy főre jutó jövedelem nem haladhat-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 300%-át (85.500 Ft).
c)Testvér(ek) iskolalátogatási vagy hall-
gatói jogviszony igazolása.
d) Lakcímkártya másolata.
e) A pályázó rövid nyilatkozata szociális 
helyzetéről, körülményeiről.

A pályázat benyújtásának módja 
és határideje 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltölté-
sét követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata Ügyfélszolgálati Irodá-
ján kell benyújtani a mellékletekkel együtt.  
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
Nyitva tartás: hétfőn 8-18 óráig; kedden 
8-18 óráig; szerdán 8-18 óráig; csütörtö-
kön 8-18 óráig; pénteken 8-12 óráig.
További információ az önkormányzat hon-
lapján (www.obuda.hu), az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő honlapján (www.
emet.gov.hu) található illetve az önkor-
mányzat oktatási osztályán kapható a 
437-8614-es telefonszámon (Szathuryné 
Ruszthi Nóra).

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

29 cég közel 350 állásajánla-
tával járműipari és műszaki 
tematikájú állásbörzét szer-
vezett az Óbudai Egyetem 
október 18-án és 19-én. A 
hallgatók és az érdeklődők 
az első nap Józsefvárosban 
a Tavaszmező utcai, másnap 
pedig Óbudán, a Bécsi úti 
kampuszon találkozhattak a 
munkaerőpiac világával. 

A kétnapos tematikus 
rendezvény célja 

volt, hogy az adott terü-
let munkaerő-piaci igé-
nyeinek bemutatása na-
gyobb teret kapjon az 
egyetemen és a vele kap-
csolatban álló közoktatá-
si és felsőoktatási intéz-
ményekben.

Az őszi állásbörze el-
ső napján, a józsefvárosi 
kampusz kiemelt tema-
tikáját a járműipar adta, 
amely jelenleg az ország 
egyik húzóágazata, kis-
vállalkozásoktól kezdve 
a nagy nemzetközi mul-
ti cégekig képviseli ma-
gát hazánkban. Az ipar-
ágban a komoly fejlesz-
tési munkáktól a gyártás-
tervezésen, optimalizá-
lási feladatokon keresz-
tül a minőségbiztosítá-
sig minden mérnöki fel-
adat megtalálható, ennek 
megfelelően ezen a terü-
leten helyezkedik el az 

Óbudai Egyetem legtöbb 
hallgatója. 

A műszaki tematikájú ál-
lásbörzének másnap a Bé-
csi úti kampusz adott he-
lyet, amely idén három te-
rületre fókuszált: a kreatív 
iparra, az energetikára és 
az informatikára. A jármű-
ipar, energetika, kreatív- és 
az IKT iparág Magyaror-
szágon kiemelt gazdasá-
gi szerepet tölt be az ok-
tatás, a tehetséggondozás 
és a munkaerőpiac szem-
pontjából egyaránt, éppen 
ezért kerültek ezek a szak-
területek az októberi bör-
ze középpontjába. Az Óbu-
dai Egyetem a kreatív ipar, 
energetika és informatika 
területén BSc, MSc és Phd 
szinten indít képzéseket. 

A kétnapos börzén az 
Óbudai Egyetem saját 
standdal is megjelent, 
ahol a BA diploma meg-
szerzését követő lehető-
ségekről adott tájékozta-
tást az érdeklődőknek a 
mester, posztgraduális és 
doktori képzéseket ille-
tően, bemutatva ezzel az 
egyetem nyújtotta életpá-
lya karrierlehetőségeit.

(További információ: 
http://allasborze.uni-
obuda.hu/)

Járműipari és műszaki állásbörze 

Az Óbudai Árpád 
Gimnáziumban a 

2017-2018-as tanévben 
is elindították matema-
tikából az ingyenes te-
hetséggondozó szak-
kört 5. osztályosoknak. 
A foglalkozásokat  csü-
törtökön 14.30-tól 15.30 
óráig tartja Számadó 
László a gimnáziumban 
(Nagyszombat utca 19.). 
A szakkör munkájába év 
közben is be lehet kap-

csolódni, előzetes jelent-
kezés nincs. Minden ér-
deklődő, a matematikát 
szerető ötödikest szíve-
sen lát a szakkörveze-
tő. A hagyományos gon-
dolkodtató matematikai 
feladványok mellett kö-
zös játékok, logikai kér-
dések és az együttgon-
dolkodás élménye szí-
nesíti a foglalkozásokat. 
A szakkör évtizedes 
múltja alapján elmond-

ható, hogy a különbö-
ző iskolákból érkezett 
tehetséges, hasonló ér-
deklődésű gyerekek kö-
zött barátságok is kiala-
kulhatnak. Az itt szer-
zett tapasztalatokkal a 
különböző matematikai 
versenyeken pedig még 
nagyobb eséllyel érhet-
nek el jó eredményt, 
melyre iskolájuk és szü-
leik mellett ők is büsz-
kék lehetnek.

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Fotó: Antal István



24 2017. 20. számHitélEt

Keresztény
demokrata 

fórum
„Reformáció egykor és 
ma” címmel Csaholczi 
László, az Óbudai Re-
formátus Egyházköz-
ség lelkipásztora tart 
előadást a november 8-
án 18 órakor kezdődő 
Kereszténydemokrata 
fórumon. (A díjtalanul 
látogatható esemény 
helyszíne: Miklós tér 1., 
Selyemgombolyító.)

A Biblia világa
Reformáció régen és 
most. Mi történt 500 
éve? Miért volt szük-
séges a keresztény-
ség megújítása? Mi te-
szi ma is értékessé szá-
munkra a reformációt? 
– ezekre a kérdésekre 
is választ kaphatnak az 
érdeklődők „A Biblia vi-
lága” című sorozatban. 
Előadások: A nagy Re-
formáció: Luther a bib-
liás pap október 31-én. 
• Akik folytatták a re-
formációt: W.Tyndale, 
a Wesley testvérek no-
vember 7-én. • Egy kü-
lönleges történelmi idő-
szak: a XIX, száza-
di adventvárás novem-
ber 14-én. • Mit kell, mit 
akarunk és mit tudunk 
ma megreformálni? no-
vember 21-én. (Előadá-
sok keddenként 18.30 
órai kezdettel az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban. A belépés ingye-
nes.)

Újlaki Sarlós 
Boldogasszony 

Plébánia 
A templom általános 
miserendje: hétfőtől 
szombatig 6.30 és 18. 
órakor. Vasárnap ifjúsá-
gi mise 9, 10.30 és 18 
órakor. A közösségi élet  
programjai:  felnőtt hit-
tan hétfőn  19 órakor. 
Jegyes oktatás: szer-
dán 20 órakor. Társada-
lometikai kör: pénteken  
19 órakor. (Cím: Bécsi 
út 32. Weboldal: www.
ujlakitemplom.hu)

Az Óbuda-Hegyvidéki Szent-
háromság-plébánia számos 
programmal csatlakozott a 
Budapesti Városmissziós 
napokhoz szeptember 30. és 
október 8. között.

B ajzáth Ferenc atya 
vezetésével indul-

tak útnak a templomi 
közösség fiataljai, hogy 
családoknak közvetít-
sék Jézus örömhírét. A 
program második napján 
a plébánia-templomban 

Mohos Gábor, a Magyar 
Katolikus Püspöki Kon-
ferencia titkára celeb-
rált szentmisét. Az esti 
órákban két másik óbu-
dai plébániáról, az újla-
kiról és a szaléziról ér-
kezőkkel együtt énekes 
zarándokmenet indult: a 
résztvevők a Bécsi úton 
vonultak égő mécsesek-
kel a kezükben, a zarán-
dokokat a Szenthárom-
ság-plébánián teával fo-
gadták. 

Másnap, október 2-án 
este hagyományos Szent-
lélek-miséjével kapcso-
lódott a plébánia a város-
misszióhoz, majd a több 
mint tízéves múltra visz-
szatekintő Szentlélek-
imakör nyílt estre várta 
az érdeklődőket. Két nap-
pal később, október 4-én 
a plébánia épületében az 
óbudai Alpha-csoport tar-
tott vacsorát, mely a ke-
resztény hit felfedezését 
inter aktív módon segítet-

te. Az eseménysorozat to-
vábbi napjain több hagyo-
mányos programmal csat-
lakozott a plébánia a vá-
rosmissziós héthez. Vé-
gigjárták a Kiscelli Kálvá-
ria-domb felújított stációi-
ból álló keresztutat, mely 
után a Golgota-szoborcso-
port alatt található Szent 
Vér-kápolnában imádkoz-
tak. Ezt követően Bajzáth 
Ferenc atya és Bocsa Jó-
zsef piarista pap mutatott 
be szentmisét.             (sz.)

Városmisszió a Szentháromság-plébánián

A Krisna-tudatú hívők csil-
laghegyi központjában, a 
Lélek Palotájának bejáratá-
ra akár kitehették volna a 
„Megtelt” táblát is az Indiai 
Vegán Gasztrofesztiválon 
október 8-án. A rendezvé-
nyen India gasztronómiáját 
és kultúráját kívánták bemu-
tatni a szervezők, valamint 
azt, hogy a húsmentes éte-
lek is lehetnek változatosak, 
ízesek, színesek, finomak. 

A borús idő ellené-
re 1700-an voltak 

kíváncsiak a fesztivál-
ra. Ötvenféle vegán étel, 
szabad tűzön készült fi-
nomságok, egyebek mel-
lett tradicionális indi-
ai, mediterrán és reform 
vegán fogások várták az 
érdeklődőket az egész-
napos színpadi program, 
előadások és mozifil-
mek mellett. Különleges 
vendég volt Mrs. Kavita 
Chhab ra asszony, az in-
diai nagykövet felesége.

A látogatók imádták a 
szejtán gyrost, ami nem 
csak finom, nagyon lát-
ványosan sült a wokban. 
Többféle zöldséges fő-
étel, úgynevezett szabdzsi 
készült, de meg lehetett 
kóstolni olyan lepényfé-
léket is, mint a sárgabor-
sólisztes pudla vagy az 
urad dhálból készült ut-
tapam. Voltak édességek 
és sós csemegék, például 
a szamószaféléket (nem 
szamóca), ami egy szé-
pen hajtogatott kis batyus 
édes és sós-csípős tölte-
lékkel is meg lehet töl-
teni, mindkettő verzió-

ban kóstolhattuk. A ren-
dezvény különlegessé-
ge, hogy nem csak kós-
tolni lehetett az ételeket, 
hanem megtanulni elké-
szítésüket is. A főzőtano-
da, amelynek a kert adott 
otthont, nagyon kedvelt 
helyszín volt. 

A főiskola épületében 
táplálkozástudományi és 
érdekes, étkezéssel kap-
csolatos előadásokat tar-
tottak, a templomépület-
ben körsétákon vehettek 
részt a vendégek és betér-
hettek az indiai moziba. A 
gyerekeket cirkuszi pro-
dukciókkal, zsonglőrkö-
déssel, táncbemu-tatókkal 
és zenés előadásokkal bű-
völték el. Az udvaron fel-
állított színpadon Vadon 
Janival, Kőbán Ritával, 
Garami Gáborral beszél-
gettek a szervezők. 

- A rendezvény nem 
titkolt célja volt, hogy a 
vendégekkel megismer-
tessük a vegán konyha 
különféle ízletes fogása-
it, bemutassuk, hogy a 

húsmentes ételek is le-
hetnek laktatóak, táplá-
lóak és nagyon finomak. 
Legközelebb Krisna-
völgyben lesz Édesség-
fesztivál, de tavasszal is-
mét a Lélek Palotájában 
is várjuk az érdeklődő-
ket. Azok, akik nem sze-
retnének addig várni, a 
Govinda Csillaghegy ét-
terem minden nap kétfé-
le vegán menüvel várja a 
falatozni vágyókat ebéd-

időben, vagy ami még 
jobb talán, hogy vasárnap 
délutáni programjaink is 
egy finom tradicionális 
indiai ebéddel indulnak, 
mindig 13.30 órakor. Ér-
demes előbb érkezni. 
Utána zenés program és 
előadás várja a vendége-
ket – tudtuk meg Fodor 
Katától, a Magyarországi 
Krisna-tudatú Hívők Kö-
zösségének sajtóreferen-
sétől.                           Sz.

India gasztronómiája, kultúrája Csillaghegyen

Szent József túra
„Legyünk egymásnak őrangyalai!” Ezt a gondola-
tot bízta a Szent József Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium diákjaira Beer Miklós püs-
pök atya az idén Vácra szervezett, hagyományos 
Szent József túrájuk közös szentmiséjén, melynek 
helyszíne a székesegyház volt. A váci túra jó kez-
dő alkalom volt e gondolat megvalósításához, hi-
szen ezen az iskola összes tanulója, a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig, együtt, egymásra figyel-
ve vett részt. Bár a városban, osztályonként nézték 
végig a nevezetességeket, amelyekhez kapcsoló-
dóan egy városismereti feladatlapot is meg kellett 
oldaniuk, a szentmisén és a vonatúton mindnyájan 
együtt voltak. Megtapasztalhatták, hogy egymásra 
vannak bízva, és nem csak most, hanem egész év-
ben őrangyalként kell óvniuk egymást.
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N épessy Noémi, az 
Óbudai Múzeum 

igazgatója elmondta, 
hogy az intézményben 
már 2013-ban megfogal-
mazódott ennek a kiállí-
tásnak a gondolata, ami-
kor az Óbuda zsidóságá-
nak történetét bemutató, 
valamint amikor a Szent 
Péter és Pál Főplébánia- 
templom történetéről szó-
ló kiállításra készültek, 

mert ahhoz is szükség 
volt, metszetekre, térké-
pekre. Akkor fogalmazó-
dott meg, hogy ez lénye-
gében egy olyan terület, 
amely még nincs Óbudá-
ra vonatkozóan feldolgoz-
va. Két és fél év koncent-
rált kutatói munka során 
tizenöt kulturális intéz-
ménnyel és számos ma-
gánszeméllyel, adomá-
nyozóval és kölcsönző-

vel dolgoztak együtt. Így 
születhetett meg a kiállí-
tás, amelynek létrejötté-
ért az igazgató köszönetet 
mondott a kurátoroknak, 
Orosz Diána művészet-
történész, muzeológus-
nak és Viszket Zoltán tör-
ténész, muzeológusnak.

Kelemen Viktória alpol-
gármester megnyitó be-
szédében Széchenyit idéz-
ve („Csak a múlt megbe-
csülésén épülhet fel a je-
len”) méltatta azt a munkát, 
amelyet az Óbudai Múze-
um végez évek óta. Kifi-
nomult érzékkel nyúlnak 
azokhoz a témákhoz, ame-
lyeken keresztül be tudják 
mutatni Óbuda történelmét, 
kultúrtörténetét. „A fikció-

tól a valóságig” című kiál-
lítás is ilyen témát dolgoz 
fel, amelynek segítségével 
vizuális emlékeken keresz-
tül kaphatunk átfogó képet 
Óbuda történetéről. A kiál-
lított térképek és metsze-
tek nem egyszerű rajzok, 
hanem mindegyik egy-egy 
önálló kis remekmű, kép-
zőművészeti alkotás – tet-
te hozzá az alpolgármester. 

Dr. B. Nagy Anikó mű-
vészettörténész, a BTM 
Kiscelli Múzeum-Fővá-
rosi Képtár, Metszettár 
főmuzeológusa szak mai 
megnyitójából megtudhat-
tuk, hogy miképpen az el-
ső igazi szakácsok, gaszt-
ronómiai újítók és recept-
könyvek írói a XVI. szá-
zadban nagyrészt a hadse-
regben végigszolgált évti-
zedes hadjáratok után ke-
rültek békésebb főúri szol-
gálatokba, úgy az első ve-
duta- és térképrajzolók is 
zömmel a regimentben 
szerezték meg a topográ-
fiai rögzítéshez szükséges 
tapasztalatokat. A művé-
szettörténész részletesen 
ismertette a korabeli ve-
duták, rézkarcok, térképek 
ismert és ismeretlen készí-
tőinek történetét, technikai 
módszereit. 

Orosz Diána kurátortól 
tárlatvezetése során meg-
tudtuk, a cél az volt, hogy 

a vizualitáson keresztül 
ragadják meg Óbudát, 
és megfogalmazzák azt a 
helyet és azt a pontossá-
got, hogy mikor, milyen 
módon és milyen műfaj-
ban jelenik meg Óbuda, 
ami elsősorban az első 
kiállítási egységből bon-
takozik ki. Egy továb-
bi ilyen kiállítási egység 
révén megismerkedhet 
a látogató többek között 
az egykori kartográfusok 
eszközeivel, műszerei-
vel, valamint a térképké-
szítés más, további szer-
számaival is.

Az 1600-as évek leg-
elejétől csaknem a XIX. 
század végéig készült ve-
duták, térképek és met-
szetek bemutatásával jól 
nyomon követhető Óbu-
da és környéke, illetve 
még a Duna egyes ré-
szeinek szabályozásával 
a térség átalakulása, fej-
lődése. Akit azonban kö-
zelebbről érdekel a téma, 
az ne számítson gyors 
tárlatlátogatásra, mert 
bizony könnyen el lehet 
veszni a részletekben. 

(A kiállítás óbudaiak-
nak továbbra is ingyene-
sen megtekinthető 2018 
április végéig az Óbudai 
Múzeum nyitvatartási 
idejében. Cím: Fő tér 1.) 

Bodzay Zoltán

Városlátképek és térképek a korabeli Óbudáról 

MúLTIDÉZő. A Bécsi út Vörösvári út mentén épült lakótelep emblematikus vizes játszóte-
re volt a Holdudvar  (Fotó Komlósiné Hlatky Katalin gyűjteményéből)

A Margit Kórház története
Idén 120 éves a Szent Margit Kórház. A jubileumi 
rendezvénysorozat első állomásaként időszaki tör-
téneti kiállítás nyílt október 26-án a kórház „A” épü-
letének földszintjén. 

Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítására belépve egy 
úgynevezett veduta fogadja a látogatót – ez a festészetben 
is használt technika tájkép vagy városrész távlati látképe 
valósághű ábrázolására –, amely mintegy az óbudai vár-
ból fikciószerűen kitekintést kínál a korabeli Óbudára. Egy 
belső enteriőrből mintegy madártávlatból kapunk látképet 
hangulatbeli és térélménnyel együtt. Hasonló vedutából a 
most nyílt kiállításon több is megtekinthető.

Fotók: Antal István
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Ötre emelkedett a Külker Eve-
zős Klub válogatott versenyző-
inek száma a 2017-es verseny-
idényben. A klub büszkeségei 
az Olimpiai Reménységek Ver-
senyén, a Bled Nemzetközi Re-
gattán, továbbá az Európa- és 
a világbajnokságon képvisel-
ték Magyarországot.

Gadányi Zoltána ötö-
dik éve tagja a vá-

logatottnak, tehetséges, 
megbízható versenyző. 
Bledben jó formában ver-
senyzett, az előkelő má-
sodik helyen ért célba. 
Utána a szegedi Orszá-
gos Bajnokságon szerzett 
aranyérmet, majd Plovdiv-
ban állt rajthoz a világ leg-
jobbjai ellen. Sikerrel tel-
jesítette az előfutamokat, 
majd a B döntőben elért 
második helyével az ösz-
szesítésben az U23-as vi-
lágbajnoki mezőny nyol-

cadik legjobbjaként vég-
zett. A következő erőpró-
bát a lengyelországi Eu-
rópa-bajnokság jelentette. 
A törékeny testalkatú Zol-
tána számára kedvezőtlen 
volt az erős ellenszél, en-
nek dacára remekül eve-
zett, sokáig a hatodik he-
lyen állt, majd egy fergete-
ges hajrával negyedikként 
suhant át a célvonalon.

Benda Orsolya idén ke-
rült a válogatott keretbe, 
meghívóját a Velencén szer-
zett harmadik, majd Szege-
den elért első helyezésének 
köszönheti. Válogatottként 
a Junior Európa-bajnoksá-
gon a németországi Kre-
feldben debütált. Az előfu-
tamból a negyedik helyen 
jutott tovább, a reményfu-
tamban a második legjobb 
időt érte el, innen a C dön-
tőben folytatta, itt negyedik 
lett, ami az összesítésben a 

16. helyre volt elég. Követ-
kező versenyén, Bledben 
már a döntőben evezhe-
tett, negyedik helye di-
cséretes teljesítmény. Ezt 
a remek formáját mentet-
te át a Belgiumban ren-
dezett Coup de la Jeunes-
se versenyen, ahol meg-
ismételte negyedik he-
lyezését.

A serdülőkorú Pajor 
Krisztián kétpár- és négy-
párevezős hajóban ült ösz-
sze klubon kívüli társak-
kal, velük együtt került 
a válogatott keretbe. Az 
Olimpiai Reménységek 
Versenyén (ORV), Brno 
városában a négypáreve-
zős csapat nagy küzdelem-
ben a csehek mögött alig 
lemaradva, másodikként 
fejezte be a döntő futamot. 

Ugyanezen a versenyen 
szerepelt Mile Anna és 
Győrffy Johanna is, akik 

két „vendég” versenyző-
vel kiegészülve a négypár-
evezősök mezőnyében do-
bogóra állhattak, két hazai 
egység mögött harmadi-
kok lettek. 

A válogatottban most 
bemutatkozó ifjú tehet-

séges versenyzőkről el-
mondható, hogy első 
nemzetközi fellépésükön 
nem okoztak csalódást, 
és a következő években 
is folytatódnak a sport-
sikerek a Külker Evezős 
Klubban.                lovas

Röplabda toborzó lányoknak
A Budapest-bajnokság II. osztályában bajnoksá-
got nyerő Panoráma SE a 2017-2018. évi szezon-
ban már egy osztállyal feljebb szerepel. A II. kerületi 
egyesület szeretné bővíteni játékosai számát, ezért 
2017 októberétől edzéseket indít 14-18 éves lányok-
nak a Zápor utcai iskolában. Az invitáló felhívás: „Ha 
régen játszottál, s most újrakezdenéd… Ha eddig 
csak iskolában tanultad, de most komolyabban ki-
próbálnád magad… Ha egyszerűen csak szeretnél 
megtanulni röplabdázni… Bátran jelentkezz nálunk! 
Jó csapat leszünk!” Az edzések időpontja: minden 
kedden 17-18.30 között. Nos, lányok, itt egy újabb 
lehetőség a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyző-
ik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küld-
jék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre.

Külker evezősök nemzetközi sikerei

Már használhatják a gyerekek az új futó-
pályát a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

Elkészült a futópálya felújí-
tása az óbudai Krúdy Gyu-

la Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola udva-
rán. Júniusban döntött az isko-
la vezetése, a szülői munkakö-
zösség tagjai, közösen Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatá-
val a futópálya és a hozzá tarto-
zó távolugró pálya felújításáról.

A pálya felújításának előké-
születi munkálatai augusztus-
ban kezdődtek meg. A futópá-
lya rugalmas burkolatot kapott 
és a futósávok felfestése is meg-
történt. A távolugró pálya is ön-
tött gumiburkolattal lett ellátva. 
Összesen 466 négyzetméter ön-
tött gumi sportburkolatot kapott 
a futópálya és a távolugró pálya.

A beruházás összköltsége 14 
millió forint volt, amelyből 10 
millió forinttal járult hozzá Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata, 
további 2-2 millió forinttal támo-
gatta az Észak-Budapesti Tanke-
rületi Központ és az „Iskolánkért” 
Alapítvány (a szülők) a fejlesztést.

Az időjárási viszontagságok 
ellenére a munkálatok zavartala-
nul zajlottak egész szeptember-
ben. A műszaki átadás október 4-
én megtörtént, a futópálya hasz-
nálható, csak néhány felfestésre 
kerül még sor, hogy tökéletes le-
gyen a pálya.

Futópálya a Krúdyban

Fotó: Antal István

Befejeződött a 2017. évi szabadtéri 
atlétikai idény. Az utolsó két verse-
nyen a legfiatalabb korosztály mér-
te össze tudását, közöttük voltak 
természetesen a III. kerületi TVE 
gyermek versenyzői is. 

A szeptemberi, kellemetlen 
időjárási viszonyok között 

rendezett versenyen óriási me-
zőny gyűlt össze, a dobogós he-

lyezésekért nagy csata zajlott. 
Ennek tükrében felértékelő-
dött Boncz Ilona (kislabda hají-
tás) és Vasvári Fülöp (60 méte-
res gátfutás) negyedik helyezé-
se.  Dicséret illeti Montvai An-
nát (1000 méteres futás 5. hely) 
és a 6. helyen befutó 4X50 mé-
teres váltót.

Az októberi idényzáró Buda-
pest gyermek-bajnokságon már 

kedvezőbb arcát mutatta az idő-
járás és a TVE versenyzők is 
jobban teljesítettek. A három 
bronzérem és egy negyedik he-
lyezés szép eredmény a Hoff-
mann Teréz edző által felkészí-
tett csapattól. Eredmények: 60 
méteres gátfutás és távolugrás: 
3. Vasvári Fülöp. Turbógerely 
hajítás: 3. Rigó Réka. 600 mé-
teres futás: 4. Montvai Anna.  la

Gyorsak és ügyesek a TVE atléták
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Szol gál ta tás
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, javítás, csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, kőműves-
munkák garanciával. Tel.: 202-2505; 06-30-
251-3800 Halász Tibor
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése garan-
ciával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyog-
háló minden megrendeléshez!!! Tel.: 
06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor Tel.: 06-20-321-0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-
4050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton 
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magán-személyek, közületek részére. 06-
30-212-3308
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150

 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269

 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Parkettacsiszolás, -javítás, festés, mázolás, 
tapétázás. Tel.: 06-70-280-0479; 349-4899
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Fotóelőhívás minden méretben, keretezve 
is! Igazolványkép, régi képek reprodukálása! 
www.postershop.hu  Kolosy Üzletházban. 
 Kft.-k könyvelése, adótanácsadás, táv-
könyvelés, exkluzív kereskedelmi Kft. 
könyvelői tapasztalat. Greguss Mária  30-
491-9213 mariagreguss@gmail.com
 Szabó Balázs vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752
 Teljes körű könyvelés és bérszámfejtés III. 
kerület Szentendrei út 4. 06-20-296-0955

Egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-
9406, 06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fő-
orvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Fló-
rián téri piac mellett. Fogsorok akciós ára 
nyugdíjasoknak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas ked-
vezmény! Ajándék frissítő lábmasszázs! 
Tel.: 06-20-806-7783
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmetoló-
gus főorvos magánrendelése III. ker. Bécsi 
út 217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mekgyógyászat, bőrkinövések eltávolítása 
is. Bejelentkezni: 06-20-543-3948

Oktatás
 Matematika-fizika, kémia-, magyartaná-
rok: korrepetálás, középiskolai felvételi előké-
szítés a Vörösvári úton délutánonként. Szom-
bat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban. Thalész 
kör: 06-20-946-2027; wwwobudamatek.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-203-2077
 Matematika, fizika tanítás általános és 

középiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek. 06-20-959-0134
 Matematika, kémia, fizika korrepetálás 
általános iskolásoknak Békásmegyeren. 
+36-30-334-3433
 Tanulj angolul könnyedén,  eredményesen, 
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga felkészítés. 06-20-439-6410
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goe-
the Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely korosztálynak.  06-30-773-9155, 
kreation@freemail.hu
 Magyar nyelvből korrepetálást, felvételi 
előkészítést vállal nagy gyakorlattal rendel-
kező magyartanár. 06-20-431-3293

Elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, újab-
bat), képeslapokat antikváriumunk vásárol 
díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-42-56-437
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárol könyveket, könyvtára-
kat, porcelánt, régi fegyvereket, képeket, ké-
peslapot, játékokat, diafilmet, Lego-t, teljes 
hagyatékot. Vállalunk teljes lakásürítést. Díj-
talan kiszállás.  06-20-978-1974, 388-7332
 Borostyán, arany, ezüst, karóra, briliáns 
hagyaték felvásárlás magas áron. Bp., V. ker. 
Kígyó utca 4/6. Fsz. Antikvitás. Nyitva 10-
15-ig. Tel: +36-20-340-7350; 06-1-792-1692
 ANTIKVÁRIUMUNK vásárol jó álla-
potú könyveket, könyvhagyatékot. Díjtalan 
kiszállás! Tel.:06-20-471-6410; 250-6667
 Keresek használt Zepter Bioptron Lámpát, 
Szinterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat 
készpénzért! Érdeklődni: 06-20-529-9861

 

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat, stb., teljes ha-
gyatékot első vevőként legmagasabb áron. 
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-20-280-0151. he-
rendi77@gmail.com
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, búto-
rokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. 
Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. 
Fő u. 67.; 06(1)789-1693; 06(30)382-70-20
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kéré-
sére megvizsgálom. Dr. Székely Tel: 30-
9000-963
Eladó Belső-Óbudán, téglaépítésű, igénye-
sen kialakított, cirkós, külön WC, kertre és 
utcára néző ablakokkal, magasföldszinti 49 

nm-es lakás. Teljeskörűen felújított házban. 
26.500 000 Ft. Tel.: +36-20-508-5217
 „FŐNIX” Iroda 20 éves tapasztalattal és ügy-
fél megelégedéssel a budai ingatlanok értékesíté-
sében, várja megtisztelő megbízását. Alacsony ju-
talék. Gondos ügyintézés. Tel.: +36-30-954-5797
 Pátyon panorámás, 1132 nm-es telek fa-
házzal, egyebekkel, 5,4 millió Ft-ért eladó. 
06-70-296-9374
 Aquincum 728 nm építési telek 65 M. Ft.; 
Bp. III. Áldomás u. 4.100 nm ipari telek 230 
M. Ft. eladó .Tel.: 06-20-943-8010
 INGATLANIRODÁNK eladó budapesti la-
kásokat keres! Bízza ránk ingatlanát, gyorsan 
hozunk vevőt. Jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, 
külföldi vevők elérése. Hívjon: 06-20-960-0600
 Flóriánnál eladó 52 négyzetméteres, ab-
lakos konyhás panellakás, harmadikon, tu-
lajdonostól. 06-20-432-1979
 Diósdon önálló bejárattal házrész eladó, 
11 millió. www.diosdipince.cloud. Tel.: 06-
20-325-1004
 M7 autópálya Velencei pihenőhelynél pa-
norámás építési telkek, apartmanok eladók. 
www.tourimmo.hu, 06-20-325-1004

Állás
 Kőművest és segédmunkást keresek! Le-
het beugrós is. Tel.: +36-30-341-3423
 Takarító kollégákat keresünk 19.30-
22.30 között a Kolosy téren lévő irodaházba. 
Tel.: 06-20-961-8366
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti TESCO-nál. WOK’n GO étte-
rem. 06-30-581-5567
 Sokoldalú nyugdíjas nő gyermek fel-
ügyeletet, ha kell bejárónői munkát vállal, 
csak a kerületben. Tel.: 06-20-436-3033
 Szentendrei divatékszer festmény galéria 
keres heti kettő napra, angolul társalgási szin-
ten beszélő munkatársnőt. 06-20-923-2244
 Raktárost keresünk B kategóriás jogosít-
vánnyal, árukiszállításra is. Nyugdíjas is le-
het. Jelentkezés: karrier@hungimpex.hu
 Szállodánk (Római-part) keres főállású 
és alkalmi foglalkoztatott szobaasszonyt. 
Érd:  453-0060, 62 8-14 között. 
 Fekete mosogatót és kézilányt keresünk 
kiemelt bérezéssel III. kerületi iskolai kony-
hába. Jelentkezni a konyhai-kisegito@gmail.
hu e-mail címen. Tel.: 06-20-418-4447
 III. kerületi mosoda állást hirdet mosó-vasa-
ló munkakörben. Érdeklődni: 06-30-620-1178-
as számon lehet munkanapokon 9-16 óra között 
 62 éves, még dolgozó asszony vagyok, gya-
korlott. Takarítási munkát keresek szombatra és 
vasárnapra 6-8 órában. Tel.: d.e. 06-70-654-3790
 Munkatársakat keresünk kötetlen mun-
kaidőben, azonnali kezdéssel. Feladatok: ki-
jelölt háztartások felkeresése, kérdőívek fel-
vétele, válaszok rögzítése számítógépen. Je-
lentkezni: hr@statek.hu e-mail címen 
 Dolgozzon otthonról! Reklámtárgyak ösz-
szeállítása, egyebek. Érd.: 06-90-603-607; (au-
diopress.iwk.hu) 635 Ft/min, 06-1-222-8397
 Keresünk 4 éves kisfiunk mellé, angol nyelvet 
folyékonyan beszélő babysittert. Csillaghegy 
Tel.: 06-30-323-4716 vagy 06-30-500-4992
 Kolosy téri áruházunkba eladót és keres-
kedelmi végzettséggel rendelkező vezetőt 
keresünk. Érdeklődni: +36-30-475-0751

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

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 : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 10-18.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Első ütemben a metróvonal északi szaka-
szát, az Újpest-Központ és a Lehel tér 

közötti részt zárják le várhatóan egy évre. 
A metrópótlás idejére tervezett közlekedé-
si rendet a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK)  társadalmi egyeztetésre bocsátotta. 
A 2017. szeptember 4. és 17. közötti egyez-
tetésen az utazóközönség megismerhette és 
véleményezhette a terveket az M3-as metró 
lezárásához kapcsolódóan. Az egyeztetésre 
több mint 1700 észrevétel érkezett, melyek 
többségében megerősítették a BKK terveit. 
A véleményt alkotók egyetértettek az Óbu-
dán is közlekedő 34-es és 106-os busz útvo-
nalának meghosszabbításával is.

A III. kerületet érintő legfontosabb vál-
tozás, hogy az M3-as metró munkanapo-
kon a reggeli üzemkezdettől estig rövidí-
tett útvonalon, Kőbánya -Kispest és a Le-
hel tér között közlekedik. A vonalon ki-
zárólag alacsonypadlós, klimatizált, mo-
dern, környezetbarát metrópótló autóbu-
szok közlekednek, melyek a metró lezárt 
állomásait szolgálják ki. Esténként, vala-
mint szombaton és vasárnap a metró he-

lyett a teljes vonalon pótló-
busz jár majd.

Óbuda felől a belváros el-
érésének gyorsítása érdeké-
ben a 34-es és a 106-os bu-
szok vonala a Lehel térig, 
a metró ideiglenes végál-
lomásáig hosszabbodik. A 
várható forgalomnöveke-
dés miatt a reggeli csúcs-
időszakban a Bogdáni út és 
a Raktár utca felől sűrítőjá-
ratok is indulnak az M3-as 
metró felé.

A metrópótló buszok zsú-
foltságának elkerülése, a kényelmes uta-
zás érdekében a BKK a III. kerület térsé-
géből a belváros felé közlekedő alterna-
tív járatok használatára hívja fel a figyel-
met. A Vörösvári út és a Bécsi út környé-
kéről közlekedőket arra kéri, hogy a 19-
es vagy a 41-es villamosokkal indulja-
nak el, majd a Margit hídnál a nagykör-
úti villamosokra, vagy a Batthyány té-
ren az M2-es metróra átszállva érjék el 
a belvárost. Az északi kerületrészről, il-
letve a belső Szentendrei út vonzáskör-
zetéből utazóknak a BKK azt javasolja, 

hogy a H5-ös HÉV-vel vagy a 109-es bu-
szokkal induljanak el, majd a Margit híd-
nál a nagykörúti villamosokra, vagy a Bat-
thyány téren az M2-es metróra átszállva ér-
jék el a belvárost.

Az M3-as metróvonal felújításához kap-
csolódó forgalmi rend várhatóan novem-
ber 4-én lép életbe. A rekonstrukció elő-
készítő munkálatai miatt október 28-án és 
29-én egész nap Újpest-Központ és a Deák 
Ferenc tér között autóbuszos pótlásra lehet 
számítani.

Korlátozások 
a közúti közlekedésben

Az M3-as metró autóbuszos pótlása érde-
kében jelentős forgalomtechnikai módosí-
tások bevezetése szükséges a IV. kerületi 
Árpád úton, valamint a Váci út Árpád út és 
Lehel tér közötti szakaszán, továbbá a Lehel 
téren. Az Árpád úton szakaszosan, a Váci út 
érintett szakaszán pedig végig buszsávokat 
jelölnek ki mindkét irányban, a gépkocsival 
közlekedőknek tehát csökkentett forgalmi 
kapacitásra kell számítaniuk. Ezért aki úti 
célja megközelítésére nem tud más útvona-
lat választani, annak – különösen a forgal-
masabb időszakokban – tanácsos a megszo-
kottnál legalább negyed órával korábban 
elindulnia. 
Több csomópontban nagyobb beavatkozá-
sokat kell végrehajtani, hogy a metrópótló 
autóbuszok közvetlenül át tudjanak haladni 
a felüljárók alatt, és a metrómegállók köze-
lében kijelölt pótlóbusz megállót gyorsan 
elérjék. (Részletes közúti információk is 
olvashatók a BKK új, www.bkk.hu/m3-
felujitas címen elérhető oldalán.)

A Lehel térig jár a 34-es és a 106-os

Kezdődik a metrófelújítás

Életjáradék
Életjáradék! Havonta jövedelmet nyújtanék nyugdíjasoknak. 
Nagyösszegű kifizetés nem akadály. Keressen bizalommal: dr. 
Bagyura Tünde. Tel.: 06-70-931-1937
 Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kulturált, egyedülálló 
fiatalember életjáradékot kötne. Hosszútávú befektetés céljából, 
esetleg gondozást is vállal: +36-70-492-6678

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

 

Gondozás
Diétetikus idős ember ellátását otthonában vállalja. Érd: 06-

30-995-5795

Fotó: Antal István

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta a kormány Digitális Nemzeti Fej-

lesztési Programjával összhangban hoz-
zájárulását adta, hogy a DIGI Távközlé-
si és Szolgáltató Kft. a III. kerület terü-
letén szélessávú optikai hálózatot építsen 
ki. A tervezett bővítés eredményeképpen 
a Magyarországon jelenleg elérhető legy-
gyorsabb le- és feltöltési sebességű inter-
net, kiemelkedő minőségű televízió és ve-
zetékes telefonszolgáltatást kíván a kerü-
let lakossága részére nyújtani légkábeles 
optikai hálózaton keresztül.

Az optikai hálózatfejlesztési projekt 
megvalósítását a DIGI Távközlési és Szol-
gáltató Kft. tervezi és valósítja meg. A szol-
gáltató a fejlesztés megvalósítását követő-
en, a kerület térfigyelő-rendszerének bőví-
tése érdekében ingyenesen kiépíti a térfi-
gyelő-rendszer passzív adathálózati eleme-
it az önkormányzat számára, továbbá a ke-
rület egyes közintézményei részére térítés-
mentes vezetékes távközlési szolgáltatáso-
kat – internet, tv, telefon – nyújt a jövőben.

A szolgáltató előzetesen kötelezettsé-
get vállalt arra is, hogy a közte és az áram-
szolgáltató (ELMÜ) között létrejött meg-
állapodásban foglaltaknak megfelelően, 
a hozzájárulás alapján kiépülő légkábeles 
hálózatot saját költségén földkábeles há-
lózatra cseréli, amikor a jövőben a helyi 
áramszolgáltató a légvezetékes hálózatát 
megszünteti és valamennyi egyéb légká-
beles telekommunikációs hálózat szolgál-
tatója is földkábeles hálózatra tér át.

Szakaszosan zajlanak a munkálatok
Szélessávú optikai hálózatot épít ki a DIGI
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November az év utolsó előtti hónapja. Elnevezé-
se latin eredetű, kilencet jelent. A magyar kalen-
dáriumban Szent András, a nyilas vagy az enyé-
szet havának nevezik.

November a télre való készülődés idősza-
ka. Az elődeink számára is ezt jelentet-

te ez a hónap, csak másképp, mint manap-
ság, hiszen az életüket nagyban befolyásol-
ták a mezőgazdaságban végzett tevékenysé-
gek. A falvakban, ahogy egyre hidegebbre 
fordult az időjárás, úgy kerültek mindinkább 
előtérbe a házban végezhető munkák. No-
vember volt a fonó, a kukorica- és a tollfosz-
tás időszaka. Ahol természetesen nem csak 
munka folyt, helyet kapott a játék, az ének, a 
mesemondás, az ismerkedés, párválasztás is. 
A hónap elejére esik Mindenszentek és a ha-
lottak napja, de mellettük több jeles napot is 
megőrzött a néphit.

A halálhoz való viszony
Eleink egészen másképp viszonyultak a ha-

lálhoz, mint mi, napjainkban. Az élet termé-
szetes velejárójának tekintették, már a kis-
gyermekeket is megtanították a jó halálért 
imádkozni. A gyásznak megvoltak a maga 
szabályai, a közösség pedig segített feldol-
gozni a veszteséget. A halottakról úgy gon-
dolták, ők a család képviselői, segítői a túlvi-
lágon. November elején, a halottak napja kör-
nyékén ezért sok helyen kenyérrel, vízzel, só-
val várták a hitük szerint ilyenkor hazalátoga-
tó elhunyt szeretteiket. Rendbe tették a síro-
kat, a temetőket, gyertyákat gyújtottak. Elter-
jedt szokás volt, hogy a koldusoknak kalácsot 
adtak, hogy ők is megemlékezzenek a halotta-

ikról. Ezen a napon szinte mindenütt tilos volt 
a munka, mert azzal zavarták volna a holtakat, 
és nagy bajt hoztak volna magukra. 

Mindenszentek napja
November 1-jén van Mindenszentek napja. 

III. Gergely pápa a VIII. században tette ün-
neppé e napot, azzal a céllal, hogy a vértanúk 
mellett a kereszténység elismerése után szent-
té avatottakról is emlékezzenek meg. Min-
denszentek napja mindazon megdicsőült lel-
kek ünnepe, akikről külön nem emlékezik 
meg a kalendárium. Magyarországon gazda-
sági hagyományok is kapcsolódtak a naphoz, 
egyes vidékeken ekkor szegődtették a cselé-
deket, pásztorokat. Máshol ekkor volt a le-
gényvásár, ekkor kötöttek a gazdák egyezsé-
get a szolgálni menő legényekkel. 

Halloween
Ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, 

amit elsősorban angolszász országokban tarta-
nak meg október 31-e éjszakáján. Az Írország-

ban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ün-
nepelték az újévet, és egyszerre hódoltak a 
napisten és a holtak ura előtt. Úgy hitték, en-
gesztelést lehet szerezni az elhunytaknak, akik 
ezzel átkelhetnek a mennyországba. Ekkor ré-
misztő jelmezekbe bújnak, kísértettörténeteket 
mesélnek,  töklámpást faragnak. Hallo ween 
szimbóluma, a töklámpás kettős célt szolgál: 
távol tartja a gonosz szellemeket, és világít a 
halottak szellemeinek. A legenda szerint egy 
részeges, vicces Jack nevű kovácsnak volt 
ilyen lámpája először, aki az ördögöt is meg-
tréfálta. Viszont halála után ezért se a pokol-
ba, csínytevései miatt a mennybe se kerülhe-
tett be. Azóta is bolyong lámpással a kezében. 
Amerikai filmek, ponyvaregények, tévés mű-
sorok tették ismertté az ünnepet az egész vilá-
gon. Nálunk a kétezres év táján jelent meg, de 
nem vált általános szokássá. 

Halottak napja
November 2-án van halottak napja. Az 

egyház 998 óta tartja meg a Szent Odiló 
clunyi apáttól eredő szokást, amely a sírok 
megtisztításáról, virággal díszítéséről, gyer-
tyák gyújtásáról és a halottakról való meg-
emlékezésről szól. A néphit szerint, a csa-
ládokban az ilyenkor meggyújtott gyertyák 
égésidejéből ki lehetett következtetni, ki hal 
meg előbb a családtagok közül. Magyaror-
szágon a halottak napja az idők során a ka-
tolikus egyház ünnepnapjából általános, fe-
lekezetektől független, az elhunytakról való 
megemlékezés napjává vált. 

Sütőtökös ételek
Nincs igazán kialakult hagyománya annak, 
mit ettek Mindenszentekkor régebben. Mi-
vel dolgozni se volt szabad, meg a nap nagy 
részét a temetőben, a sírok gondozásával, dí-
szítésével töltötték, feltehetően egyszerű, ko-
rábban elkészített ételek kerültek az asztal-
ra. A sütőtök egyik jellegzetessége lett ennek 
az ünnepnek, néhány ilyen receptet ajánlunk. 

Tökkrémleves
Hozzávalók: 1 nagyobb sütőtök, ízlés sze-
rint só, bors, szerecsendió, 2 dl joghurt, ízlés 
szerint tej, víz, fehérbor. 
Elkészítés: a tököt megpucoljuk, össze-
vágjuk. Feltesszük főni egy kis vízzel, any-
nyival, hogy épp ellepje. Fedő alatt főzzük 
vagy negyed óráig, ha puha, levesszük a fe-
dőt, hogy elfője a vizet. Hozzáadjuk a fű-
szereket, tejet, joghurtot, és ha szeretjük, 
egy kis fehérbort is. Botmixerrel pürésít-
jük, melegen kínáljuk. 

Sütőtökös lasagne
Hozzávalók: 9 db lasagne tészta (száraz). 
Töltelékhez: 1 db sütőtök, 2 evőkanál olaj, 
1 teáskanál, só, 1 teáskanál bors, 1 kiska-
nál zsálya, 1 kiskanál oregánó. Besamel-
hez: 10 dkg vaj, 10 dkg liszt, 6 dl tej, csipet 
só, bors, tetejére 10 dkg sajt. 
Elkészítés: a sütőtököt négy-öt darab-
ra vágjuk, kimagozzuk, tepsibe tesszük, 
megsütjük. Ha kihűlt, a héját levágjuk, 
villával pürésítjük, hozzáadjuk a fűszere-
ket és az olajat. A besamelhez  lábosban 
felolvasztjuk a vajat, fokozatosan hoz-
záadjuk a lisztet, a tejet, csomómentes-
re keverjük, a végén ízesítjük. Hőálló tál 
aljára teszünk a besamelből, rárakjuk a 
lasagne lapokat majd a sütőtök pürét. Ad-
dig folytatjuk a rétegezést, amíg el nem 
fogynak az alapanyagok. A besamellel 
fejezzük be, ráreszeljük a sajtot, és mint-
egy harminc perc alatt megsütjük. Friss 
salátával tálaljuk. 

Sütőtökös kekszgolyó
Hozzávalók: 20 dkg sütőtök (megpucolva, 
megsütve), 10 dkg darált kekszmorzsa, 1 dl 
tej (vagy amennyit felvesz), 8 teáskanál cu-
kor, késhegynyi gyömbér, 4 teáskanál cuk-
rozatlan kakaópor, 5 teáskanál víz, 5 dkg 
zabpehely. 
Elkészítés: A megsült tököt összekeverjük 
a darált keksszel, 4 teáskanál cukorral, a 
késhegynyi gyömbérrel. Fokozatosan önt-
jük hozzá a tejet, hogy lássuk, mennyit 
vesz fel. Akkor jó a massza, ha ragacsos, 
de nem híg. Negyedórára a hűtőbe tesz-
szük. A kakaót, 4 teáskanál cukrot, 5 teás-
kanál vizet simára keverünk, majd a mik-
róban pár másodpercig melegítjük, majd 
a hűtőbe tesszük. Egy golyónyit a tenye-
rünkbe veszünk a sütőtökös masszából, 
kilapítjuk, közepébe teszünk egy keveset 
a kakaós krémből. Golyót formálunk úgy, 
hogy a töltelék ne folyjon ki. A kész go-
lyókat megforgatjuk a zabpehelyben,  tá-
lalásig a hűtőben tartjuk. 

Mindenszentek és halottak napja
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp., Mozaik ut-
ca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. 
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában 
álló ingatlanok (telkek, és üres, tehermentes nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek) tulajdonjogának értékesítésére

Általános tudnivalók: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az aján-
lattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, 
valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket elfogadja. Az ajánlattevő a be-
nyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van 
(ajánlati kötöttség). A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, 
aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffe-
isen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 szá-
mú letéti számlájára. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, 
valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt 
borítékban, legkésőbb 2017. november 20. (hétfő) 12 óráig van 
lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ér-
tékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp., 
Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölt-
hető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehető a fenti címen. A pályázatok bontására 2017. no-
vember 20-án 14 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. sz. 
alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiség-
ében kerül sor. 

A pályázati felhívás teljes szövege felkerül a www.obuda.hu és 
a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

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

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobán-
ka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036. 
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he té-
ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro-
dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036). 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

A Szent Margit Kórház (a továbbiak-
ban: Kórház) főigazgatójának döntése, va-
lamint az állami vagyonról szóló, 2007. évi 
CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szó-
ló, 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (to-
vábbiakban: Vhr.) vonatkozó fejezetei, to-
vábbá a Kórház vagyonkezelési szerződé-
sének 3.1 pontja alapján egyfordulós, nyil-
vános pályázat keretében 2017. november 
18. napjától 2020. november 17. napjá-
ig tartó határozott időre szóló bérleti szer-
ződés útján történő hasznosításra a Kór-
ház meghirdeti a Magyar Állam tulajdoná-
ban álló és a Kórház vagyonkezelésében ál-
ló, Budapest, 16237/1. hrsz alatt nyilvántar-
tott, természetben a 1032 Budapest, Bécsi 
út 132. „A épület” földszinten található in-
gatlan 79,1 m2 alapterületű helyiségeit büfé 
üzemeltetése céljára (a továbbiakban: In-
gatlanrész).

Az Ingatlan főbb jellemzői:
Az Ingatlan 1/1 arányban a Magyar Ál-

lam tulajdonában áll, mely felett a tulajdo-
nosi joggyakorló az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ. Az ingatlan a Kórház va-
gyonkezelésében áll, művelési ág szerinti 
megnevezése, kivett kórház. 

Bérbe adandó ingatlanrész területe:
• Fogyasztó tér: 34,2 m2

• Eladó tér: 14,9 m2

• Raktár: 23,7 m2

• Előtér: 5,3 m2

• Összesen: 79,1 m2

Elhelyezkedése: a büfé a Kórház főépü-
letében, közvetlenül annak főbejárata mel-
lett került kialakításra.

Műszaki állapota: megfelelő, átadás után 
legfeljebb a raktárak tisztasági festése le-
het inkább praktikus, mint szükséges. Az el-
adó tér és a fogyasztó tér oldalfal burkola-
ta dekor-fa.

A büfében lévő berendezési tárgyak, pul-
tok, hűtők, gépek stb. jelenlegi bérlő tulaj-
donát képezik. A helyiség üresen kerül át-
adásra.

A pályázók köre:
A pályázaton a nemzeti vagyonról szóló, 

2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában 
foglalt feltételeknek megfelelő, azaz átlát-
ható jogi személy vehet részt. Az ajánlatte-
vő képviselőjének képviseleti jogosultságát 
minden esetben igazolni szükséges. 

Az ajánlattételi határidő: 2017. novem-
ber 08. napja 10 óra.

Az Ingatlan bemutatása:
Az ingatlan megtekintését a Kiíró a pá-

lyázati felhívás közzétételétől kezdve a pá-
lyázatok beadásának határidejét megelőző 
napig, előzetes egyeztetés alapján tudja biz-
tosítani.

A pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítás Udvardy Pétertől kérhető (telefon-
szám: +36-1-250-2170/1263 mellék, e-mail 
cím: udvardy.peter.sztmargit@gmail.com, to-
vábbá a Szent Margit Kórház honlapján http://
www.szentmargitkorhaz.hu a részletes pályá-
zati kiírás megtekinthető.

Nyilvános pályázati felhívás büfé üzemeltetésére

Állás a Százszorszép óvodában
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Óbudai Százszorszép Óvodája (Bp., 1032 
Reménység utca 6.) telephely óvodájába 
(Gelléri Andor Endre utca 6-8.) munkatársat 
keres: 4 órás dajka (délutáni-esti takarítói 
feladatokkal) munkakör betöltésére. Az állás 
azonnal betölthető. Szükséges okmányok: 
önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizo-
nyítvány (min. 8 általános). Feltétel alkalma-
zás esetén: egészségügyi alkalmasság – 
egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyít-
vány (3 hónapnál nem régebbi). Felvételnél 
előnyt jelent: gyermekintézményben szer-
zett munkatapasztalat. Érdeklődni Borosné 
Hodop Mária intézményvezető-helyettesnél 
lehet. Tel.: +36-1-368-4042; +36-70-685-
224.  Önéletrajz benyújtása e-mailben, re-
meny-o@kszki.obuda.hu vagy postai úton, 
a fenti címre. A jelentkezés benyújtásának 
határideje: folyamatos. Elbírálás: folyama-
tos. Bérezés: közalkalmazotti illetménytábla 
szerint.
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Hahota
A szórakozott profesz-
szorhoz így szól a fe-
lesége munkába indu-
lás előtt: - Drágám, ne 
felejtsd el, hogy ma el-
költözünk az új lakásba. 
Délután gyere egyből 
oda, mert a régi lakás 
üres lesz! A prof per-
sze elfelejti. Megérkez-
vén tűnődve dörmög a 
bajsza alatt az üres la-
kásban: - Aha, tehát 
nem jó helyen járok. De 
mit is mondott az asz-
szony, hova költözünk? 
Mivel nem jut eszébe 
az új cím, kimegy az ut-
cára, ahol meglát egy 
kislányt. Megszólítja: - 
Kislány! Nem láttál erre 
egy teherautót sok bú-
torral megpakolva?
- De igen! - válaszolja a 
kislány.
- És nem tudod véletle-
nül, hova mentek?
- Dehogynem, apa. 
Gyere, megmutatom! 

* * *
A favágónak ad a TSZ-
elnök egy motoros fű-
részt, hogy gyorsab-
ban menjen a munka. 
Egy hét múlva jön az el-
nök ellenőrizni. - Na bá-
tyám, hány fát sikerült 
kivágni?
- 30-at.
- De hát ezzel naponta 
50-et is ki lehet vágni!
- Én pedig egész nap 
keményen dolgoztam.
- Adja ide, majd én 
megmutatom! - mondja 
az elnök, azzal beindít-
ja a fűrészt.
- Mi ez a berregés? - 
kérdi a favágó. 

* * *
Fiú: - Mi a foglalkozá-
sod?
Lány: - Az EDS Hunga-
ry EMEA North-Central 
HUB Központjában az 
ABN AMRO Team-hez 
tartozó Workplace Ser-
vices - Service Deskjén 
vagyok chat support 
agent. És neked?
Fiú: - Ács.

December 3-án  van a szívát-
ültetés világnapja, mert 50 
évvel ezelőtt ezen a napon 
egy dél-afrikai sebész a vilá-
gon először egy halott ember 
szívét beültette egy élő em-
berbe. Csillaghegyen pedig 
él egy faszobrász, Vaday Bé-
la, aki mindennek két szobrá-
val is emléket állított.

Noha a szervátülte-
tésnek a gondola-

ta már több évszázaddal 
ezelőtt is felmerült, hosz-
szú út vezetett a fájda-
lomcsillapítás fejlődésén 
és a fertőtlenítés elterje-
désén át az első szívátül-
tetésig, amire éppen 50 
évvel ezelőtt került sor.

Az első emberből em-
berbe történő szívátültetést 
Christiaan Barnard 1967. 
december 3-án végezte, 
aki felhasználta Norman 
Shumway doktor korábbi 
kutyákon végzett transzp-
lantációs kísérleteinek ta-
pasztalatait. A szívet befo-
gadó páciens, Louis Wash-
kansky egy Dél-Afriká-
ban élő, 25 éves, baleset-
ben elhunyt lány szívét 
kapta meg, amivel 18 na-
pig élt. Dr. Barnard követ-
kező páciense, Philip Blai-
berg élete már 17 hónappal 

hosszabbodott meg a mű-
tét után.

Dr. Barnard tevékeny-
sége révén a hetvenes 
években a legtöbb bete-
ge legalább 5 évig élt a 
transz plantációt követő-
en. A szívátültetéseknél 
azóta is az ő módszerét al-
kalmazzák, ma már a be-
tegek 85 százaléka él leg-
alább egy évig az új szívé-
vel, de 70-75 százalékuk 
öt évig is él. A rekordot 
egy olyan beteg tartja, aki 
23 évig élt új szívével. Az 
ő műtétjét még 1971-ben 

Christopher Barnard vé-
gezte, aki 1983-ban ment 
nyugdíjba és 2001-ben 
halt meg Cipruson, olvas-
gatás közben.

Magyarországon 25 év-
vel ezelőtt került sor az el-
ső szívtranszplantációra. 
Azóta a fejlődés gyorsa-
ságát mutatja, hogy amíg 
1992 és 2012 között, azaz 
20 év alatt összesen 239 
szívátültetés volt hazánk-
ban, addig a 2013 és 2016 
közötti négy év alatt 209 
műtétet végeztek el.

Vaday Bélát a fa szépsé-
ge köti le igazán a hetve-
nes évek óta, amikor fából 
kezdett el szobrokat ké-
szíteni. Alkotásai között 
a zene, a tánc és az artis-
ta témájúak mellett több-
nyire hétköznapi helyze-
teket, különböző mester-
ségeket ábrázoló formá-
kat láthatunk. Hogy mi-
ért éppen ilyeneket készít, 
arról ezt gondolja: - Töb-

bek között azért, mert a 
tapasztalatok szerint a mi-
tológiai, a szenteket ábrá-
zoló és a politikai témá-
jú szobrokat a különböző 
rendszerváltozások során 
gyakran megsemmisítik. 
A kisemberekről, példá-
ul az utcaseprőről készí-
tett szobornak talán nem 
ez lesz a sorsa. Egy másik 
indok pedig az, hogy egy 
sor olyan foglalkozás van, 
amelyek kihaltak, képvi-
selőiket a fiatalok élőben 
már nem látták, nem is-
merik. Ilyen például a je-
gesember, a cipészmester, 
a korongozó, az üvegfúvó 
vagy a gázlámpagyújto-
gató is, de bányász se na-
gyon van már.             B.  Z.

Szívvel készített faszobrok

Mesebolt a Tündérkertben
Kállai Nagy Krisztina grafikus, illusztrátor alkotása-
iból Mesebolt címmel nyílt tárlat a Tündérkert Galé-
ria és Közösségi Térben. A kiállítás november 8-ig 
tekinthető meg ingyenesen. (Cím: Bécsi út 53-55. 
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 10 és 18 óra kö-
zött. Vasárnap zárva.)

MEGJELENéSÜNK 
Lapunk következő szá-
ma november 11-én, 
szom baton jelenik meg. 
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon. 

Fotó: Benkő Vivien Cher
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) (továbbiakban: Kiíró) 

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet 
a Magyar Állam tulajdonában álló (tulajdonosi joggyakorló a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), a Kiíró bérletében lévő bérle-
mény albérletbeadás útján történő hasznosítására, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásá-
ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi sze-
mély civil szervezetek számára, az alábbi feltételekkel, mely bérle-
mény az alábbi 1. pontban leírt ingatlanokon fekszik.

1. Az ingatlanok adatai, az albérlet időtartama:
a. Budapest III. kerület, 60081/2 helyrajzi számon nyilvántar-
tott – Budapest III. kerület, Kossuth Lajos üdülőpart 17. – 
ingatlan (4/10 tulajdoni hányad) - mely kerített, és nem ren-
delkezik a tulajdonosok által a természetbeni kizárólagos 
használatról szóló megállapodással,
b. Budapest III. kerület, 60082 helyrajzi számon nyilvántartott 
– Budapest III. kerület, Királyok útja 33. – ingatlan,
c. Budapest III. kerület, 60083 helyrajzi számon nyilvántartott 
– Budapest III. kerület, Kossuth Lajos üdülőpart 15. - ingatlan.

Az ingatlanok, a 60081/2 hrsz. ingatlanon az ELMŰ Zrt. javára be-
jegyzett vezetékjog kivételével, per-, teher és igénymentesek.
A fent felsorolt ingatlanok albérletére együttesen lehet pályázni. 
Az albérlet időtartama

2018. január 01. - 2032. december 31.
2. Részletes tájékoztató:

A Pályázati dokumentáció a Kiírótól vehető át személyesen, vagy 
meghatalmazott útján Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3. 
szám alatti Magyar Sport Háza Irodaház Postázójában, munka-
napokon 10 és 13 óra között a Pályázati felhívás megjelenésének 
napjától a pályázati ajánlatok benyújtási határidejéig.
A Pályázati dokumentáció átvevője személyi azonosságát és azt, 
hogy a jelen hirdetmény
bevezető mondatában leírt pályázói körbe tartózó mely szervezet 
számára veszi át a dokumentációt, személyi azonosításra alkalmas 
igazolvány bemutatásával, valamint a képviselt szervezet nyilván-
tartásáról szóló 30 napnál nem régebbi kivonattal köteles igazolni. 
A kivonat a Pályázati dokumentáció átvételekor a Kiírónál marad. 
A meghatalmazott köteles a Kiírónak átadott közokirattal vagy tel-
jes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultsá-
gát, illetve annak terjedelmét. A Pályázati dokumentációért a Ki-
író ellenértéket nem számít  fel. A Pályázati  dokumentáció átvéte-
le feltétele az érvényes  pályázat benyújtásának.
A pályázattal kapcsolatban kérdések az Ujlakan.Gabor@bmsk.hu 
e-mail címen tehetők fel 2017. november 08. (szerda) napjáig. A 
kérdésekre adott valamennyi választ a Kiíró 2017. november 14. 
(kedd) napjáig megküldi valamennyi kérdező, valamennyi azon e-
mail címére, amelyekről kérdés érkezett. A kérdés feltevése során a 
kérdező köteles megjelölni, hogy melyik a Pályázati dokumentációt 
átvevő érdeklődő nevében teszi fel a kérdést. A Kiíró azoknak a kér-
déseire válaszol, akik a Pályázati dokumentációt igazoltan átvették.
3. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor 

alkalmazott értékelési szempont:
A Kiíró tekintettel az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képvi-
selőtestületének 37/2016. (X.
15.) önkormányzati rendeletére – az ingatlanokra elrendelt változ-
tatási tilalomra - a bérleti időszakot megbontva, mely szerint az el-
ső időszak kezdő napja 2018. január 01., utolsó napja
2019. október 14., a második időszak kezdő napja 2019. október 
15., utolsó napja 2032. december 31., az Ajánlattevőtől a két idő-
szakra külön-külön havi bérleti díj ajánlatot kér, és az alábbi érté-
kelési szempont szerint rangsorolja a pályázatokat.
3.1. A Kiíró meghatározza az első időszakra összesen megajánlott 
nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) bérleti díj összeget.
3.2. A Kiíró meghatározza a második időszakra összesen megaján-
lott nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) bérleti díj ösz-
szeget.

3.3. Az elbírálása során az érvényes pályázatok közül az lesz a 
nyertes pályázat, mely a legmagasabb átlagos havi nettó (általános 
forgalmi adó nélkül számított) bérleti díjra adott ajánlatot. Az átla-
gos havi bérleti összege – egész forintra kerekítve - a teljes futam-
idő alatt elérhető nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 
bérleti díj árbevétel 1/180-ad része.

4. A megkötendő szerződés típusa:
Határozott időre szóló albérleti szerződés, melynek tervezete a Pá-
lyázati dokumentáció részét képezi.
A megkötendő szerződés alapján, a bérleti díjakat negyedévente 
összevontan és előre kell megfizetni. A bérleti díjon felül az albér-
lőt terhelik az albérlet tárgyához kapcsolódó, a Pályázati dokumen-
tációban részletezett költségek, adók, díjak.
A bérleményen értéknövelő beruházás az albérleti szerződés felté-
telei szerint, a Kiíróval és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-
vel megkötött külön írásbeli megállapodás alapján végezhetők. 
Ilyen megállapodás megkötésére sem a Kiíró, sem az MNV Zrt. 
nem vállal előzetesen  kötelezettséget.  A beruházások  ellenértéké-
nek a bérleti díjba  történő beszámításáról  történő megállapodásra,  
az  építési  beruházások  közbeszerzésének a
kötelezettségére vonatkozó értékhatárra (ez 2017. évben, az álta-
lános forgalmi adó nélkül számítottan 25 millió forint) figyelem-
mel kerülhet sor.

5. A helyszíni bejárás helye és időpontja, a pályázatok 
benyújtásának helye, módja és határideje:

Helyszíni bejárás találkozási helye:
Budapest III. kerület, Királyok útja 33. 

Helyszíni bejárás időpontja:
2017 november 01 (szerda) 10.00 óra.

A fenti időpontban a meghirdetett mindhárom ingatlan megtekinthető.
Pályázatok benyújtásának helye:

BMSK Zrt. Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3. 
(Magyar Sport Háza Irodaház Postázója). 

Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt csomagolásban (borítékban, dobozban), 5 (öt) 
példányban (1 eredeti és 4 másolati példányban), személyesen, il-
letve meghatalmazott útján kell benyújtani a pályázat benyújtására 
nyitva álló határidő lejárta előtt.
A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító ere-
jű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak 
mértékét.
A csomagoláson (borítékon, dobozon) szerepelnie kell a követke-
zőknek: pályázó neve és címe;
„AJÁNLAT – A BMSK ZRT. RÉSZÉRE A KIRÁLYOK ÚTJA 33. 
TELEP ALBÉRLETE PÁLYÁZATRA – CSAK A PÁLYÁZATI 
HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉ-
BEN BONTHATÓ FEL!” felirat.
Kiíró az pályázatok átvételéről átvételi igazolást ad.
Pályázatok benyújtásának határideje:

2017. november 27. (hétfő) 14.00 óra.
Az ajánlattevő a benyújtási határidő lejáratát követően pályázati 
ajánlatát nem módosíthatja, illetve nem vonhatja vissza.
6. A pályázatok bontásának időpontja :

2017. november 27. (hétfő) 14.00 óra.
A pályázatokat a Kiíró képviselője zárt körben bontja fel.
Kizárólag az 5. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően 
benyújtott pályázatok kerülnek felbontásra.
7. A pályázatok értékelésének határideje:

2017. december 04. (hétfő).
8. A pályázók értesítésének módja:
Valamennyi pályázót a Kiíró írásban értesíti a pályázat eredményé-
ről az elbírálást követő 3 napon belül postára adott levélben.
9. A pályázat érvényességének feltételeit a Pályázati dokumen-
táció III.7.1. pontja tartalmazza.
10. Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati felhívást, a pályá-
zatok benyújtási határideje előtt módosítsa, visszavonja, a pá-
lyázati eljárást a Pályázati dokumentáció III.7.2. - 7.3. pont-
jai alapján eredménytelennek nyilvánítsa, valamint fenntart-
ja a jogot a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján, hogy az albérle-
ti szerződést a nyertes pályázóval ne kösse meg.
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Csillaghegy központjának 
észak-keleti sarkán ilyen kel-
lemes őszi időben még tárt 
kapuval és csalogató illatok-
kal várja az ebédre éhes kör-
nyékbelieket a hentesüzlet, 
amely a gyanútlanul betérők-
nek tartogat meglepetéseket.

A csillaghegyi HÉV-
megálló sarki hen-

teséhez élvezet bemenni. 
Nem pusztán azért, mert 
oda belépve megbizonyo-
sodhatunk arról, hogy az 
utcára kiszivárgó ínycsik-
landozó sültek vajon bent 
is olyan csábítóak-e, ha-
nem mert egyfelől klasz-
szikus hentesüzlet látvá-
nyában lesz ott részünk, 
ami már eleve kellemes, 
ám többet is kapunk en-
nél. Nem, nem kínálnak 
kóstolót és sorsjegyeket 
formás alakú lánykák és 
nem osztanak aláírásokat 
celebek, hanem – aho-
gyan ennek lennie kell – 
megtermett hentes mo-
solygós arca fogad, aki-
ről látszik, hogy ő is sze-
reti azt, amit eladni szán-
dékozik. Ezért is lehet jó 
az, ami a pultokon és mö-
götte a kampókon látható, 
amivel ő már reggel óta 
megdolgozott azért, hogy 
minden ilyen mosolygós 
és kipirosodott legyen, 
mint ő maga. 

Van itt minden a pul-
ton, ami egy tisztességes 

hentesüzletben ott szok-
ta csábítani az illatra be-
térő éhes vendéget. Kínál-
ják magukat a sült- és főtt-
kolbászok, a tarják, a ka-
rajok és az oldalasok, va-
lamint a csirkeszárnyak és 
az edényekben megbújt 
társaik, de mindezeken túl 
nem hentesüzlethez, ha-
nem más kifőzdékben kí-
nált ételeket és köreteket, 
esetenként székelykáposz-
tát, babgulyást is rejtenek 
a különböző szélességű és 
mélységű tégelyek. 

Ezekben az acélo-
san fénylő mélyedések-
ben készételek is vannak, 
ami nem megszokott egy 
ilyen helyen. Na de akik 
másképp képzelik a ku-
lináris élvezeteket vagy 
akár csak a hazai kony-

hát, azok ezúttal fedjék el 
a szemüket, hunyják be 
a fülüket, míg mindenki 
más nyissa tágra rugal-
masan a képzeletét: csül-
kös pacal…

Igen, a pacal, az is kap-
ható. Jó-jó, lehetne egy ki-
csit pörköltszerűen sűrűbb 
a szaftja, de ez már csak 
amolyan ínyenc kekecke-
dés. Van olyan kerületi, 
Csillaghegy és Rómaifür-
dő szülötte, aki a pacalról 
sokat tudna mesélni. Bár 
saját állítása szerint nem 
az a kifejezett mesemon-
dó alkat, azért a műfajok 
közötti kirándulásai során 
időnként mégis az. Ester-
házy Péterről van szó, aki 
felelevenítette időnként 
(mint ahogy bevezetett a 
rómaifürdői halászlé rej-

telmeibe is – Egyé’ apa, 
egyé’ csak…) a Csillaghe-
gyi MTE évadzáró össze-
jöveteleinek nem túl szé-
les, de annál kedvesebb 
egykori menükínálatát, a 
pacalvacsorát (Utazás a 
tizenhatos mélyére). 

A pacal itt éppen csül-
kösen található, amely so-
kak szerint az étel neme-
sebb változata, amit az-
után legfeljebb csupán a 
velőspacal überel, aminek 
dicsérete, s ezt most én te-
szem hozzá, már-már per-
verzió. De nagyon finom 
is tud lenni. Mint ahogy 
persze rossz is, de ez ne 
szegje most a kedvünket, 
hiszen éppen az ilyen fi-
nomságokért vagyunk ké-
pesek lelkesedni, ha egy-
szer egy hasonlóan ked-

ves helyet felfedezünk. 
Aztán meg azt is tudjuk, 
hogy rendszerint nem so-
káig élvezhetjük az effaj-
ta bőséget, mert valahogy 
minden jónak egyszer vé-
ge szakad, a vendéglátó-
helyek többnyire eldur-
vulnak. Bár nem fejezi 
ki teljességgel a valósá-
got, mondjuk inkább így: 
romlanak.

Nem úgy a csillaghegyi 
sarki hentes, amelynek – 
hitelesnek látszó hírforrá-
sok szerint – a színvona-
la egyenletes. Nem épült 
még rá egy gigantikus iro-
daház, mint a szentend-
rei úti szervizműhely mel-
lé, amelynek így immár 
nem kell versenyeznie 
senkivel, mert szinte házi 
szervizként működik, s a 
régi megrendelőkre nincs 
szüksége.

A sarki hentes kedves 
pacalja után pedig sok 
lehetőségünk van arra, 
hogy melyik helyen ká-
vézzunk vagy sütemé-
nyezzünk a környéken, ha 
pénztárcánk engedi. Ilyen 
zsíros falatokra továbbra 
is a legjobb választás, ha 
átnézünk sréhen szembe, 
az ehelyütt korábban már 
emlegetett Peronba, egy 
jobbfajta hosszúlépésre.

Bodzay Zoltán

A csillaghegyi sarki hentes

Rejtvényünkben három téli sport nevét rejtettük el. Megfejtés 
a vízszintes 35., a függőleges 1. és 12. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Próféta volt. 8. Orosz-szovjet író volt, Maxim … 
13. Ilyen a piros alma. 14. Ománi pénz. 16. Macsétában van. 17. To-
rok. 18. Arizonai város. 20. Zug betűi keverve. 21. K. E. G. 22. Szláv 
víz. 23. Bór, ittrium és kén vegyjele. 24. Tévé. 25. Afrikai vírus. 27. 
Minőség ellenőrző osztály. 28. Egyik Szentpéterünk. 29. Férfinév. 
31. Koma egyneműi. 32. Levest szed. 34. Véd. 35. Megfejtendő sor. 
38. Hajó egynemű betűi. 39. Fiatal istennő a görög mitológiában. 41. 
Spanyol és osztrák autók jele. 42. Ókori közel- keleti nép. 44. Megke-
vert dog! 45. L. B. U. 47. Gabonafajta, névelővel. 48. Fordított Jupi-
ter hold. 49. Melyik helyen. 50. Laurícium és indium vegyjele. 51. I. 
A. Á. 53. Rejtekhely lehet. 55. Pécsi tető. 57. Jegyzetelsz. 58. A földet 
forgatja. 60. Győr-Sopron-Moson megyei helység. 61. Cseni, régie-
sen. 62. Színésznőnk, Andrea. 63. Eurázsiai hegység.
FÜGGŐLEGES: 1. Megfejtendő sor. 2. Észak-amerikai tó. 3. Pirka-
dat után. 4. Női név. 5. Máltai és thaiföldi autók jele. 6. Kis bolt. 7. Vit-
torio de …, olasz rendező volt. 8. Shakespeare-i színház. 9. Re párja. 
10. Kálium és réz vegyjele. 11. Európai félsziget röviden. 12. Megfej-
tendő sor. 15. Arzén. 18. Meghosszabbítá. 19. Préselésen. 22. Szere-
tet velejárója. 26. Hanghordozó márka. 27. Kínai vezér volt. 28. Poszt. 
28a. Becézett Máriával kapcsolatos. 30. Ókori római költő. 31. Orosz 
folyó. 33. Kiejtett hármashangzó. 36. Idegen új. 37.Nigériai helység. 
40. Félig móka. 43. Kenyeret ken. 46. Napilapunk. 47. Éktelen árnyé-
ka. 50. Hitvány ember. 52. Tokaji bor. 54. Összevissza súg! 56. Étke-
zéshez kellhet. 57. Jegyzé. 59. Rangjelző előtag. 61. Indíték.

Pár hét és …
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• Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület novemberi programja: no-
vember 15-én  (szerda) 18 órakor Csillaghegyi Találkozó a Csil-
laghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.); Kökény Fe-
renc történész előadásának címe: Szent László lovagkirály.

ÓvoDAPEDAgÓguS FElvÉtElE. Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Óbudai Százszorszép Óvodája (Bp., 1032 Reménység utca 6.) 
a következő álláshirdetést teszi közzé: 1 fő határozott idejű, óvodapeda-
gógus munkakör betöltésére (akár részmunkaidőben is), 2017. november 
1-től. A munkavégzés helye: Óbudai Százszorszép Óvoda, (Reménység 
utca 6.). Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség. A pályázat be-
nyújtásához szük-séges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önélet-
rajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok; érvényes 
egészségügyi alkalmasság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla sze-
rint. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. Elbírálás ha-
tárideje: 2017. október 31. A pályázat benyújtásának módja: e-mail-ben, re-
menyo@kszkiobuda.hu; postai úton:  Óbudai Százszorszép Óvoda 1032 
Bp., Reménység utca 6., minden esetben elérhetőség megjelölésével. A 
pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt dr. Bozzayné Káli 
Tünde óvodavezető a +36-70-685-2239-es telefonszámon.
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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 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában 
(Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügy-
véddel, minden hónap negyedik keddjén (legközelebb november 28-
án) 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütör-
tökén (legközelebb november 16-án) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. 
szám alatti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni 
a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
novembertől minden hónap második csütörtökén (legközelebb november 
9-én) 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-
0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választóke-
rület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát 
tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő 
utca 7. Előzetes  bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-
226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 
16. szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar 
utca 11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036). 
• Komka Norbert (MSZP) és dr. Simonka Csaba (MSZP) szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanács-
adást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanácsadást 
nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@
dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

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

A kormány által meghirdetett 
Nemzeti Konzultáció ke-

retében lakossági fórumot tar-
tottak október 19-én a főváros 
4-es számú országos egyéni vá-
lasztókerületében, a II. kerüle-
ti Móricz Zsigmond Gimnázi-
umban. Brüsszel migránspoliti-

káról szóló est házigazdája Var-
ga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, Budapest II. és III. kerü-
letének országgyűlési képviselő-
je volt,  vendégelőadóként pedig 
Pintér Sándor belügyminisz-
ter tájékoztatta a hallgatóságot a 
kormány eddigi lépéseiről. 

Megérkezett Óbudára a 
Nemzeti Konzultációt tá-

mogató országjárás. Menczer 
Erzsébet, a 10. országos egyéni 
választókerület elnökének meg-
hívására Hidvéghi Balázs, a Fi-
desz kommunikációs igazgató-
ja a Duna-parti Rozmaring ven-
déglőben tartott fórumot októ-
ber 17-én. Sokan eljöttek az ese-
ményre, a kérdések és a hozzá-

szólások is azt igazolták: érdekli 
az embereket az erőltetett betele-
pítés elleni küzdelem. Sokak tá-
mogatásával lehet még erősebb a 
magyar kormány hangja.

A következő hetekben a Fi-
desz vezető politikusai 200 
helyszínen tartanak fórumokat. 
Ezeken a Nemzeti Konzultáció-
ról és a Soros-terv elleni véde-
kezésről beszélnek elsősorban. 

Nemzeti Konzultáció

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher




