
Átadták a Fischer Ágoston Díjat, polgár
mesteri és intézményvezetői dicsére
tet kaptak az arra érdemesek.

A Hadrianus év alkalmából nemzetközi 
konferenciát rendezett az Aquincumi Mú
zeum a Szindbád Rendezvénytérben.

December 2án nyitnak az ingyenes jég
pályák a Fő és a Csobánka téren. Díj
mentes oktatás, korcsolyakölcsönzés.
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Advent Óbudán december 1. – december 23. 
www.adventobudan.hu

Szindbád a kortárs képzőművészetben
Gaál Kata: Keresve sem találunk?

Bognár Krisztina: Rozina

ef Zámbó István: Szindbád
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Az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ munka-
társai az adventi időszakban ado-
mánygyűjtést szerveznek a kerü-
letben élő hátrányos helyzetű gyer-
mekek és családjaik részére. 

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 

Központ 2016 decemberében 
több akcióban is segítette a 
nehéz sorsú családok ünnepre 
való felkészülését. A progra-
mok során az önkormányza-
ti-, a vállalati szférában mű-
ködő-, a civil-, a közműve-
lődési intézmények és legfő-
képpen az III. kerületi polgá-
rok adományainak a felhasz-
nálásával az intézmény 1047 
családnak juttatott meleg 
ételt, tartós élelmiszer csoma-

got, fenyőfát és családi aján-
dék csomagot.

Az intézmény idén is sze-
retne hozzájárulni a hátrányos 
helyzetű gyermekek és család-
jaik nélkülözésmentes karácso-
nyi ünnepéhez, ezért a kerüle-
ti lakosoktól és intézményektől 
tisztelettel várják sporteszköz; 
plüssállat; játékbaba; gyermek-
játék; társasjáték; kreatív esz-
köz; mesekönyv; kifestő; mat-
ricás album; csecsemő ápolási 
cikk; tisztálkodási eszköz; tar-
tós élelmiszer adományozását.

Az adományokból az in-
tézmény munkatársai csalá-
di ajándékcsomagokat állíta-
nak össze, amelyet december 
16-23. között fognak kiosztani. 
Minden adományt örömmel fo-
gadnak!

Adventi adománygyűjtés
a családsegítőben

Idei sportprogramokon gyűjtöttek
Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. öt sportesemé
nyén összesen 246 ezer 400 forintot gyűjtöttek össze a részt
vevők az óbudai Családok Átmeneti Otthona számára. Az ado
mányokat a gyerekek karácsonyi ajándékára, valamint a jövő 
nyári táborozások költségeinek kiegészítésére fordítják.

A kerékpározás népszerűsí-
tésére indított III. kerületi in-
gyenes havi bringásreggelik 
immár a második sikeres 
évet zárták október 27-én. 

Október utolsó pén-
teki napján progra-

mokkal és meglepeté-
sekkel zárult a Bike & 
Breakfast idei szezon-
ja a Fő téren. Reggel 7 
és 9 óra között az előze-
tesen regisztráltak elfo-
gyaszthatták reggelijü-
ket az Esernyősben, aki 
pedig időben leadta ér-
vényes pecsétgyűjtő fü-
zetét, értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodhatott. 

Programok
Ezúttal nemcsak DJ 

várta az Esernyőshöz lá-
togatókat, de fellépett a 
Bélaműhely is különle-
ges, biciklialkatrészekből 
összeállított zeneszerszá-
maival. A hangszereket a 
gyerekek ki is kipróbál-
hatták, akár vezényelhet-
ték is a zenekart.

Az elektromos kerék-
párok iránt érdeklődőket 
a Berguson munkatár-

sai várták egy-egy e-bike 
tesztkörre.

Kerékpár-regisztrációra 
a BRFK III. kerületi Rend-
őrkapitányság munkatár-
sainál nyílt lehetőség a 
helyszínen. A kétkerekűek 
bejegyzéséhez adatlapot 
kellett kitölteni a tulajdo-
nos személyes adataival, 
majd fénykép készült a ke-
rékpárról. Minden adatot 
elektronikusan rögzítettek 
a nyilvántartórendszerbe, a 
járművekre pedig azonosí-
tómatrica került. 

A Magyar Kerékpáros-
klub azoknak nyújt majd 
tanácsadást, akik vala-
melyik óbudai lakótele-
pen keresnek biztonsá-
gos és praktikus bringa-
tárolási lehetőségeket.

Nyeremények
A rendezvény házi-

gazdája, Rátonyi Kriszta 
műsorvezető segítségé-
vel értékes nyeremények 
találtak gazdára.

Az október 27-ei brin-
gásreggelire regisztráltak 
között 20 KeepCup ter-
moszpoharat sorsoltak ki 
az Esernyős felajánlásával.

Az érvényes pecsét-
gyűjtő füzetet sorsolás-

ra  leadók között kisor-
soltak 20 Felvarrom ke-
rékpáros pénztárcát; 4 
Bagaboo biciklis táskát; 
3 Berguson-utalványt 2-
2 fő részére szóló hét-
végi e-bike teszteléssel;  

100 kávé-kupont 1 fő ré-
szére az Araamu Café-
ban; 1  bisztróreggelit 2 
fő részére a Csillaghegyi 
Megállóban; valamint a 
fődíjat, az  egyedi össze-
állítású Csajbringát.

Záróeseményéhez érkezett  a Bike & Breakfast-sorozat

Csajbringa volt a főnyeremény



32017. 22. szám önKormányzat – szociális

A szociális munka napja 
minden évben jó alkalom ar-
ra, hogy felhívják a közvéle-
mény figyelmét azokra, akik 
az elesettekért dolgoznak. 
Az önkormányzat által alapí-
tott Fischer Ágoston Díjat a 
már hagyományos ünnepsé-
gen Bús Balázs polgármes-
ter és Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő adta 
át az Óbudai Kulturális Köz-
pontban november 13-án. 
Az eseményen polgármes-
teri és intézményvezetői di-
cséreteket is átvehettek 
mindazok, akik elismerés-
ben részesültek.

A szakemberek ál-
dozatos munkáját 

egész évben elismeri az 
önkormányzat, a szociá-
lis munka napján ugyan-
akkor külön is díjazzák 
tevékenységüket.

Kiterjedt szociális 
védőháló

Bús Balázs polgár-
mester az eseményen 
tartott beszédében úgy 
fogalmazott: Senki sem 
vitatja, hogy az önök 
által választott hivatás 
azok közül való, mely 
az embert fizikai és lel-
ki szempontból is az át-
lagosnál nagyobb mér-
tékben veszi igénybe. A 
szociális munkás egész 
személyisége a munka-
eszköze, ezért arra vi-
gyázni kell, hisz’ nem 
csereszabatos. Sokan azt 
hiszik, csak úgy tudnak 
szolgálni és segíteni, ha 
saját boldogságukról le-
mondanak, közben pedig 
elfelejtik, hogy csak az 

tud adni, akinek van mit 
adnia – írta a múlt szá-
zad német írója, Leon-
hard Frank.

Óbudán az önkor-
mányzat vezetése a ren-
delkezésére álló eszkö-
zökkel mindig is arra tö-
rekedett, hogy kifejezze 
a segítő emberek munká-
jának elismerését és biz-
tosítsa nekik pótlék for-
májában azokat a forrá-
sokat, melyek áthidalják 
azt az időszakot, amíg az 
állam lép - tette hozzá a 
polgármester.

Kiemelte, Óbudán az 
átlagosnál számos te-
kintetben jobb a helyzet, 
mely nem kis részben a 
kiterjedt szociális védő-
hálónak, illetve a III. ke-
rületben működő civil 
szervezeteknek köszön-
hető. A kitűnő együtt-
működés ellenére is van-
nak azonban még ellátat-
lan területek. Az önkor-

mányzat fejlesztési célja-
it, megoldási terveit és a 
jövőt érintő elképzeléseit 
a Fischer Ágoston Prog-
ramban foglalta össze. 

- Az akkut krízisek 
kezelése azonban a je-
len feladata, ezért szor-
galmazom minden fó-
rumon a szociális jelző-
rendszer minél szélesebb 
körű összehangolását. A 
vészhelyzetek felismeré-
se valóban életeket ment-
het, ezért a szociális gon-
doskodás hálózatába szo-
rosabban kell bevonni a 
védőnői szolgálat mun-
katársait, a háziorvoso-
kat és az iskolák pedagó-
gusait. 

A polgármester be-
széde végén köszönetet 
mondott a szociális terü-
let munkatársainak, akik 
hozzásegítették az ön-
kormányzatot, hogy el-

nyerje a Családbarát 
hely címet, melyet a Há-
rom királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom ado-
mányozott. November 
elején az EMMI államtit-
kára adott át emléklapot 
és emlékplakettet a hely-
hatóság szakembereinek 
a gyermekvédelem terü-
letén végzett kiemelkedő 
tevékenységének elisme-
réséül. 

Növekvő anyagi 
megbecsülés
- Az a munka, amit 

önök végeznek, egész 
embert kíván és egész 
személyiséget is. Aki a 
személyiségét nem tud-
ja beletenni ebbe a mun-
kába, az valószínűleg 
félmunkát végez. Aki 
viszont beleteszi, átéli 
mindazt a bajt és problé-
mát, amivel neki is fog-

lalkozni kell és meg-
oldania azt – fogalma-
zott Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képvise-
lő, aki hozzátette: az el-
múlt időszakban évtize-
des lemaradásokat kel-
lett a kormánynak pótol-
nia az ágazati dolgozók 
béreit tekintve. - Igaz, 
még nem tart ott az eme-
lés mértéke, hogy elége-
dettek legyünk, de a cél 
az, hogy az anyagi meg-
becsülés nagymértékben 
megvalósuljon a követ-
kező évben. 

Fischer-díj 
a Csillagháznak

Az önkormányzat kép-
viselő-testülete 2005 szep-
temberében alapította a 
Fischer Ágoston Óbu-
dai Szociális Díjat, mely 
mindazoknak a kiemel-
kedő tevékenységet vég-
ző természetes szemé-
lyeknek, csoportoknak 
(szervezeteknek vagy in-
tézményeknek) adomá-
nyozható, akik Óbuda-
Békásmegyer szociális 
ellátásainak, szolgáltatá-
sainak fejlődéséhez, va-
lamint a hátrányos hely-
zetű lakosai életminő-
ségének javításához ki-
magasló teljesítménnyel 
vagy életművükkel hoz-
zájárultak. 

Az elismerést idén 
a Csillagház Általá-
nos Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény-
nek ítélték oda. A közel 
fél évszázados működé-
se során az itt dolgozó 
szakemberek a mozgás-
korlátozott, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyer-
mekek tanításáért, élet-
minőségének javításáért, 
valamint a családok min-
dennapjainak megsegíté-
séért végeznek elkötele-
zett és kiemelkedő mun-
kát. Az intézményben 
közel 60, 6-18 éves korú 
gyermek általános isko-
lai oktatását, gyógypeda-
gógiai és fejlesztő neve-
lését látják el.             Sz.

Átadták a Fischer Ágoston Díjat

Elismerések a szociális munka napján

Intézményvezetői dicséretek
Elismerést kapott: Bartháné Bolyos Zsuzsanna, az 
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 
fejlesztő foglalkoztatást segítő koordinátora; Bo-
ros Zsófia humán kineziológus, a Kerék Bölcsőde 
munkatársa; Reichenbach Petra, az Óbudai Szo
ciális Szolgáltató Intézmény szervező-gondozója; 
Vargáné Reviczky Julianna, az Óbudai Családi Ta
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Családok 
Átmeneti Otthona családgondozója. 
A díjakat Bleszkánné Kis Ildikó, Janurikné Cson-
ka Erika, Müller Istvánné, Tárnoki Erzsébet intéz
ményvezetők adták át. Az ünnepségen részt vett 
Menczer Erzsébet, a SZÓRAKÉSZ elnöke és több 
önkormányzati tisztségviselő is. 

Elismerések
A szociális munka napja alkalmából az intézmé
nyek dolgozói is elismerésben részesültek. Polgár
mesteri dicséretet vehetett át Farkas Gabriella csa
ládsegítő, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer
mekjóléti Központ munkatársa; Kalmár Lászlóné, 
az Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetője; Koncz 
Ilona, az Óbudai Egyesített Bölcsődék Víziorgona 
1. számú bölcsődéjének vezető-helyettese; Ódor 
Mária, a polgármesteri hivatal szociális szolgáltató 
főosztályának ügyintézője; Pipó József, az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ fejlesz
tőfoglalkoztatás-segítő részlegvezetője.

Fotó: Antal István
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Megjelenésünk 
Lapunk következő szá
ma december 9-én, 
szom baton jelenik meg. 
Újságunk korábbi szá
mai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon. 

A főváros napja alkalmából az 
Újvárosháza dísztermében 
vehették át a díjazottak a Fő-
városi Közgyűlés elismerése-
it november 17-én.

T arlós István főpol-
gármester Budapest 

egyesítésének 144. év-
fordulója alkalmából 
megtartott beszédében 
szót ejtett az elmúlt hét 
év eredményeiről. Töb-
bek között a Széll Kál-
mán tér felújításáról, a 
budai fonódó villamos 
kialakításáról, az 1-es és 
a 3-as villamos  korsze-
rűsítésről, a környezet-
kímélő, alacsonypadlós 
buszok és felsővezeték 
nélküli trolik beszerzé-
séről, valamint a főváros 
szinte száz százalékos 
csatornázásának megva-
lósításáról. Emlékezte-
tett a hároméves faülte-
tési programra, amely-
nek eredményeként 10 
ezer új fával gazdagodik 
a város, emellett szólt az 
állatkert és a Margitszi-
get fejlesztésének foly-
tatásáról, továbbá több, 
a városrészekkel együtt-
működésben megvaló-
sult kerületi városrehabi-
litációs programokról. A 
3-as metró felújítása és a 
Csillaghegyi-öblözet ár-
vízvédelme kapcsán el-
mondta: sikerült mind-
kettő projektben előre-
lépni. Hangsúlyozta: a 
budapestiek olyan met-
rót kapnak majd vissza, 
amely biztonságosan 
szállítja az utasokat a kö-
vetkező 25-30 évben. A 
Csillaghegyi-öblözet ár-
vízvédelmével kapcso-
latban felidézte, újra ki-
nyitották a szakmai vi-
tát a parttal párhuzamos 
védekezésről a legutóbbi 
testületi döntéssel.

A kitüntetettekhez szól-
va Tarlós István főpol-
gármester így fogalma-
zott: A főváros napjának 
ünnepe akkor lehet teljes, 
ha megünnepeljük legje-
lesebb polgárainkat, akik 
munkásságukkal, szor-
galmukkal, tehetségük-
kel, morális mércéjük-

kel Budapestet és a fővá-
ros közösségét szolgál-
ták. Tiszteletünket és há-
lánkat fejezzük most ki 
a kitüntető címek átadá-
sával azért, mert legki-
válóbbjaink, önök nagy-
mértékben hozzájárultak 
a nemzet fővárosa fel-
emelkedéséhez, fejlődé-
séhez, hírnevének öreg-
bítéséhez. 

Beszéde végén köszö-
netet mondott a díjazot-
taknak, hogy munkájuk-
kal gazdagították a fővá-
rost és erősítették a kö-
zösségét.

Ezek után a díjak, elis-
merések átadása követ-
kezett. A Fővárosi Köz-
gyűlés a következő óbu-
dai vagy óbudai kötődé-

sű személyek tevékeny-
ségét ismerte el különbö-
ző díjak odaítélése révén:

Több mint négy évtize-
des, Budapest történeté-
nek és régészeti öröksé-
gének megőrzése és be-
mutatása terén folytatott 
kiemelkedő tevékenysé-
ge, valamint a Budapesti 
Történeti Múzeum régé-
szeti főigazgató-helyette-
seként végzett másfél év-
tizedes eredményes ve-
zetői munkája elismeré-
seként Pro Urbe Buda-
pestért-díjat vehetett át 
Pusztainé Dr. Zsidi Pau-
la régész,  az Aquincumi 
Múzeum korábbi igaz-
gatója, főmuzeológu-
sa, Óbuda-Békásmegyer 
Díszpolgára.

Budapestért-díjat ado-
mányozott Harsányi Má-
riának, az Óbudai Tár-
saskör igazgatójának, aki 
több évtizedes, magas 
színvonalú kultúraközve-
títői munkájáért, valamint 
a magyar zeneművésze-
tért végzett példaértékű 
tevékenységéért vehette 
át a kitüntető elismerést.

Czigány György, Erkel 
Ferenc-, Liszt Ferenc- és 
József Attila-díjas író, 
költő, zenei szerkesztő, 
érdemes művész, Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgá-
ra szintén kiérdemelte a 
díjat sokoldalú, minden 
műfajban kiemelkedő 
irodalmi munkásságáért, 
páratlanul gazdag életpá-
lyája elismeréséül. 

Ugyancsak ezt a díjat 
vehette át Módos Már-
ton, az InfoRádió ügy-
vezető-igazgatója, fő-
szerkesztője a Budapest-
tel kapcsolatos tárgyila-
gos és hiteles tájékozta-
tásban nyújtott kiemelke-
dő munkájáért. A III. ke-
rületben működő rádió 
Óbuda-Békásmegyerrel 
kapcsolatosan is ponto-
san, a valóságnak megfe-
lelően számol be Mozaik 
című műsorában a helyi  
aktualitásokról.

Dr. Friedrich Katalin 
gyermekorvos is ezt az 
elismerést kapta Óbuda-
Békásmegyer gyermek-
lakossága egészségügyi 
ellátásában magas szin-
tű szakmai hozzáértés-
sel végzett, több évtize-
des gyógyító tevékenysé-
ge elismeréséért.

A Fővárosi Közgyű-
lés Zalabai Gábor Díj 
– A Budapestiek Esély-
egyenlőségéért elisme-
résben részesítette dr. 
Gallóné Nagy Juditot, a 
III. kerületi Polgármeste-
ri Hivatal Szociális Szol-
gáltató Főosztályának ve-
zetőjét. A kerületi szoci-
ális ellátás és idősgondo-
zás területén végzett ki-
emelkedő tevékenysége, 
valamint magas színvo-
nalú és példaértékű szak-
mai munkája elismerése-
ként vehette át a díjat.

Vaskuti István olimpiai 
bajnok kenus, edző, sport-
vezető, a Kajak-kenu Szö-
vetség szakfelügyelője, 
az óbudai sportrendezvé-
nyek aktív támogatója ré-
szére, a kajak-kenu sport-
ágban nyújtott kiemelke-
dő sportteljesítménye, va-
lamint edzőként és sport-
vezetőként végzett tevé-
kenysége elismeréseként 
Papp László Budapest-
Sportdíjat adományozott 
Budapest Főváros Köz-
gyűlése.

Elismerések a főváros napján

Több óbudai szakembert is kitüntettek

Óbudai kitüntetettek: dr. Gallóné Nagy Judit, Pusztainé dr. Zsidi Paula, Harsányi Mária és 
dr. Friedrich Katalin a főváros napján rendezett díjátadón

Fotók: Benkő Vivien Cher



52017. 22. szám egészségügy – KözleKedés

Első ütemben a metróvonal 
északi szakaszát, az Újpest-
Központ és a Lehel tér kö-
zötti részt zárták le várható-
an egy évre. 

A III. kerületet érintő 
legfontosabb válto-

zás, hogy az M3-as met-
ró munkanapokon a reg-
geli üzemkezdettől es-
tig rövidített útvonalon, 
Kőbánya -Kispest és a 
Lehel tér között közleke-
dik. A vonalon kizárólag 
alacsonypadlós, klimati-
zált, modern, környezet-
barát metrópótló autóbu-
szok közlekednek, me-
lyek a metró lezárt állo-
másait szolgálják ki. Es-
ténként, valamint szom-
baton és vasárnap a met-
ró helyett a teljes vona-
lon pótlóbusz jár.

Óbuda felől a belvá-
ros elérésének gyorsítá-
sa érdekében a 34-es és 
a 106-os buszok vona-
la a Lehel térig, a metró 
ideiglenes végállomásá-
ig hosszabbodik. A vár-

ható forgalomnövekedés 
miatt a reggeli csúcsidő-
szakban a Bogdáni út és 
a Raktár utca felől sűrí-
tőjáratok is indulnak az 
M3-as metró felé.

A metrópótló buszok 
zsúfoltságának elkerülé-
se, a kényelmes utazás ér-
dekében a BKK a III. ke-
rület térségéből a belváros 
felé közlekedő alternatív 
járatok használatára hívja 
fel a figyelmet. A Vörös-
vári út és a Bécsi út kör-
nyékéről közlekedőket 

arra kérik, hogy a 19-es 
vagy a 41-es villamosok-
kal induljanak el, majd a 
Margit hídnál a nagykör-
úti villamosokra, vagy a 
Batthyány téren az M2-es 
metróra átszállva érjék el 
a belvárost. Az északi ke-
rületrészről, illetve a bel-
ső Szentendrei út vonzás-
körzetéből utazóknak a 
BKK azt javasolja, hogy 
a H5-ös HÉV-vel vagy a 
109-es buszokkal indul-
janak el, majd a Margit 
hídnál a nagykörúti villa-

mosokra, vagy a Batthy-
ány téren az M2-es met-
róra átszállva érjék el a 
belvárost. (Részletes köz-

úti információk is olvasha-
tók a BKK új, www.bkk.hu/
m3felujitas címen elérhető 
oldalán.)

Elkezdődött a metrófelújítás
Pótlóbuszok az M3-as metró helyett

Hírösszefoglaló:
Újabb állomásokkal 

és kerékpárokkal egészí-
tik ki a BUBI-hálózatot 
jövőre, emellett továb-
bi területeket is bekap-
csolnak a szolgáltatásba. 
A Versenyképes Közép-
Magyarország operatív 
program (Vekop) kereté-
ben szintén jövőre Óbu-
da központi részét is be-
kapcsolják a rendszerbe, 
az előkészítés már zajlik.

A fejlesztések közül a 
Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) kiemel-
te, hogy egyszerűsítenék 
a szerződéskötést, fej-
lesztenék az applikáci-
ót, hogy magasabb szín-
vonalon szolgálják ki az 
ügyfeleket. Olyan infor-
matikai fejlesztéseket is 
terveznek, amelyek által 
a felhasználók több in-
formációhoz juthatnak.

A közbringarendszer 
fejlesztésének tekinthe-
tő a szolgáltatási terü-
let közúthálózatának ke-
rékpárosbaráttá fejleszté-
se is, amelyre Vekop-for-
rásból 8,4 milliárd forin-
tot fordítanak.

A Mol Bubi közbrin-
garendszer üzemelteté-
si költsége megközelí-
tőleg 260 millió forint, 
amelynek több mint a fe-
lét a Mol finanszírozza. 
A rendszer jegy- és bér-
leteladásból származó 
bevétele 2015-ben és ta-
valy is mintegy hetven-
millió forint volt. A BKK 
arra számít, hogy az M3-
as metró felújítása mi-
att sokan választják majd 
alternatívaként a Bubit a 
rövidebb távú útjaikra.

A Mol Bubi rendszer-
be eddig mintegy ötven-
ezren regisztráltak.

Új Bubi-állomások 
épülnek jövőre

Fotók: Antal István

Az ingyenes lakossá-
gi szűrővizsgálato-

kon csaknem háromszá-
zan vettek részt. Nagy ér-
deklődés mellett zajlott a 
kardiológiai és szemésze-
ti szűrés, de sokan jelentek 
meg a szájüregi és légző-
szervi szűrővizsgálatokon 
is. A programsorozathoz 
csatlakozott a Szent Mar-
git Kórházban működő 
Emlőszűrő és Diagnoszti-
kai Központ is, ahol mam-
mográfiás szűréseket vé-
geztek a szakemberek.

A vizsgálatokat megte-
kintette Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, a 
térség országgyűlési képvi-

selője is, miután Balog Zol-
tánnal, az emberi erőforrá-
sok miniszterével közösen 
átadták azt a mobil szűrő-
buszt, mely egy országos 
szűrő programban, további 
19 busszal kiegészülve, el-
sősorban nehezen megkö-
zelíthető, illetve kistelepü-
léseken élőkhöz viszi közel 
a jövőben a szűrővizsgála-
tokat. A szűrőbusz avatásá-
nál jelen volt Ónodi-Szűcs 
Zoltán egészségügyért fele-
lős államtitkár, Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere, Menczer Erzsé-
bet választókerületi elnök, 
valamint a Szent Margit 
Rendelőintézet vezetése is.

Az Egészségkörút Óbu-
dán-sorozat szűrőnapja 
egyben az év elején meg-
hirdetett nyereményjáték 
utolsó állomása is volt. Az 
Egészségkörút állomásain 
pecsétgyűjtésre volt lehe-
tőség. A gyűjtőládába be-

dobott, legalább két pe-
csétet tartalmazó kisköny-
vek közül Farkas Anna 
ügyvezető-igazgató asz-
szony sorsolta ki a szeren-
csés nyerteseket.

A nyilvános sorsoláson 
öt, az egészséges életmó-

dot támogató nyeremény 
talált gazdára. A szerencsés 
nyertesek meghívást kap-
tak az Egészségkörút Óbu-
dán rendezvénysorozat zá-
róünnepségére, melyet no-
vember 24-én rendeztek az 
Esernyős Kávézóban. 

Országos egészségügyi szűrőprogram indult Óbudáról

Menczer Erzsébet választókerületi elnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő, Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere az eseményen

Az Egészségkörút Óbudán idei nyereményjátéká
nak sorsolásán Kristály Veronika, Pócs Anett, Be-
recz Bettina, Gellért József, Szabó György voltak a 
szerencsések.

Az idei utolsó állomásán fogadta Óbuda lakosságát az 
„Egészségkörút Óbudán” elnevezésű sorozat. November 
11-én a Vörösvári úti szakrendelőben miniszterek adtak át 
20 új szűrőbuszt, melyek majd az országot járják.

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Háromnapos nemzetközi konferenciát 
szervezett a Hadrianus év alkalmából 
Óbudán az Aquincumi Múzeum, amely-
nek november 7-ei megnyitóján Bús Ba
lázs polgármester köszöntötte a résztve-
vőket.

Óbuda a 2000 éves város. A 
magyar államiság alig több 

mint 1000 éves viszonylatában ta-
lán kissé meghökkentő ez a megál-
lapítás, de városrészünk, az egy-
kori Aquincum nagy ívű történeti 
és építészeti öröksége megengedi, 
hogy itt, Budapest III. kerületében 
szlogenként használjuk ezt az uta-
lást. Ezekkel a szavakkal köszön-
tötte Bús Balázs a Hadrianus kon-
ferencia meghívottjait, a külföldi 
és hazai szakembereket.

A rekonstrukciós kedv 
megmaradt

Az Aquincumi Múzeum szer-
vezésében lebonyolított, három 
napig tartó óbudai nemzetkö-
zi konferencia szakmai előadá-
sok mentén mutatta be és tárta fel 
Hadrianus helytartó, későbbi csá-
szár személyét, szerepét és ural-
kodásának korszakát. A konferen-
cia előadásainak a Szindbád ren-
dezvénytér adott otthont.

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy alig néhány száz méterre a 
rendezvénytől található az Árpád 
híd felüljárója alatt az egykori légiótábor 
legnagyobb építménye, a közfürdő, amely-
nek falait is megtekinthették az érdeklődő 
történészek. Erről érdemes tudni, hogy ma-
ga a nagy fürdő sem az eredeti már, hisz az 
valamikor a III. században elpusztult a há-
borúban, majd később újjáépítették. Úgy 
látszik, hogy a rekonstrukciós kedv, illetve 
a megőrzés igénye az ókortól kezdve egé-
szen a XXI. század jelenéig a sajátunk ma-
radt, miközben természetesen a célok és az 
eszközök megváltoztak. Ma már a histori-
kus múlt felidézésére került a hangsúly. 

Szobor Óbuda 
középpontjában

Nem csupán a konzerváló műemlékvéde-
lemre kell azonban gondolni, lehet a szabad 
képzettársításon alapuló kortárs képzőművé-
szetre is, melynek egyik látványos megnyil-
vánulása a Fő téri stilizált, modern Hadrianus 
fejet megformáló installáció. Budapest óko-
ri épített emlékei – melyek döntően nálunk, a 
III. kerületben találhatók – a Hadrianus előt-
ti és utáni korokba is elvezethetnének. Itt állt 
az aquincumi légiótábor, és a mellette felépült 
katona- és polgárváros is. Mindkettőhöz hoz-
zákapcsolódott egy-egy jellegzetes formájú 
amfiteátrum. A fürdőkomplexumtól nem túl 
messze megtekinthető a IV. századra tehető 
ókeresztény sírkápolna, a cella trichora is.

- A teljesebb képhez hozzátartozik, hogy 
a lábunk alatt fellelhető vagy a torzó formá-
ban látható kincseink jelenleg sajnos nincse-
nek megfelelő értékükön kezelve, annak el-
lenére, hogy mi ugyan mindent megteszünk 
a kor ismertebbé tételéért, ám a bennük rejlő 
turisztikai lehetőségek szélesebb körű kiak-

názása messze túlmutat a III. 
kerületi önkormányzat lehe-
tőségein. Jó hír viszont, hogy 
az Aquincumi Múzeum szak-
embereinek aprólékos kuta-
tó munkája alapján igencsak 
részletes tudásra tehet szert 
az érdeklődő Hadrianus ko-
ráról, és magáról a helytar-
tóról, a későbbi császárról is. 
E tudományos leírások alap-
ján készült el a megvilágít-
va különösen figyelemfelhí-
vó szakállas Hadrianus fej-
forma. Fényfestése arra is 
alkalmas, hogy a városépítő 
császár ne csupán a Fő tér, de 
egész Óbuda középpontjába 
kerülhessen emlékéve során 
– hangzott el Bús Balázs 
köszöntő beszédében.

A tudomány 
nemzetközi 

vérkeringésében
Láng Orsolya, az Aquin-

cumi Múzeum igazgatója 
kérdésünkre válaszolva el-
mondta, hogy a konferen-
cia célja egyfelől lezárni a 
Hadrianus évet, amelyet a 
császár trónra kerülésének 
1900. évfordulója alkalmá-
ból meghirdettek. Másfelől 
pedig azért fontos, mert a 
Római Birodalom provinci-

áinak egyike képviselőjeként az Aquincumi 
Múzeum eddig is benne volt a tudomány-
nak ebben a nemzetközi vérkeringésében, 
és folyamatosan kapcsolatot ápol az ugyan-
ezt a kort kutató kollégákkal, ezért időnként 
összejönnek és megbeszélik az új kutatá-
si eredményeket. Mindazokat a tevékeny-
ségi köröket, amelyek az egykori császár-
hoz kapcsolódnak, az építkezéseit, a had-
sereggel összefüggő, vagy a provinciaszer-
vező tevékenységeit megpróbáljuk össze-
gyűjteni, és a különböző országokból érke-
ző kollegák legújabb kutatási élményeikről 
be tudnak itt számolni. 

Nagyrészt római korral foglalkozó régé-
szek jöttek el, akik egyik kutatási területe 
ez az időszak, és vannak olyanok is, akik ki-
fejezetten Hadrianussal foglalkoznak. Jöt-
tek Romániából, Horvátországból, Csehor-
szágból, Nagy-Britanniából és Izraelből ku-
tatók, akiknek a hazai szakemberek a kon-
ferenciák előadásain kívül azokra az aquin-
cumi emlékekre kívánták felhívni a figyel-
mét, amelyek valamilyen módon összefüg-
gésbe hozhatók Hadrianussal. Ezért megte-
kintették a légiótábor maradványait, illet-
ve az aquincumi polgárvárost és az ott ta-
lálható emlékeket, valamint van egy kifeje-
zetten Hadrianusról szóló kiállítás is, ame-
lyet ugyancsak láthattak még a konferencia 
résztvevői.                                          B. Z.

Nemzetközi konferencia Hadrianusról

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Képzőművészeti 
Tárlat egy-egy aktuálisan ki-
jelölt tematika alapján kíván 
képet adni évről évre a hazai 
kortárs festészetről, grafi-
káról és plasztikai törekvé-
sekről. A tárlat témája idén 
Szindbád, Krúdy Gyula poé-
tikus hőse, aki számos tör-
ténetével kötődik a város-
részhez. 

Miként az író maga, 
úgy életét végigkí-

sérő alteregója, képzelet-
beli kalandjainak elmesé-
lője, Szindbád is életének 
utolsó éveit Óbudán, az 
„ódonságok városában” 
élte. Otthonra talált Bu-
dapestnek ebben a szeret-
hető, ódon hangulatokkal 
teli, múltját és egykori 
önálló életét őrző, élő vá-
rosrészében. 

A III. Óbudai Képző-
művészeti Tárlat pályáza-
tára beérkezett alkotások 
közül a zsűri kiválasztot-
ta az első három helye-
zettet. Bús Balázs polgár-
mester, az Óbudai Múze-
um, az Esernyős Nonpro-
fit Kft. és a Völgyi-Skon-
da Kortárs Gyűjtemény 
különdíjat ajánlott fel. A 
kiírók a díjakat a novem-
ber 16-án megtartott kiál-
lításmegnyitón adták át a 
Fő téri Szindbád Rendez-
vénytérben. 

Bús Balázs polgármes-
ter a kiállításmegnyitón 

elmondott beszédében 
saját Krúdy-élményein 
túl a kiállításon szerep-
lő alkotásokról szóló vé-
leményét is megosztot-
ta: talán nem tévedek na-
gyot, ha azt mondom, e 
mai kiállítás anyagának 
nem elhanyagolható ré-
sze a szerelem és az em-
lékezés témáját dolgoz-
za fel; ezek allegórikus 
művészi megformálásai. 
Kétségtelenül izgalmas 
művészeti kísérlet át-, 
majd visszalépni Krúdy 
megfoghatatlan közegé-
nek és a jelen valóságá-
nak határán álló kapuján. 
Izgalmas, és mégis egy-
szerű. 

Persze az itt kiállított 
képek egy része nem fel-
tétlenül, mások pedig 

nem egyértelműen tárják 
fel az alkotói gondolato-
kat, hiszen Szindbád az 
általános férfiúi érzület 
megformálásán túl ezer-
nyi személyes vonatko-
zást is felidézhet. Ahogy 
a katalógusban az egyik 
képzőművész fogalma-
zott: „olyan gondolato-
kat szeretnék ébreszte-
ni a nézőkben, ami ne-
kem nem jut eszembe”. A 
most megnyíló kiállítást 
tehát egyfajta invitálás-
nak is tekinthetjük, mely 
a kortárs képzőművészet 
hol kísérletező, hol játé-
kos, másutt világos és le-
tisztult, vagy épp megfej-
tésre váró területére ve-
zet be bennünket – hang-
zott el a polgármester be-
szédében.

Szurcsik József képző-
művész, a kuratórium el-
nöke a kiállított alkotá-
sokról szólva elmondta, 
hogy a pályázó művészek 
igen változatos formában 
közelítették meg a tema-
tikát. Némelyik alkotá-

son megjelenik 
Szindbád ismert 
alakja, életének 
egy-egy jelene-
te, múltat idé-
ző vagy éppen 
aktualizált kör-
nyezetben, más 
művek azonban 
csak jelképsze-
rűen emelik ki 
a szindbádi je-
lenség egy-egy 
motívumát vagy 
távoli, talányos 
a s s z o c i á c i ó -

kat keltve ragadják meg a 
Krúdy-hős által felidézett 
gondolatokat. 

Szindbád sokrétű sze-
relmi viszonyai mellett 
utalás történik a kulináris 
élvezetekre is. A művek 
hangvételét tekintve líra-
iak és a groteszkek egya-
ránt felfedezhetők a kiál-
lított válogatásban, ami 
jól tükrözi azt a sokszínű 
és változatos képet, ami 
ma jellemzi a Szindbád-
hoz, illetve Krúdy Gyu-
lához való művészi hoz-
záállást – mondta el a ku-
ratórium elnöke.

Az Esernyős Galéria és 
a Szindbád Rendezvény-
tér közös kiállítása de-
cember 22-ig tekinthető 
meg. (Cím: Fő tér 2.) 

Bodzay Zoltán

Szindbád a kortárs képzőművészetbenTáncosok sikerei
A Kincső Néptáncegyüt
tes szólótáncosai ismét 
nagy sikert arattak. A 
Ráckevén rendezett Kö
zépMagyarországi Ré
giós Verbunk versenyen 
Pál Barna Ezüst minő
sítést, Berki Kevin, Csa-
podi Tádé, Kiss Milán 
Kiemelt Arany minősí
tést kapott. Az Orszá
gos Gyermek és Ifjúsá
gi Szólótánc Versenyen, 
Rákospalotán a Jelinek 
Míra-Berki Kevin páros 
Arany Minősítést, Csa
podi Tádé Arany Minősí
tést és Különdíjat érde
melt ki. Felkészítő taná
raik: Ba loghné Vatai Bar-
bara, Mosóczi István. A 
táncosok kiemelkedő tel
jesítményt nyújtottak a 
135 résztvevő között. 

Mária Terézia 
a Platánban

Beszélgetésre hívja az 
érdeklődőket az Óbu
dai Platán Könyvtár 
a november 28-án 18 
órakor kezdődő esemé
nyére, ahol Európa tör
ténelmének egyik meg
határozó alakjáról, a 
300 éve született ural
kodónőről lesz szó. A 
„Mária Terézia, a szok
nyás uralkodó” című be
szélgetésen a könyvtár 
vendége lesz Fónagy 
Zoltán történész és Ju-
hász Anna irodalmár, 
akik talán eddig nem is
mert érdekes története
ket osztanak meg a kö
zönséggel. (Cím: Arató 
Emil tér 1., bejárat a Ka-
dosa utca felől)

Foltvarrók 
Békásmegyeren
Karácsonnyal kapcso
latos bemutatókkal, kel
lék és anyagárusítás
sal, tombolával vártak a 
Békási Foltvarrók min
denkit november 25én 
délelőtt nyílt kiállításuk
ra a Békásmegyeri Kö
zösségi Házba. A tár
lat november 27-től de-
cember 12-ig ingyene
sen megtekinthető a kö
zösségi ház nyitvatartá
si idejében. (Cím: Cso-
bánka tér 5.)

Díjak 
I. helyezés: Gaál Ka-
ta. II. helyezés: Szanyi 
Borbála. III. helyezés: 
Eszik Alajos.

Különdíjak
Óbuda-Békásmegyer 
polgármesterének kü
löndíját kapta Nagy Be-
nedek; az Óbudai Mú
zeum igazgatójának kü
löndíját Jakatics-Szabó 
Veronika alkotása nyer
te el; a Völgyi-Skonda 
Kortárs Gyűjtemény tu
lajdonosai Király Gá-
bor munkájáért adomá
nyoztak különdíjat; az 
Esernyős Nonprofit Kft. 
különdíját ef Zámbó Ist-
ván kapta.

A pályázat és a tárlat szakmai előkészítő bizott-
ságának és kuratóriumának tagjai: Szurcsik József 
Munkácsy-díjas képzőművész, a kuratórium elnöke; 
Nagy T. Katalin művészettörténész; Tenk László Mun
kácsy-díjas festőművész; Dr. Balogh Péter műgyűjtő, 
az Amadeus Művészeti Alapítvány kuratóriumának el
nöke; Völgyi Miklós műgyűjtő, gazdasági szakember.

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Pogonyi Dávid
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Az önkormányzat vezetése komplex 
programokat dolgozott ki az elkövet-
kezendő évekre, négy fő területre 
koncentrálva: egészségügy, környe-
zetvédelem, szociális ügyek és vá-
rosfejlesztés. Az önkormányzat a ke-
rületi programok által Óbuda-Békás-
megyer fejlesztésének és működé-
sének magasabb szintre emelését 
tűzte ki célul a lakosság igényeit tük-
röző, innovatív eszközök, megoldá-
sok alkalmazásával. A városfejlesz-
tési program megalkotása, amely 
Hadrianusról kapta a nevét, Bús Balázs polgármes-
ter ötlete volt. Virág Benedeket, az Óbuda-Békás-
megyer Városfejlesztő Nonprofit Zrt. ügyvezető-
igazgatóját az elképzelés részleteiről kérdeztük.

- 117-ben, éppen 1900 éve lépett trónra 
Publius Aelius Hadrianus, aki 124-ben mu-
nicipium rangra emelte Aquincumot. Had-
rianus nevéhez egy olyan városalapítási 
és városépítési korszak társítható, amikor 
Óbuda (Aquincum) valódi városi település-
sé vált, így a település magas szinten volt 
képes kiszolgálni a lakosság igényeit.

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta új városépítési korszak alapjait fektette 
le az elmúlt 10 évben. A Hadrianus Prog-
ram által innovatív, új tartalommal kívánja 
megtölteni a helyi városfejlesztési beavat-
kozásokat a következő, 2020-ig tartó idő-
szakban. Vezérfonalának a „Nagy kerület 
– Kis közösségek” víziót tekinti. Jövőképe, 
hogy Budapest III. kerülete a főváros azon 
része legyen, amely képes a helyi lakosok 
igényeit kielégíteni és az újonnan beköltö-
zők, illetve a gazdasági szereplők számára 
is vonzó maradni. E jövőképet három pillér 
alkotja, amelyek összhangban vannak a tér-
ségi rendezési tervekkel és fejlesztési prog-
ramokkal. Ezek a versenyképesség, a fenn-
tarthatóság és az élhetőség. 

- A program elérhető az in-
terneten. Amit én olvastam, 
rendkívül hosszú és részletes, 
szakmai nyelvezeten íródott. 
Ha csak pár mondatban tehet-
né, mit mondana róla, közért-
hetően mi a tervezet lényege?

- A Hadrianus Program egy 
olyan, a III. kerület városfejlesz-
tési tevékenységét meghatározó 
dokumentum, ami megteremti a 
kapcsolatot a közép- és hosszú 
távú elképzelések, vagyis a ví-

zió, valamint az itt lakó emberek által már most 
is tapasztalható fejlesztések között. A program 
annak a bizonyítéka, hogy Óbuda-Békásme-
gyeren a különféle fejlesztési koncepciók nem 
az asztalfióknak készülnek, hanem azok meg-
valósítása a cél. Továbbá segíti azt, hogy a vál-
tozásokat szemlélő lakos is átlássa a kerületben 
zajló fejlesztések közötti összefüggéseket. 

- Mi indokolta egy ilyen nagyléptékű terv 
megalkotását? Kinek az ötletéből jött létre? 

- A Településfejlesztési Koncepción 
(TFK) és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (ITS) elkészítése óta eltelt bő két 
év az aktuális önkormányzati ciklusnak kö-
zel a fele, emiatt Bús Balázs polgármester 
úr indokoltnak látta az ITS-ben meghatáro-
zott, gyakran csak koncepcionálisan kidol-
gozott beavatkozások aktualizálását, konk-
retizálását, a lefektetett célok teljesülésének 
áttekintését, továbbá a 2020-ig hátralévő 
időszak városfejlesztési feladatainak szám-
bavételét, a városfejlesztési feladatok fó-
kuszálását. Továbbá éppen a kerületben la-
kók, dolgozók, vállalkozók számára lénye-
ges funkciója a tervnek, hogy rögzítse azo-
kat az alapértékeket, amely alapján az ön-
kormányzat hosszú távon eltervezi és vég-
rehajtja a városfejlesztési beavatkozásait. 
Ezt az értékrendszert a dokumentum találó-
an ÓBUDA-modellként említ.

- Ha jól értelmeztem, az elképzelés vala-
miképp a városfejlesztési terv továbbfejlesz-
tett változata.

- A Hadrianus Program a hosszú távú (15 
évre szóló) Településfejlesztési Koncepci-
ón (TFK) valamint a középtávú (7 évre szó-
ló) Integrált Településfejlesztési Stratégián 
(ITS) alapul, és a következő 2-3 évre meg-
határozott beavatkozásokat tartalmazza.

- Ez alapján milyen típusú beavatkozá-
sokra lehet számítani a kerületben, mely té-
materületeken várhatóak fejlesztések?

- Hét témát különböztetünk meg a progra-
mon belül. Ezek a (1) köz- és zöldterületfej-
lesztés, (2) lakóépületek megújítása, (3) köz-
lekedésfejlesztés, (4) közműfejlesztés, (5) in-
tézményi épületek fejlesztése, (6) komplex 
városrehabilitáció és (7) az egyéb sport és sza-
badidős infrastruktúrák fejlesztése. De a Had-
rianus Programban is igyekeztünk az integ-
rált megközelítést érvényesíteni, ami azt je-
lenti, hogy egy adott fejlesztésnél a többi vá-
rosi alrendszerre való hatást is vizsgáljuk és 
figyelembe vesszük. Például egy zöldfelület-
fejlesztésnél, ami alapvetően egy park, játszó-
tér megújítását jelenti, figyelembe vesszük a 
környezetének közlekedési rendszerét, hogy 
a felújítás során ne okozzunk például par-
kolási problémát. Illetve a terület alatt húzó-
dó közművek állapotát is vizsgáljuk, hogy ne 
egy-két évvel a fejlesztés után kelljen azok-
hoz hozzányúlni, úgy, hogy közben egy újon-
nan létrehozott parkot teszünk tönkre. Termé-
szetesen a legfontosabb mindig az ember, aki-
ért egy adott beavatkozás történik.

- A közösségépítés évek óta mindenütt 
megjelenik a városvezetés elképzeléseiben, 
mint fő szempont. Itt miben köszön vissza? 

- A közösségépítés kiemelt fejlesztési cél-
ként jelenik meg a programban. Az egyes be-
avatkozásoknál ez az irány jelentheti az utcai- 
illetve városrészi közösségek szerveződését, 

Hadrianus Fejlesztési Program

Versenyképesség, fenntarthatóság, élhetőség, 
modern, igényes lakókörnyezet

Folytatás a 13. oldalon
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digitalizáció kiterjesztését a lakó-, munka-, 
ügyintézési-, közéleti és rekreációs szokások-
ban vagy a zöldfelületek közösségi bevonás-
sal történő revitalizációját illetve közösségi 
kiskertek, klubok létrehozásának ösztönzését.

- Milyen konkrét fejlesztések szerepel-
nek a tervekben? Mit emelne ki? Ezek közül 
vannak már elkészült és készülőfélben lévő 
beruházások. 

- Az elmúlt 27 év legnagyobb kerületi be-
ruházását, (1) a  Békásmegyeri piac fejlesz-
tését és (2) a közösségi bevonáson alapu-
ló közterületi rehabilitációkat  emelném ki.

A Békásmegyeri piac felújítása már rég-
óta Észak-Buda egyik leginkább igényelt be-
avatkozása. Az önkormányzat a Békásmegye-
ri Vásárcsarnok és a Heltai Jenő tér teljes meg-
újítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy 
élhető lakókörnyezet alakuljon ki. A megúju-
lás középpontjában a közösségi terek fejlesz-
tése áll. A megújuló piacon a szolgáltatások 
színvonala emelkedik, emellett egy rendezet-
tebb, tisztább környezet fogadja a vásárlókat, 
és támogatja a kereskedők munkáját. A projekt 
lebonyolítása során az önkormányzat kiemel-
ten figyel arra, hogy a jelenlegi bérlők veszte-
sége az építkezés ideje alatt a lehető legkisebb 
legyen. Az építkezés ideje alatt az önkormány-
zat egy ideiglenes piacot hozott létre a Pün-
kösdfürdő utca–Hatvany Lajos utca sarkán ta-
lálható területen. Az új csarnokot és közösségi 
teret várhatóan 2019 őszén adják át.

Talán egyedülálló a III. kerület abban a te-
kintetben, hogy közel három éve, minden köz-
területi fejlesztését az érintett lakosság, civil- 

és gazdasági szereplők bevonásával készí-
ti elő. Ezáltal szakmai és szabályozási szem-
pontokat egyaránt figyelembe vevő, valós igé-
nyekre reagáló fejlesztések valósulhatnak meg 
a kerületben. A Mészkő utcai park és a Szent 
Margit Rendelőintézet környezete is olyan kö-
zösségi tervezéssel előkészített rehabilitáció, 
amit idén befejez az önkormányzat. A Boldog 
Sándor István-, a Szépvölgyi úti- és a Holdud-
var parkok fejlesztésére is megvan kormány-
zati, fővárosi vagy kerületi forrásból a szüksé-
ges finanszírozási keret, így a következő fél- 
egy évben további köz- és zöldterületek újul-
hatnak meg a Hadrianus Program keretében.

- A városrésznek milyen jövőképet vizio-
nált az elképzelés ötletadója és a terveze-
tet megalkotó szakemberek? Mit várhatunk 
megvalósulásuktól?

- Bús Balázs polgármester úr iránymu-
tatása alapján elkészített Hadriánus Prog-
ram, összhangban a kerület eddigi fejlesz-
tési elképzeléseivel egy olyan élhető város-
részt képzel el, ami közösségi ereje és inno-
vatív megoldásai által modern, biztonságos, 
szolidáris, továbbá az adottságait és a lehe-
tőségeket kihasználni tudó településsé teszi 
Óbuda-Békásmegyert.

Sz. Cs.

Folytatás a 12. oldalról
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Óbudai sziréna
Szentendrei úti

tragédia
O. Áron idén március 18-
án éjjel a megengedett 
legnagyobb sebességet 
túllépve közlekedett, és a 
Szentendrei úton hátulról 
belerohant egy, a piros 
lámpánál várakozó gép
kocsiba. Annak sofőrje, a 
22 éves D. Bálint és uta
sa, a 22 éves J. Richárd 
Sándor olyan súlyos sé
rüléseket szenvedtek, 
hogy mindketten a hely
színen életüket vesztet
ték. O. Áron is súlyosan 
megsérült. A nyomozás 
során megállapították, 
hogy O. Áron a balesetet 
ittas állapotban okozta. 
A 29 éves budapesti fér
fi ellen „ittas állapotban, 
halált okozó járműveze
tés” miatt indított eljárást 
befejezték, az iratokat 
vádemelési javaslattal 
megküldték az ügyész
ségnek. 

Kényszerleszállás
Kényszerleszállást kel
lett végrehajtania egy 
siklóernyősnek a hegy
vidéki részen november 
7én. A sportember tech
nikai okok miatt döntött 
úgy, hogy a földre eresz
kedik az Erdőalja út
nál. A tűzoltók hozták le 
a hegyoldalból, majd a 
mentők kórházba vitték, 
mert megsérült a lába.

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, bün
tetlen előéletű, Óbuda-
Békásmegyer közrend
jéért és közbiztonságá
ért térítés nélkül tenni 
akaró felnőtt korú lako
sok jelentkezését vár
ja tagjai sorába a Buda
pest III. kerületi Polgár
őr Egyesület (Óbudai 
Polgárőrség). Bővebb 
felvilágosítás a polgar-
or.obuda@gmail.com 
email címen, vagy a 
06(30)621-6088-as te
lefonszámon.

Vaddisznók belterületen
A vaddisznó, az őz, a nyest, borz, aranysakál vagy a ró-

ka egyre aktívabb jelenléte észlelhető nemcsak az erdő-
területtel közvetlen határos utcákban, telkeken, hanem a 
települések belső régióiban is. Óbuda-Békásmegyer köz-
igazgatási területén is egyre nagyobb számban fordul elő, 
hogy a lakosok vaddisznócsaládokkal, kisebb kondával, 
malacait vezető anyaállattal találkoznak. Ezek az állatok 
méreteiknél és habitusuknál fogva félelmet, akár sérülést 
is okozhatnak a velük kontaktusba kerülőknek.

A kerület esztergomi vasútvonaltól északra eső részein 
a Pilisvölgye Vadásztársaság a természetes szelekción túl 

kilövéssel szabályozza az állományméretet, etetőket-itató-
kat alakít ki az állatok részére az erdő mélyebb pontjain, va-
lamint folyamatosan üzemelteti a vadbefogókat. Amennyi-
ben szükséges, állategészségügyi, közegészségügyi, köz-
biztonsági, közrendvédelmi okokból a szakemberek kilö-
véssel távolítják el a problémás egyedeket. A Vadásztársa-
ság tagjai tevékenységük végzéséhez rendelkeznek a meg-
felelő szakértelemmel, fegyvertartási engedéllyel, vadász-
vizsgával és a Budapesti Rendőr-Főkapitányság által ki-
adott, egy éves időtartamra szóló  engedéllyel. 

Jelenleg a vadállomány által sűrűn látogatott területek: 
Óbor utca és környéke, Óbor köz, Tamás utca, Gyöngyvi-
rág utca, Rókahegyi út, Ürömi út, Héthalom utca. 

A kerület déli részén a Pilisi Parkerdő Zrt. az illeté-
kes, szakemberei szintén a túlszaporodott állomány visz-
szaszorításán dolgoznak. 

Vadbetörés szempontjából ezeken a részeken frek-
ventált területek: Csúcshegy, Táborhegy, Testvérhegy, 
Remetehegy, valamint Mátyáshegy területe. 

A felsorolt területeken jellemzően este 18 óra és reggel 
6 óra között sor kerülhet a vadak számának csökkentésé-
re, azonban azonnali veszélyelhárítás céljából a problémát 
okozó, esetleg támadó magatartást tanúsító vad a nap bár-
mely szakában kiemelhető a populáció tagjai közül.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Kevesen tudják, hogy Óbu-
dán a Laktanya utcában 
képzik a tűzoltókat. Legyen 
szó akár újonc vagy az or-
szág bármelyik tűzoltó-pa-
rancsnokságán szolgálatot 
teljesítő lánglovagok to-
vábbképzéséről. Ezeket 
mind a városrészben, a Ka-
tasztrófavédelmi Oktatási 
Központban tartják. 

A tűzoltók számára 
nélkülözhetetlen, 

hogy a lehető legjobban 
felkészüljenek a különfé-
le veszélyhelyzetekre. Le-
gyen szó tűzesetről, köz-
lekedési balesetről vagy 
veszélyes-anyag szabad-
ba jutásáról, tudniuk kell, 
hogyan kell beavatkozni-
uk. Képzésük fejlesztése 
érdekében november 14-
én a speciális hidraulikus 
mentőeszközöket gyártó 
német WEBER cégtől 6 
millió forint értékben ve-
hetett át mentőeszközöket 
a Katasztrófavédelmi Ok-
tatási Központ. 

A legkorszerűbb feszí-
tő-vágó berendezéseket 
és támasztóeszközöket a 
német cég nem csak át-
adta, de használatukra 
kiképezte a tűzoltók ok-
tatásáért felelős szakem-
bereket. A tűzoltók így 
a legkorszerűbb műsza-
ki mentőeszközökkel sa-
játíthatták el, hogyan kell 
kiszabadítani egy jármű-
be szorult utast.

Óbudán képzik ki a lánglovagokat

Új mentőeszközök a tűzoltóknak

Fotók: Antal István
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Idén október 16. és 29. 
között zajlott a takarí-

tási akció, amelyben ke-
rületi óvodák, iskolák, 
önkormányzati intézmé-
nyek, civil szervezetek 
és lakóközösségek vettek 
részt. Az elmúlt évekhez 
képest nagyobb mennyi-
ségben osztott ki az ön-
kormányzat takarításhoz 

szükséges eszközöket. 
A takarításban résztve-
vők összesen 6000 zöld-
lomb-gyűjtő, 3000 kom-
munálisszemét-gyűjtő 
zsákot és 13, 4 köbmé-
teres konténert töltöt-
tek meg az összegyűjtött 
hulladékkal. 

A takarítási akció ideje 
alatt zajlott le két szom-

bat délelőttön az elektro-
mos és veszélyes hulladé-
kok begyűjtése. A lakos-
ság számára meghirdetett 
begyűjtés során a kerü-
let 8 helyszínén adhatták 
le ingyenesen a háztartá-
sokban keletkezett veszé-
lyes hulladékot. A kerü-

leti lakosok nagyon aktí-
vak voltak, rekordmeny-
nyiségű, 20 tonna elekt-
romos hulladékot, és 22 
tonna veszélyes hulladé-
kot adtak le. A veszélyes 
hulladékok közül különö-
sen sok festékmaradékot 
– közel 11 tonnát – és gu-

miabroncsot – 5 tonnát – 
hoztak el a begyűjtő he-
lyekre. A rekordmennyi-
ségű begyűjtés azt igazol-
ja, hogy a lakosság igény-
li ezeket az akciókat, so-
kan készülnek rá, a be-
gyűjtés időpontjáig tárol-
ják az anyagokat. 

Évről évre visszatérő hagyományként az önkormányzat 
ősszel kéthetes takarítási akciót szervez „Takarítsuk ki 
Óbudát!” címmel. A takarítási kampány célja, hogy közös 
összefogással gyűjtsük össze az őszi lombhullás idején 
keletkező nagymennyiségű  zöldhulladékot és a közterüle-
teket megtisztítsuk  az eldobált, vagy illegálisan otthagyott 
szeméttől. A kampánynak egyúttal tudatformáló és a kör-
nyezettudatos szemléletet erősítő hatása is van. A takarí-
tásban résztvevők fontosnak tartják környezetük tisztasá-
gát és aktívan hozzájárulnak a környezet védelméhez.

Közös nagytakarítás, veszélyeshulladék-gyűjtés

A Duna Autó Zrt. Zay utcai főépülete mögötti ősfás részen gondosan megtervezett, kelle-
mes park létesült. A cég környezettudatosságának bizonyítéka az új park kialakítása, mely 
az esztétikai és kényelmi szempontokon túl a tágabb környezet, egész Óbuda levegőjének 
tisztaságához is hozzájárul

A Dózsa György úti általános iskola diákjai

Heltai Jenő Idősek Klubja

Fotó: Antal István

Szakgondozó munkakör
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvé
delmi Központ Gyermekek Átmeneti Otthona a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Csalá
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (1035 
Budapest, Váradi u. 9-11.) pályázatot hirdet szak
gondozó munkakör betöltésére. A pályázat be
nyújtásának határideje: 2017. november 29. A pá
lyázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Tapasztó Gábor családsegítő nyújt, a +36-1/250-
1964-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásá
nak módja: elektronikus úton Tapasztó Gábor csa
ládsegítő részére a cstan.info@kszki.obuda.hu 
e-mail címen keresztül.

Szociális asszisztensi állás
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédel
mi Központ Gyermekek Átmeneti Otthona a „Köz
alkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanács
adó és Gyermekvédelmi Központ (1035 Budapest, 
Váradi u. 9-11.) pályázatot hirdet szociális asszisz
tens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásá
nak határideje: 2017. december 3. A pályázati ki
írással kapcsolatosan további információt Tapasz-
tó Gábor családsegítő nyújt, a +36-1/250-1964-es 
telefonszámon. A pályázatok benyújtásának mód
ja: elektronikus úton Tapasztó Gábor családsegítő 
részére a cstan.info@kszki.obuda.hu email cí
men keresztül.

Családsegítő felvétele
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédel
mi Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Csalá
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (1035 
Budapest, Váradi u. 9-11.) pályázatot hirdet csa
ládsegítő munkakör betöltésére. A pályázat be
nyújtásának határideje: 2017. november 29. A pá
lyázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Tapasztó Gábor családsegítő nyújt, a +36-1/250-
1964-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásá
nak módja: Elektronikus úton Tapasztó Gábor csa
ládsegítő részére a cstan.info@kszki.obuda.hu 
e-mail címen keresztül.
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Színház feketén-fehéren
Puska Judit színészportréiból nyílt kiállítás november 3-án a 3K-ban. A tárlaton el
sősorban a 3K műsorán szereplő színházi előadásokról, a próbákról és a kulisz
szák mögötti világról készített fotókat tekinthetik meg az érdeklődők. „Nekem a 
színház elsősorban nem a színekről szól, inkább a lelkekhez próbálok eljutni, ezért 
jobban szeretem a fekete-fehér képeket, ahol nem vonja el az ember figyelmét a 
külsőség, csak formák vannak és árnyalatok. Semmi sallang, csak letisztultság 
és egyszerűség. A portréfotózásnál ugyanerre törekszem, nem szoktam bonyolult 
hátterekkel és kellékekkel 
dolgozni, mert az elvonja 
a figyelmet a képeim mon
danivalójáról, az Emberről. 
A színészeké egy különle
ges létforma, különleges 
adottságokkal rendelkez
nek, nyitottabbak és zár
kózottabbak, és mindegyi
kük a maga nem minden
napi egyéniségét hozza a 
fotózásra. A kiállítás ezek
ről a különös lelkekről szól, 
ahogy én látom, feketén, 
fehéren” – nyilatkozta a ki
állított képekről az alkotó. 
A Színház feketénfehéren 
című kiállítás december 
16-ig ingyenesen megte
kinthető a 3K nyitvatartási 
idejében. (Cím: Pethe Fe-
renc tér 2.)

Kereszténydemokrata Fórum
A december 5-én 18 órakor kezdődő fórum előadó
ja  Győrfi Károly, az Óbudai Evangélikus Egyház
közösség felügyelője lesz. „A Keresztényüldözés a 
21. század elején” című nagy sikert aratott könyv 
szerzője új könyvét, az  „Európa értékrendi válsá
ga, úton a vég felé” címmel megjelentet mutatja be. 
A fórum helyszíne: Miklós tér 1. (Selyemgombolyí-
tó). A program ingyenes. A rendezvény ideje alatt 
Győrfi Károly könyvei megvásárolhatók.

Jézus élete a San Marco Galériában

Az Óbudai Kulturális Központ és a Hetednapi Ad
ventista Egyház rendezésében kiállítás nyílt no
vember 17én a San Marco Galériában. A Jézus 
élete című tárlaton Aknay János, ef Zámbó István 
és tábori csaba képei láthatók. A kiállítás december 
11-ig hétköznap 9-16 óráig ingyenesen látogatható, 
zárórendezvénye december 11-én 17 órakor lesz. 
(Cím: San Marco utca 81.)

Ellentmondások a Bibliában
A reformációs előadások után idén még három elő
adás lesz a Biblia Világa című sorozatban. Téma: 
Ellentmondások a Bibliában? Bevezető előadás no-
vember 28-án. Saul az endori asszonynál decem-
ber 5-én. A pokol és az örök büntetés kérdése de-
cember 12-én. Előadó: Filep György. Kezdés: 18.30 
órakor az Óbudai Kulturális Központban; San Mar-
co utca 81. Belépő: 200 forint.

Irodalmi Csillagdélután és tárlat
Folytatódott november 8-án az Irodalmi Csillagdél
után című eseménysorozat a Csillaghegyi Közös
ségi Házban, ahol a vendéggel, az író, költő, szer
kesztő Csokonai Attilával Gyimesi László író, költő 
beszélgetett, míg a Veres Péter Gimnázium szín
játszó diákjai közreműködtek. Ugyanekkor kiállí
tás is nyílt a Csillaghegyi Közösségi Házban, ahol 
Mészáros Kálmán amatőr festő képeit mutatták be. 
A művész Csillaghegyen született, és bár jelenleg 
Balatonszárszón él és alkot, máig sok szép emlék 
fűzi Csillaghegyhez. Noha ma már legkedveltebb 
témája a Balaton és természeti környezete – 
színeváltozásait, hangulatait rendkívül szépen és 
érzékletesen veti vászonra –, amikor csak teheti, 
ellátogat gyermekkora kedves helyszíneire. A tárlat, 
amelyet Gyimesi László nyitott meg, november 30-
ig tekinthető meg a közösségi ház nyitvatartási 
idejében. (Cím: Mátyás király út 11-15.)

A reformáció 500 éves év-
fordulója volt a témája a Ke-
reszténydemokrata Fórum 
rendezvényének november 
8-án a Selyemgombolyító 
épületében.

A korábbi évek gyakor-
latának megfelelően 

folytatódott november-
ben a Kereszténydemok-
rata Fórum rendezvény-
sorozata. Ezúttal a refor-
máció 500 éves évfordu-
lója alkalmából a szerve-
zők Csaholczi Lászlót, az 
Óbudai Református Egy-
ház lelkipásztorát hívták 
meg előadónak. A refor-
máció 500 éves évfordu-
lójáról dr. Hecsei Pál, a 
Kereszténydemokrata Fó-
rum házigazdája elöljáró-
ban elmondta, hogy egy 
biztos: a különböző vallá-
sok között biztosan több 
olyan pont van, ami ösz-
szeköt, mint amennyi el-
választana. 

Csaholczi László re-
formátus lelkipásztor a 
„Reformáció egykor és 
ma” című előadásában az 
elmúlt 500 évre visszate-
kintve az egyéb történel-

mi események, közöttük 
a magyarországi törté-
nések viszonylatában el-
helyezve vizsgálta a re-
formáció létrejöttének 
kürülményeit, egészen 
Luther Márton 1517. évi 
tevékenységét megelőző 
időszaktól kezdve, utal-
va egyben napjaink tör-
ténéséinek miértjeire is. 
Elhangzott többek között 
a reformáció egyik alap-
gondolata, azaz egyedül 
Istené a dicsőség, vagy-
is az Úrral való kapcso-
lat felülír mindent. 

A reformáció történel-
mi és vallástörténeti kör-
nyezetéről, okairól szól-
va az előadó elmondta, 
hogy ebben jelentős sze-
repet játszott az egyház 
gazdasági tevékenysé-
ge, a Fugger és a Medici 
bankárcsaládok térnye-
rése, melyek közül utób-
biak a pápaságig vitték, 
s a búcsúcédulák rend-
szere ekkorra már a lel-
ki és a materiális dolgok 
összekeverését eredmé-
nyezte. Ezért a reformá-
ciót érdemes úgy is fel-
fogni, hogy általa edző-

dik a hit, valamint kibu-
kik a gonoszság. 

Csaholczi László elő-
adásában részletesen 
foglalkozott a reformá-
ció későbbi szakaszaival 
is, amikor Kálvin János-
nak a genfi egyház meg-
reformálása jutott fel-
adatul, a demokratikus 
egyházi szervezet, az is-
kolarendszer kialakítá-
sa, de a második nem-
zedéknek már inkább a 
rendszerezés volt a fel-
adata, mintsem az elfo-
gadtatásáért vívott harc. 
Mindezeken túl a refor-
máció hazai, magyar-
országi vívmányairól is 
szólt az előadó, melyek 
közül talán a legfonto-
sabb az anyanyelven va-
ló megszólalás lehetősé-
ge; az egyszerűbb, ma-
gyar nyelvű szertartás, 
amelyben az Úr áll a kö-
zéppontban; a magyar 
nyelvű Szentírás; a sa-
ját nyelvű zsoltárének-
lés; az egyszerű embe-
rek írni-olvasni tudására 
való törekvés; valamint 
a könyvnyomtatás fejlő-
dése.                           B. Z.

Biztosan több az, ami összeköt
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Az Európai Parlament tényleg megszavazta a 
kvótát, azaz a kényszerbetelepítést és a felső 
korlát nélküli befogadást – hangzott el a Nemzeti 
Konzultációról tartott fórumon. Dr. Kövér Lász
lót, az Országgyűlés elnökét arról kérdeztük, mi-
ért tartják ekkora veszélynek ezt a döntést?

- A mai nappal, éjfélkor lejár a Nemze-
ti Konzultáció határideje. A fórumon azt 
mondta, hogy most, még az utolsó pillanat-
ban is, akár interneten töltse ki a kérdőívet 
az, aki eddig ezt nem tette meg. Miért ilyen 
életbevágóan fontos ez?

- Az Európai Parlament múlt csütörtöki 
döntése világosan jelzi és bizonyítja, hogy 
az Unióban bizonyos tagállamok és külö-
nösen a baloldali politikusok nem tettek 
le arról, hogy Soros Györgynek „nyílt tár-
sadalom”, azaz egy globális hatalmi rend-
szer létrehozása érdekében kidolgozott ter-
vét végrehajtsák. Ennek fontos eszköze az 
illegális migráció erőltetése. Az európai ke-
resztény kultúrától idegen népesség töme-
ges betelepítése, és ezzel a nemzetállamok 
demokratikus döntéshozatali rendszerének 
a szétzilálása, fölszámolása. 

- Miért lenne ez jó Soros Györgynek? 
- A célja egy olyan világkormányzat létre-

hozása, amiben a globális tőke érdekei min-
denféle korlát nélkül érvényesülnének. A 
tömeges migrációval előidézett népesség-
csere ebben csak az egyik – most a legfon-
tosabb – eszköz. Ebben egy fontos lépést 
tett az Európai Parlament azzal a döntésé-
vel, hogy felső határ nélküli, állandó betele-
pítési-szétosztási mechanizmussal szeretné 
felváltani a jelenlegi európai menekültügyi 
szabályozást. E szerint a nemzetállamok 
hatásköréből kivennék annak jogát, hogy 
eldönthessék, kit engednek be az országuk-
ba menekültként és kit nem. Ezzel egyidő-
ben a központilag menekültnek nyilvání-
tott vagy befogadott migránsokat egy kvó-
ta szerint szétosztanák a tagállamok között. 
Az Európai Parlament arra is tesz javasla-
tokat, hogy azokat, akik nem hajlandók eb-
ben részt venni, azokat különböző jogi illet-
ve pénzügyi támogatás-megvonási eszkö-
zökkel lehessen erre rászorítani. Ez a tétje 
tulajdonképpen annak a küzdelemnek, amit 
a magyar kormány az Európai Unió külön-
böző intézményeiben folytat. Ahhoz, hogy 
ezt kellő erővel tehesse, újra és újra szüksé-
ge van arra a megerősítésre, amit a magyar 
emberek tudnak adni. A választások előtt a 
Nemzeti Konzultáció egy ilyen elem, hiába 
próbálja meg az ügy jelentőségét kisebbí-

teni az ellenzék. Azok a heves támadások, 
amik az Unió különböző fórumain, felelős-
nek gondolt tisztségviselők részéről elhang-
zottak vagy mondjuk a liberálisok frakció-
vezetőjének kirohanásai, azok igenis azt 
igazolják, hogy mindennek ők is jelentősé-
get tulajdonítanak, hiszen éppen azért ugra-
nak neki ilyen vehemensen. 

- Új fejlemény, hogy Soros György szemé-
lyesen is megszólalt.

- Abból, hogy egy interjúban próbál-
ja magyarázni a saját maga által korábban 
mondottakat – semmit sem cáfolva valójá-
ban abból, amit mi állítunk a tervéről –, az 
tűnik ki, hogy igenis, ennek a konzultáció-
nak jelentős ereje van. Hiszen egy demok-
ráciában – ha azt valóban komolyan vesz-
szük – az emberek véleményét nem lehet 
csak úgy lesöpörni az asztalról. De az igazi 
véleménynyilvánítás majd a következő vá-
lasztásokon kell, hogy megtörténjen. Lát-
nunk kell, hogy Soros tervének megvaló-
sítása még azokat az eredményeket is ve-
szélybe sodorja, melyeket nagy küszkö-
déssel, közös erőfeszítéssel együtt értünk 
el az elmúlt hét-nyolc évben, úgy, hogy 
2010-ben a gödör széléről rántottuk visz-
sza az országot, és állítottuk újra emelkedő 
pályára. Aki úgy érzi, hogy ebben a közös 
sikerben része volt, és van mit veszítenie, 
semmiképpen ne engedje, hogy ugyanúgy 
kicsússzon a kezünkből a tovább kormány-

zás lehetősége, ahogyan ez 2002-ben saj-
nálatos módon megtörtént! Emlékezzünk: 
ennek igen súlyos ára volt!

- Az ellenzék azt hangoztatja, hogy a 
Nemzeti Konzultációnak nincs akkora sú-
lya, mint azt a kormány állítja. Mit tudná-
nak általa elérni?

- Azt tudjuk demonstrálni, hogy hiába-
valók a kormány megbuktatását célzó kí-
sérletek. Az előző amerikai kormányzat 
egyik Soros-körhöz tartozó szakértője egé-
szen odáig ment kijelentésével még a 2010-
es ciklus idején, hogy ha lehet, akkor de-
mokratikus úton, ha nem, akkor bármilyen 
eszközzel meg kell buktatni az Orbán-kor-
mányt. Ez összeegyeztethetetlen a demokrá-
cia alapelveivel. Úgy gondoljuk, hogy a ma-
gyar emberek többsége az alapvető kérdé-
sekben, ideértve a migrációspolitikánkat is, 
a mi álláspontunkkal ért egyet. Rajtunk szo-
kás európai fórumokon számon kérni az állí-
tólagos demokrácia-deficitet, ezért jó, hogy-
ha szembesülnek azzal, hogy a magyar em-
berek demokratikus akaratnyilvánításukkal 
kiállnak a mostani kormány migrációs po-
litikája mellett. Ezt figyelembe kell venniük.

- Arra kell gondolnunk, hogy azok, akik 
nem töltötték ki a Nemzeti Konzultációs 
ívet, nem érzik a dolog súlyát?

- Én ezt másképp látom. Mi rendületle-
nül bízunk abban, hogy a választópolgárok 

Óbudán másodszor tartottak a Nemzeti 
Konzultációt támogató országjárás ré-

szeként tájékoztató fórumot. Menczer Er-
zsébet, a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke, Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, országgyűlési képviselő meghí-

vására Kövér László, az Országgyűlés el-
nöke a Duna-parti Rozmaring vendéglőben 
tartott előadást november 20-án. 

A telt házas esemény témája a kormány ál-
tal meghirdetett Nemzeti Konzultáció, a So-
ros-terv elleni védekezés, az erőltetett betele-

pítés elleni küzdelem volt ismét. A tájékoztató 
megtartását különösen indokolttá tette az Eu-
rópai Parlamentben legutóbb született döntés, 
mellyel a képviselők megszavazták a kvótát, 
azaz a kényszerbetelepítést és a felső korlát 
nélküli befogadást az unió tagállamaiba. 

Nemzeti Konzultáció

„Identitásunk, szuverenitásunk, biztonságunk a tét”

Folytatás a 25. oldalon

Fotó: Antal István
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Német 
közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer 
Német Nemzetiségi Ön
kormányzata közmeg
hallgatást tart decem-
ber 14-én 16-tól 17 órá-
ig a Békásmegyeri Kö
zösségi Házban (Cso-
bánka tér 5.). 

Nemzetiségi 
advent 

A Békásmegyeri Kö
zösségi Házban a Né
met, Szlovák, Lengyel 
Nemzetiségi Önkor
mányzat és a „Braun
haxler” Egyesület min
den érdeklődőt vár a ha
gyományos nemzetisé
gi adventi estre decem-
ber 14-én 17 órától. 
Fellépnek Óbuda-Bé
kásmegyer német nem
zetiségi óvodásai és is
kolásai; német, szlovák 
és lengyel nemzetiségi 
kórusok. 

Krumplibúcsú
A hagyományos óbudai 
Krumplibúcsút Zwickl 
Misi fúvós zenekarával 
a Rozmaring étterem
ben december 26-án 
10-től 16 óráig rende
zik. Asztalfoglalás kö-
telező december 20-
ig Neubrandt Olginál a 
06-30-221-4938-as te
lefonszámon. 

Kormányablakok 
nyitvatartása

Augusztus 1-jétől a fő
városi – így a II. Margit 
körúti, a II. Bátori Lász
ló utcai és a III. Harrer 
Pál utcai – kormány
ablakok nyitvatartási 
rendje: hétfőn 7-től 17; 
kedden 8-tól 17; szer
dán 8-tól 20; csütörtö
kön  8-tól 18; pénteken 
8-tól 14 óráig. (Bővebb 
információ: http://kor-
manyablak.hu/hu)

Véradókat várnak
Véradónapot szer
vez a Magyar Vöröske
reszt Budapest Fővá
rosi Szervezete. A Bé
kásmegyeri Közössé
gi Házba november 29-
én 11-től 19 óráig várják 
az önkéntes véradók je
lentkezését. (Cím: Cso-
bánka tér 5.)

között kevesebben vannak, akik bagatellizálják ezt 
az ügyet. Csak Magyarországon műveljük ezt a mű-
fajt. Nincs nemzetközi összevetési alap, amihez mér-
ni lehetne. Nagyon nagy szeretettel invitálok minden 
bennünket kritizáló kormányt, országot, hogy pró-
bálja ki! Ebben a témában tegye fel a kérdést állam-
polgárainak! Mit gondol a francia vagy a német a be-
vándorlásról? Aztán vessük össze az eredményt! 

- Ha így vesszük, több tagállamban az utóbbi hó-
napokban zajlott választások eredménye önmagában 
visszatükrözi az emberek véleményét.

- Az osztrák vagy a német választások eredménye 
azt mutatja, hogy az emberek többsége már nem ért 
egyet azzal, ami az elmúlt időszakban történik be-
vándorlás ügyben. Mi mást bizonyítana, hogy a sem-
miből, a parlamenten kívülről hirtelen előtört egy 
tíz százalékos párt (Alternatíva Németországért – a 
szerk.), melynek egyetlenegy fontos mondanivaló-
ja volt, mégpedig hogy nem ért egyet a CDU-CSU-
SPD nagykoalíciós kormány migrációs politikájával. 
Nehéz másképp értelmezni az osztrákoknál történte-
ket is, ahol a Szabadságpárt fölzárkózott a két törté-
nelmi nagypárt mellé, és a választók egyértelműen 
azért hozták ki az ÖVP-t, a Néppártot is győztesként 
a szocdemekkel szemben, mert Sebastian Kurz, ak-
kor még kancellár-jelölt néppárti külügyminiszter ra-
dikális politikai változásokat ígért, elsősorban a be-
vándorlás kérdésében. 

- A fórumon azt mondta, hogy ha a jelenlegi kor-
mány nem nyer fölhatalmazást a folytatásra, akkor 
nem kevesebb a tét, mint az identitásunk, mindenféle 
jogunk arra, hogy magunk dönthessünk a saját sor-
sunkról. Nem túlzás ilyet állítani?

- A baloldal, de most már a Jobbik is gyakorlati-
lag szinte minden fontos, a nemzeti szuverenitásun-
kat érintő kérdésben egy húron pendül Brüsszellel. 

Világos, hogyha ők kerülnének kormányra, akkor az 
történne, amit a brüsszeli bürokraták akarnak. Úgy 
táncolnak majd, ahogy nekik fütyülnek. Vagy azért, 
mert valakiknek a zsebében vannak, vagy azért, 
mert nyíltan, vállaltan egyet is értenek velük. Lásd 
a Gyurcsány-féle pártot, amelynek az Európai Parla-
menti képviselője nemcsak, hogy megszavazta az ál-
lásfoglalást, jogszabály-kezdeményezést, hanem an-
nak kidolgozásában is részt vett, és ezt büszkén vál-
lalja. De itt sokkal többről van már szó. Magyaror-
szág nemzeti karakteréről, arról, hogy alapvető kér-
désekben mi vagy valaki más dönthessen a sorsunk-
ról. Szociális, gazdasági értelemben pedig az a tét, 
hogy az eddig elért eredményeinket meg tudjuk-e 
tartani, avagy sem. 

A betelepítés rontaná a közbiztonságot, mert min-
denhol rontotta, ahol ez megtörtént. Párhuzamos 
társadalmakat eredményezne Magyarországon is, 
mert mindenhol ez jött létre, ahol tömegesen enged-
tek be évek, évtizedek alatt migránsokat. Nyilván-
valóan a demográfiai problémáinkat nemhogy nem 
oldjuk meg ezzel, hanem még súlyosbítanánk, mert 
ezek a teljesen eltérő kultúrájú népek egészen más-
képp gondolkodnak a családról, mint az európaiak, 
mint mi, magyarok. Más az elképzelésük a nők sze-
repéről is. Föl nem foghatom, hogy azok a liberális, 
emberi jogi álcivil szervezetek, amelyek a nők vélt 
vagy valós sérelmeit, elnyomottságát olyan nagy 
harcossággal szokták a politikájuk középpontjába 
helyezni, hogyan nem érzik azt a veszélyt, amit fő-
ként a muszlim bevándorlók jelentenek a nők mél-
tóságára. Mindent, amit mi normális értékrendnek 
gondoltunk eddig Európában, azt a bevándorlás 
úgy, ahogy van, mindenestül felforgatással fenye-
geti. Nem egészen világos, hogy ép ésszel hogyan 
lehet ezt a politikát támogatni.

Szeberényi Csilla 

Folytatás a 24. oldalról
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Hogyan lesz valakiből él-
sportoló? Hogyan tudja ezt 
elérni? Többek között ezek-
re a kérdésekre kaphattunk 
választ az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény Ma-
gyar Kiválóságok című elő-
adás-sorozatán, amelynek 
novemberi vendége a há-
romszoros olimpiai bajnok, 
Európa- és világbajnok vízi-
labdázó Benedek Tibor volt. 

Az International Swim-
ming Hall of Fame 

vagyis a Hírességek 
Csarnoka magyar bajno-
ka a Team Hungary 2000-
2008 keretén belül. Szö-
vetségi kapitány 2013-tól 
2016-ig. a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnöksé-
gi tagja, valamint az UV-
SE Vízilabda Sportegye-
sület szakmai igazgatója. 
Fő profilja napjainkban az 
oktatás, a jövő tehetségei-
nek támogatása. 

Beszélt arról is, ho-
gyan kell felkészülni 

egy-egy hazai vagy nem-
zetközi megmérettetés-
re, mennyi edzés, milyen 
családi háttér szükséges 
a sikerhez. Kiválóságunk 
életútja példa lehet min-
den diák, fiatal  számá-
ra. Hangsúlyozta, hogy 
a  kitartás, a fegyelem és 
a szorgalom ugyanúgy 
fontos a sportban, mint 
az iskolában.

Az előadást a Kisko-
rona utcai díszteremben 
rendezték, nagy érdeklő-
dés mellett. Több, mint  
150 óbudai nyugdíjas pol-
gár látogatott el a prog-
ramra, élvezte a kitűnő, 
tartalmas beszámolót.

Magyar kiválóságok

Benedek Tibor olimpiai bajnok vízilabdázó

Idén ünnepli megalakulásának 
huszadik évfordulóját a Tánc-
palánták Mozgásművészeti és 
Sport Egyesület, amely Ko-
vács Beáta művészeti vezető 
irányításával eredményesen 
szereplő műhellyé vált. 

A Nívó- és Berczik 
Sára-díjas táncpe-

dagógus ismertetője sze-
rint az egyesület felépí-
tése és szakmai munká-
ja a 160 fős csapat élet-
korához (a legfiatalabb 
növendékek 4 évesek, a 
felnőtt csoport tagjai 18-
24 évesek) igazodik. Az 
óvodások és az alsó tago-
zatosok órái Berczik Sá-
ra mozdulatművész ta-
nárnő testképző rend-
szerére épülnek, a zenére 
végzett gyakorlatok min-
den táncos mozgásfor-
ma alapját képezik. A na-
gyobbaknál moderntánc 
technikákkal és látvány-
táncokkal bővül az ok-
tatás, melynek sajátossá-
ga, hogy egyszerre sport 
és művészet, mivel a fizi-
kai képességek fejleszté-
sével párhuzamosan mű-
vészeti fejlesztés is fo-
lyik. A gyakorlások el-
sődleges célja a rendsze-
res mozgás megszerette-
tése a táncos mozgásfor-
mákon keresztül. 

Kovács Beáta szerint 
az is fontos hogy a gyer-
mekek hasznosan, jó kö-
zösségben töltsék a sza-
badidejüket. Az egyesü-

let az alapképzésen túl 
versenyzéssel is foglal-
kozik. A TMSE tizenöt 
éve vesz részt művészeti 
fesztiválokon, tánc-sport 
versenyeken, melyeken 
a növendékek rendszere-
sen dobogós helyen vé-
geznek. 

Legjobb eredmé-
nyek: 2016-ban az Orszá-
gos Táncművészeti Fesz-
tiválon I. helyezést ért el 
a junior és ifjúsági csapat. 
2017-ben már nemzetkö-
zi téren is letették névje-
gyüket. A Horvátország-
ban megrendezett Dan-
ce Star táncvilágbajnoksá-
gon a junior csoport máso-
dik lett, ugyanebben az év-
ben a Látványtánc Euró-
pa-bajnokságon már há-
rom aranyérem jelezte az 
egyesületben folyó minő-
ségi képzést: gyermek, ju-
nior és felnőtt korcsoport-
ban is a legjobbaknak bi-
zonyultak. A TMSE tanít-
ványai a versenyek mel-
lett rendszeresen fellép-
nek az iskolai, óvodai és 
egyéb kerületi rendezvé-
nyeken, minden tanévet 
látványos színpadi gálá-
val zárják. 

A képzés több helyszí-
nen folyik: Medgyessy 
Ferenc Általános Iskola; 
Béres József Általános 
Iskola Kiserdei Tagisko-
la; Gyermeksziget-Mon-
tessori Óvoda Mosolygó 
Tagóvoda és Cseresznye-
virág Óvoda.

Kovács Beáta mellett 
Erőss Bernadett és Pálvöl-
gyi Viktória edzőknek kö-

szönhető, hogy az egyesü-
let húsz év alatt nagy utat 
tett meg és ismertté vált 

nem csak a hazai, hanem 
a nemzetközi porondon is.

 Kép és szöveg: lovas

Húszéves a Táncpalánták MSE
Modern és látványos

A 2017-es év befejezéseként az aerobik Magyar Kupadöntő-Hungarian Open nemzetközi ver-
senyen az Óbudai WDSE versenyzői összesen 14 arany-, 9 ezüst-, 11 bronzérmet és értékes 
döntős helyezéseket szereztek

Sikeres évzárás az Óbudai WDSE-nél
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A gyermekvendéglátás közössége roadshow
A fenti címmel 
rendeztek kon
ferenciát a köz
étkeztetés ak
tuális kérdése
iről a Békás
megyeri Kö
zösségi Ház
ban novem
ber 15én. Az 
esemény cél
ja a közétkeztetés fontos szereplői között a párbeszéd indítá
sa volt. Ennek fényében olyan előadásokat hallhattak a részt
vevők, mint táplálékallergiák és intoleranciák gyermekkorban 
(diéták következtében), szerepek a gyermekvendéglátás 
közösségében, visszatérés a terített asztalhoz. A konferencia 
kóstolóval ért véget. 

Tankerületi beszélgetés
Lapzártakor érkezett: Az Észak-Budapesti Tankerületi Köz
pont rendezett sajtóbeszélgetést a Szérűskert utcai Pedagógiai 
Szolgáltató Irodában november 21én. Az eseményen egyebek 
mellett bemutatták a tankerületet, szó esett a köznevelési intéz
ményekben a nyáron elvégzett karbantartásokról, felújításokról.

Pontosítás
Névelírás történt a kisgyermekes családok egészségnapjáról 
beszámoló írásban. Tényi-Varga Orsolya kapott emléklapot az 
eseményen.

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása 

Matematika-magyar, fizika-kémia szakos tanárok korrepetálnak a 
Vörösvári úton általános- és középiskolás tanulókat. Felvételi elő
készítők indulnak minden délután és szombat délelőtt 4-6-8 osz
tályos gimnáziumba készülő diákoknak (még) választható napo
kon. Lehetőség van féljegyek javítására: bármelyik tantárgyból, az 
előző évek írásbelijéhez hasonló feladatok megoldására, gyakor
lására. Minden tantárgykombináció lehetséges. A diákokat min
den hétköznap délután és szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban 
oktatják a tanárok, a gyerekek által kért napokon és időpontban. 
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További tájé-
koztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Az Óbudai Nagy László Általános Is-
kola Váradi utcai telephelye idén ün-
nepli fennállásának 40. évfordulóját. 
A már egy éve tartó rendezvénysoro-
zat záróünnepségét november 9-én 
tartották. 

A z esemény első részében, 
az iskolában felavatták az 

iskola névadójáról, Nagy Lász-
lóról készült domborművet, 
Bajnok Béla szobrászművész 
alkotását. A rendezvény fővéd-
nöke a költő fia, Nagy András 
grafikusművész volt. Az ünnep-
ségen részt vett Bajnok Ildikó, a 
szobrászművész lánya, Fenyve-
siné Hegedűs Edit és Kapa-Ta-
kács Erika, az Észak-Budapes-
ti Tankerületi Központ képvise-
letében, Menczer Erzsébet, az 

iskola intézményi tanácsának 
tagja, és több III. kerületi okta-
tási intézmény igazgatója is. 

Az iskola igazgatója, Szilá-
gyiné Debreczeni Mária beszé-
de után leplezték le a szobrot, 
majd átadták az intézmény 40. 
évfordulójára készített emlékpla-
ketteket. Ezt követően az Óbu-
dai Kulturális Központban ünne-
pi gálaműsort tartottak. A meg-
jelenteket Kelemen Viktória al-
polgármester köszöntötte. A mű-
sorban felléptek az iskola volt és 
jelenlegi diákjai, majd az egykor 
az iskolában tanuló és most itt 
dolgozó kollégák emlékeztek 
meg az elmúlt négy évtizedről. 
Rövid koncert zárta az eseményt. 
Az ünnepséggel méltó módon 
zárták a jubileumi esztendőt.

40 éves a Váradi

ÓVOdaPedagÓgusI állásOk. Az Ágoston Művészeti Óvo-
da (1032 Budapest, Ágoston utca 2/A.) pályázatot hirdet 1 fő óvo
dapedagógus állásra (határozott időre) és 1 fő német nemzetisé
gi óvodapedagógus állásra, határozatlan időre a Kastély tagintéz
ményébe (1037 Budapest, Bécsi út 236.). Alkalmazási feltételek: 
óvodapedagógusi főiskolai végzettség; büntetlen előélet; egész
ségügyi alkalmasság. A munkakör legkorábban 2018. január 2-től 
tölthető be. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. novem-
ber 30. A pályázatok elbírálásának határideje: 2017.december 15. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy emailben, 
agoston-o@kszki.obuda.hu. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyít
vány másolata, elérhetőség megjelölésével.

Fotó: Antal István

Nagy András grafikusművész (Nagy László költő fia), Bajnok Ildikó (Bajnok 
Béla szobrászművész lánya), Menczer Erzsébet, az iskola intézményi taná-
csának tagja és Szilágyiné Debreczeni Mária intézményvezető

Fotó: Rosta András János
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szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150

 Azonnali konténerszállítás! Kerületi kedvez-
mények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)948-4000
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, parket-
talerakás, javítás, csiszolás, csempézés, villany-
szerelés, vízszerelés, kőműves munkák garanciá-
val. Tel.: 202-2505; 06-30-251-3800 Halász Tibor
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak: (Ingyen kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén 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 hív-
ható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-9021- EL-
MŰ 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.AJTOABLAK-
DOKTOR.HU 23 éve vállalom kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szige-
telését garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth 
Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres ke-
resése, javítása. Kamerás csatornavizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Lomtalanítás, Hagyaték, eladás előtti-
utáni ingatlanok lomtalanítása, visszautasítás 
nélkül mindent elszállítunk, díjtalanul is! Ma-
gyar Imre 0630/3981597

 FOTÓELŐHÍVÁS minden méretben, 
keretezve is! IGAZOLVÁNYKÉP, régi ké-
pek reprodukálása! www.postershop.hu  Ko-
losy Üzletházban

 Kft.-k könyvelése, adótanácsadás, táv-
könyvelés, exkluzív kereskedelmi Kft. köny-
velői tapasztalat. Greguss Mária 30-491-9213 
mariagreguss@gmail.com
 Teljes körű könyvelés és bérszámfejtés III. 
kerület Szentendrei út 4. 06-20-296-0955
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 Bútorkészítés! Egyedi méretre készített 
bútorok gyártását vállalom. Tel.: +36/20/349-
2224 www.butorkeszites.iwk.hu
 Lépcsőházak, irodák teljes körű takarítá-
sát vállaljuk. Csapatunk precíz, kifogástalan 
munkájára 100%-os garanciát biztosítunk! 
Tel.: +3630/455-1522
 Házi ápoló ápolást, gondozást vállal. Hív-
jon bizalommal. Elérhetőség: 06-30-836-0731

egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 06(1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 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 kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmeto-
lógus főorvos magánrendelése III. ker. Bé-
csi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekgyógyászat, bőrkinövések eltá-
volítása is. Bejelentkezni: 06-20-543-3948

 Gyógynövény bőrápoló krém. A bőrt fris-
síti, ránctalanítja, rugalmassá, puhává teszi. 
Rendelhető: 06-70/905-5800
 Feketenadálytő krém. Izom, csont, reu-
más, mozgásszervi fájdalomcsillapító krém. 
Rendelhető: 06-70/905-5800
 Csalános krém. Bőrgombás, bőrkiütés, 
pattanásos fertőzésekre való krém. Rendelhe-
tő: 06-70/905-5800
 Svédcseppes krém. Végtag-, csont-, ízület-

erősítő, fájdalomcsökkentő krém. Rendelhető: 
06-70/905-5800

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizika tanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek. 06-20-959-0134
 Matematika, kémia, fizika korrepetálás ál-
talános iskolásoknak Békásmegyeren. +36-
30-334-3433
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga felkészítés. 06-20-439-6410
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizsga-
felkészítés Óbudán. Külföldi és Goethe-Intézetek-
ben megszerzett tapasztalattal, bármely korosz-
tálynak.  06-30-773-9155, kreation@freemail.hu
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-203-2077

elad-vesz
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárol könyveket, könyvtárakat, 
porcelánt, régi fegyvereket, képeket, képesla-
pot, játékokat, diafilmet, Lego-t, teljes hagyaté-
kot. Vállalunk teljes lakásürítést. Díjtalan ki-
szállás.  06-20-978-1974, 388-7332 1.helyre!
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20-
544-0027
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, 
újabbat), képeslapokat antikváriumunk vásá-
rol díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-42-56-437
 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 állapotú 
könyveket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás! 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 bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, br 
onzokat, antik órákat stb., teljes hagyatékot első 
vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtő-
nő legmagasabb áron vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, 
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebe-
ket, teljes hagyatékot. Kiszállás, érték-
becslés 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, fényképező 
gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, sző-
nyegeket 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

 KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS. Tört-
arany-fazonarany 6.500 Ft/g-tól akár 18.000 
Ft/g-ig, ezüst 350 Ft/g-tól. Borostyán-koral-
lékszerek 3000 Ft/g-tól. Karórákat, kitünteté-
seket, régi pénzeket, érméket, Herendi, Zsol-
nay, mindenféle régiségeket, teljes hagyaté-
kot. V. Szent István krt. 25. 06-70-608-6082

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan

ROBOT.hu/obudaujsag
 FŐNIX Iroda 20 éves tapasztalattal, és 
ügyfél megelégedéssel a budai ingatlanok ér-
tékesítésében, várja megtisztelő megbízását. 
Alacsony jutalék. 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
 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 abla-
kos konyhás panellakás harmadikon tulajdo-
nostól. 06-20-432-1979
 Budakalász Duna-partnál eladó 1050 nm 
telek nyaralóval. Ingatlan.com Tel.: 06-30-
961-7627
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely Tel: 30-9000-963

állás
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti TESCO-nál. WOK’n’GO étte-
rem. 06-30-581-5567
 Fekete mosogatót és kézilányt keresünk ki-
emelt bérezéssel III. kerületi iskolai konyhá-
ba. Jelentkezni a konyhai-kisegito@gmail.hu 
e-mail címen. Tel.: 06-20-418-4447
 Munkatársakat keresünk kötetlen mun-
kaidőben, azonnali kezdéssel. Feladatok: kije-
lölt háztartások felkeresése, kérdőívek felvé-
tele, válaszok rögzítése számítógépen. Jelent-
kezni: hr@statek.hu e-mail címen. 
 Kozmetikust keresek II. kerületi fodrászat-
ba. Kallósné Erzsi 30/9495-713
 Kolosy téri áruházunkba eladót és kereske-
delmi végzettséggel rendelkező vezetőt kere-
sünk. Érdeklődni: +36-30-475-0751
 Kft. takarítónőket keres Óbudára kora 
hajnali munkára. Lehet nyugdíja is! Tel.: 06-
20-970-9238
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06/20/424-9808
 Óbudai és újpesti iskolákba takarítónő-
ket keresünk délutánra 4-6 órában. 06-20-
980-5616
 Római-parti sportcentrumunkba kere-
sünk munkatársakat: teljes állásban tapasz-
talt ÚSZÓMESTER–USZODAMESTERT 
és VILLANYSZERELŐT, szombat-vasár-
napra 6 órás TAKARÍTÓNŐT. A fényképes 
önéletrajzát az rtaoffice@rta.hu címre várjuk, 
tárgymezőbe kérjük, tűntesse fel, melyik ál-
lásra jelentkezik.
 Római-parti sportcentrum teljes állásban 
megbízható, talpraesett, tapasztalt, nem do-
hányzó BÜFÉS-RECEPCIÓS HÖLGYET 
keres. Fényképes önéletrajzát az rtaoffice@
rta.hu címre várjuk.

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

életjáradék
 Életjáradék! Havonta jövedelmet nyújta-
nék nyugdíjasoknak. Nagyösszegű kifizetés 
nem akadály. Keressen bizalommal: dr. 
Bagyura Tünde. Tel.: 06-70-931-1937

egyéb
 Karácsonyi üdülés! Bükkfürdői Apartman 
Hotelben üdülési jog dec. 22-28-ig 3 főig 
20.000 Ft, valamint jan. 3-17-ig 5 főig átadó. 
Tel.: 06-20-9842-485

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

Békásmegyeri intézmé
nyünkbe erkölcsi bizo
nyítványképes takarí-
tónőt keresünk 8 órás 
foglalkoztatásban. 
Tel.: 06/30/954-7776
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A III. kerületi San Marco ut-
cában működik a fogyaték-
kal élő fiatalokkal foglalkozó 
Csalogány Általános Iskola, 
melynek tantervében fontos 
szerepet kap a fiatalok testi 
nevelése is. 

A tanulók körében nép-
szerű a sport, ami 

kedvező motivációt jelent 
a harmonikus mozgás el-
sajátításában és lehetősé-
get kínál az edzéseken és 
a speciális olimpiai verse-
nyeken való részvételre. A 
Csalogány DSE 1989-től 
alapítója és azóta is aktív 
tagja a Magyar Speciális 
Olimpiai Szövetségnek. 
A sportoló fiatalok szor-
galmasak az edzéseken, a 
befektetett munka elisme-
résre méltó hazai és nem-
zetközi sikerekkel köszön 
vissza. A DSK verseny-
zői közül többen részt vet-
tek a Nyári Világjátéko-
kon, Európai Játékokon és 
az Európa-bajnokságon, 
néhányan éremmel tértek 
haza.

Különleges edzést tar-
tottak a San Marco uszo-
dában október 26-án. A 
Magyar Speciális Olim-
piai Szövetség és a Csa-
logány DSE rendezé-
sében Gangl Edina tar-
tott közös edzést az isko-
la speciális olimpikonja-
ival és a kölyök sporto-
lókkal. Az Eb győztes, 
olimpiai 4. helyezett vá-
logatott kapus először 
mesélt a gyerekeknek az 
élményeiről, a vízilabdá-
ról, majd a filmvetítést 
követően az uszodában 
tartott hangulatos foglal-
kozást. Játékos felada-
tok, kapura lövés, labdás 
gyakorlatok és sok vizes 
játék követte egymást. A 
közös edzésen bebizo-
nyosodott, hogy a sport 
összehoz, bátorrá tesz, 
eloszlatja a különbséget 
és ilyenkor minden részt-
vevő győztesnek érez-
heti magát. A gyerekek 
visszavárják Edinát egy 
újabb vizes edzésre.   

LA

Vízilabdaedzés speciális olimpikonoknak

Az Óbudai Erőemelő Egyesület eredményesen 
szerepelt a prágai Erőemelő Világbajnokságon. 

Felhúzásban Manzera Éva világcsúcs-
csal győzött, Manzera Tibor és a ju-

nior kategóriában induló Csombor Pé-
ter második helyezést ért el. Fekvenyo-
mó versenyben Rizmayer Dávid vitézke-
dett, első helyezését világcsúccsal koro-
názta meg. Sinka Bence ugyancsak nagy 

formában versenyzett, biztosan győzte le 
minden ellenfelét. A sikeres szerepléshez 
a sérülten versenyző Som Ferenc hozzá-
tett még egy negyedik, Open Bence pedig 
egy hetedik helyezést. Erőemelésben Ka-
rajos Tibor ezüstérme jelentette a legjobb 
eredményt. Sajnos nem mindenkinek si-
került tudása legjobbját nyújtani, ennek 
ellenére Jobbágy László sikeresnek ítél-
te a csapat világbajnoki szereplését.       L

Erős emberek – világcsúcsok
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Zséda, teljes nevén Zsédenyi Adrienn, a ma-
gyar könnyűzenei élet egyik legsikeresebb női 
előadója. És ami számunkra most a legfonto-
sabb: megtudtuk, hogy Óbudán él. 

E lőadóművész, énekesnő, kétszeres 
Fonogram, eMeRTon és Artisjus-

díjas művész. A Dal 2016 és 2017 ünne-
pelt zsűritagja, 17 toplistás sláger birto-
kosa, 3 platina- és 3 aranylemezes éne-
kesnő. Több mint 100 teltházas koncertet 
adott országos és nemzetközi szintéren 
egyaránt. A Nemzeti Tehetség Program 
fővédnöke, számos jótékonysági kezde-
ményezés támogatója. 1994-ben a híres 
Cotton Club Singers együttes egyik ala-
pítótagja. Zséda többször feltűnt a szín-
ház világában is, játszott az Arany János 
Színházban, a Független Színpadon, az 
Új Színházban és a Krétakör Színházban 
is. Idén augusztusban nagyszabású kon-
certtel ünnepelte szólókarrierjének 15 
éves jubileumát. Legutóbbi albuma Ké-
mia címmel jelent meg. A két ünnep kö-
zött fellép az Álomutazók című musical-
ban. Zséda épp egy turnébuszon utazott, 
mikor sikerült elérnünk.

- Nemrégiben fellépett az Óbudai Kulturá-
lis Központban. Hogyan fogadta a közönség? 

- Nagyon jól sikerült, teltházas koncert 
volt, aktív, csodálatos közönséggel. Pár év-
vel ezelőtt már léptem itt fel, akkorról is szép 
emlékeket őrzök. Meglepetéssel fogadtam, 
hogy megújult a kulturális központ földszinti 
része. Nagyon szép lett! Az előadásom után 
még két órán át dedikáltam a CD-met és a 
nemrégiben megjelent könyvemet. Egyfajta 
kis közönségtalálkozó alakult ki.

- Amikor a könyvről beszélünk, a nemré-
giben megjelent kalendáriumról van szó?

- Igen. Minden évben ilyentájt, immá-
ron hetedszer készítettem el a Kalendáriu-
momat. Minden évben egy tematikára épül 
fel a könyv. Ennek mentén írom a szöveget, 
ehhez készülnek a fotók. Idén Hangszínek 

címmel jelent meg. Lényegében a sokszínű-
ségről szól. Az írások az évszakokhoz kap-
csolódnak. Többek közt érdekes ismeretter-
jesztő és pszichológiai témákat, novellákat 
talál az olvasó. Ugyanakkor van benne stí-
lus-rovat, és ajánlok benne jó programokat, 
látnivalókat is. 

- Mióta él családjával Óbudán? Miért a 
kerületre esett a választásuk? 

- Két éve költöztünk ide. Sok szempontot 
vettünk figyelembe a választásunkban. Az 
egyik az volt, hogy gyorsan elérhető legyen 
a város központi része, ugyanakkor nyuga-
lomra leljünk, egy csendes, nyugodt, csalá-
di házas övezetben. Végül a Kiscelli-domb 
közelében találtuk meg az otthonunknak 
legmegfelelőbb helyet, ami számunkra ide-
ális, hiszen biztosított az elvonulás lehető-
sége is. Szeretünk itt lakni.

- Mit kedvelnek a városrészben?
- A környék és a városrész sok kis apró 

helyét szeretem, és az itteni embereket. 
A közelünkben lévő kávézót, kis péksé-
get, a zöldségest, a hentest, a virágost. 
És ami nagyon fontos, sok szép zöldte-
rület van a környezetünkben, ahol nyu-
godtan lehet könnyű sétákat tenni. Mivel 
kisvárosi lány vagyok, ezek számomra 
jelentős kritériumok. 

- Vannak olyan események, programok, 
melyeken részt vett Óbudán? Mi a szemé-
lyes tapasztalata? 

- Természetesen. Választék van bő-
ven, mivel ahogy látom, igen sokféle 
kulturális program szerepel folyamato-
san a helyi kínálatban. Örömmel fedez-
tem fel magamnak például az Esernyős 
rendezvényhelyszínt. Az én személyes 
kedvencem az Advent Óbudán, ahol a 
főváros egyik legszínvonalasabb vásá-
ra található. Mesebeli és varázslatos. Ta-
valy korcsolyáztunk is a Fő téren. 

- Rendkívül elfoglalt, pörgős életet él. 
Ha jól sejtem, ugyanakkor épp ez a lecsen-
desülést kívánó adventi időszak az egyik 

kedvence. 
- Valóban. Az ünnepek előtti három hét a 

legszebb időszak. Nagyon nagy figyelmet 
szentelek arra, hogy ünnepi díszbe öltözzön 
a lakás, a ház és átvitt értelemben természe-
tesen a szívem is. Mindig nagy gondot for-
dítok az ajándékok kiválasztására, de idén 
nemigen kell ezen gondolkodnom, mert min-
denki az Álomutazókat szeretné megnézni a 
családomban és a baráti körömben. Renge-
teg koncertem van, és folyamatosan próbá-
lunk az előadásra is, melyben igen testhez-
álló szerepet kaptam. Én alakítom, a mindig 
pörgős, szuperhős anyukát. Egyúttal járom 
az országot, a szólókarrierem 15 éves jubile-
uma kapcsán számos helyen adok koncertet. 
Pihenésre legközelebb januárban lesz lehető-
ségem. De jól van ez így. Mindebben, együtt 
is megtalálom a harmóniát.                Sz. Cs. 

Zséda Óbudáról és a közelgő ünnepekről

„Egyik kedvenc eseményem az Óbudai Advent”

A Csillaghegyi Polgári Kör 
Egyesület programjai

• Adventi találkozó december 2-án 15.30 órától a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)
Program: Köszöntő. Szeressétek az életet; Tassy Jolán 
naplójához Rab-Kováts Éva vetített képes előadása. A 
Kecskés Együttes karácsonyi zenés délutánja. Az együt-
tes vezetője: Kecskés András lantművész. Aranypolgárok 
köszöntése, oklevélosztás. (A belépés ingyenes. Büfé 
üzemel.)
• Mikulás várja a gyerekeket, a csillaghegyi HÉV-megálló-
nál december 5-én 15-17 óráig.
• Mikulás az őstermelői piacon (Mátyás király út–Lehel ut-
ca sarok) december 9-én délelőtt.
Karitatív adománygyűjtés
Ruha és egyéb használati tárgyak gyűjtése. Nagyméretű, 
elajándékozásra szánt berendezési tárgyak bejelentése a 
Csillaghegyi Közösségi Házban december 10-én 10-18 óráig.
• Ingyenes ruhaturkálás ugyanott december 11-én 16-18 óráig.

Óbuda-Békásmegyer közterület-fel-
ügye let keres munkatársat takarító-zöldfe-
lület kezelő (4 fő) munkakörbe.
Feladatok: közreműködik az épített és ter
mészeti környezet, valamint az önkormány
zati vagyon védelmében, a köztisztaságra 
vonatkozó jogszabályok végrehajtásában. A 
zöldterületek és ahhoz tartozó közterületek 
védelme, tisztán tartása, valamint a kihelye
zett hulladékgyűjtő edények állapotának, te
lítettségének folyamatos ellenőrzése, jelen
tése, a szükséges – azonnal elvégezhető – 
beavatkozások megtétele.
elvárások: magyar állampolgárság; cselek
vőképesség; büntetlen előélet; jó fizikai álla
pot.
Előny: hasonló szakterületen szerzett gyakorlat. 
Amit kínálunk: a jogállásra, az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a „Mun
ka Törvénykönyvéről szóló”, 2012. évi I. 
törvény rendelkezései az irányadók.
egyéb információ: a benyújtandó iratok: ön
életrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyít
ványok másolata. A kinevezés feltétele az ér
vényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. A mun
kakör az elbírálását követően azonnal betölt
hető. Pozíció területe(i): fizikai munka/segéd
munka. Munkavégzés helye: 1033 Budapest 
III. kerület. Munkaidő: teljes munkaidő.
Jelentkezési határidő: 2017. december 15.
az önéletrajzok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Kiss Csaba ügyviteli és 
szervezési osztályvezető részére a sze
melyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül, 
vagy személyesen 1033 Budapest, Mozaik 
utca 7. (recepción).
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November régi magyar neve a hónap legjelentősebb 
szentje után Szent András hava, de az enyészet ha-
vának is nevezték. Ez a hónap volt régen a gazdasá-
gi év zárásának, az állatok behajtásának, valamint a 
pásztorünnepek ideje. A hónap utolsó napjára esik 
András napja. Az e naphoz legközelebbi vasárnap 
már az egyházi év, az advent kezdete, ami a kará-
csonyra való felkészülés, tágabb értelemben a re-
ményteli várakozás, a befelé fordulás, a lélek ünne-
pe. A karácsonyi időszak január 6-ig, vízkeresztig 
tart, és igen gazdag népszokások jellemzik. 

A vértanú
Szent András apostol és vértanú, halász volt, 

egyike Jézus tanítványainak, és Szent Péter 
testvére. Görögországban térített, ott szenve-
dett vértanúhalált, mikor Néró császár helytar-
tója elfogatta, és keresztre kötöztette, hogy las-
sú halállal haljon meg. A legenda szerint kétna-
pi szenvedés után, november végén halt meg. 
Mivel a keresztet, amelyen szenvedett, átlósan 
ácsolták össze, nem úgy, mint Jézusét, az ilyen 
alakú keresztet András keresztnek nevezik. 

Férjfogó praktikák
Elsősorban a fiatalok várták András napját, 

mert a hiedelem szerint ekkor megtudhatták, ki 
lesz majd a házastársuk. Az év legjelentősebb 
házasságjósló napja volt az András-nap, ami-
hez számos praktika kapcsolódott. Azt tartot-
ták, ha ezen a napon egy lány egy férfinadrá-
got szerez, és a párnája alá teszi, megálmodja a 
jövendőbelijét. A legényeknek egy szoknyával 
kellett ugyanezt tenniük. Az a vélemény is tar-
totta magát, ha a férjre váró lány egész nap csak 

három szem búzát eszik, és három korty vizet 
iszik, emellett imádkozik, éjszaka megálmodja, 
ki lesz a jövendőbelije. Természetesen, a legé-
nyek is megtudakolhatták e módszerrel, ki lesz 
a feleségük, már ha volt kedvük ilyen önsanyar-
gatáshoz. Az is segített a nagy kérdésre választ 
adni, mi hullott le a lány kötényébe a megrázott 
zsúpfedélről. Mert ha búza esett bele, akkor jó-
módú lesz a kérő, ha rozsmag, szegény ember. 

Ha pondró pottyant le, az azt üzente, a leány 
már a következő évben teherbe esik. 

Gyakori volt az is, hogy gombócokba 
férfineveket tartalmazó papírokat gyúrtak, ami-
ket kifőztek. Amelyik gombóc elsőnek jött fel 
a víz tetejére, az tartalmazta a leendő férj nevét. 
Szerelmi jóslás volt az ólomöntés is. Egy darab-
ka ólmot kanálban tűz fölött megolvasztottak, 
amikor folyt, kulcs karikáján át hideg vízbe ön-
tötték. Amit a megdermedt ólom ábrázolt, olyan 
lesz a lány jövendőbelijének a foglalkozása.  

A legények is kíváncsiak voltak arra, ki 
lesz majd a feleségük. Náluk az a szokás jár-
ta, hogy 13 cédulára különböző lányneveket 
írtak fel, amiket aztán egyesével Luca napjá-
ig eldobáltak.  Az utolsónak maradt cédulán 
volt olvasható a leendő feleség neve. 

Disznóölések kezdete 
András napján kezdődtek a disznóvágások. 

Régen e naptól kezdve egészen farsangig min-
dig akadt egy ház, ahol disznó sivítása verte fel 
a csendet, és vette kezdetét a disznóölés, amihez 
mindig kértek rokoni, baráti segítséget. Minden-
kinek megvolt ilyenkor a maga feladata, a vá-
gás, perzselés, a hurka-, kolbásztöltés. A disznó-
tor étrendje szinte mindenhol azonos volt: toros 
leves, töltött káposzta, sült kolbász, sült hurka, 
hájas pogácsa, rétes. A munka és a vacsora vé-
geztével a távozók kóstolót is kaptak, amit ma-
gukkal vittek. András napján éjfélkor befejeződ-
tek a mulatozások, beállt a csend ideje, az advent.

Szokások András napján

Ételek disznóvágás idején
a disznóvágás ma is sok helyütt a régi hagyo-
mányok szerint történik. a disznótoros éte-
lek sem változtak sokat az elmúlt években. 
Ha nem is veszünk részt ilyen eseményen, de 
kedvünk lenne kipróbálni olyan ételeket, ame-
lyeket ilyenkor fogyasztanak, bátran megte-
hetjük, elkészítésük nem túl bonyolult, és bár-
melyik piacon beszerezhetjük a hozzávalókat. 

Toros leves
Hozzávalók: 15 dkg sertésmáj, 10 dkg ser-
téstüdő, 10 dkg sertésszív, 1 sárgarépa, 1 
petrezselyemgyökér, egy fél babérlevél, 1 
kis fej vöröshagyma, só. 
Elkészítés: a belsőségeket félig megabál
juk, apró kockákra vágjuk. A zöldségféléket 
karikákra vágjuk, az apróra vágott vörös
hagymával, a belsőségekkel, babérlevéllel 
egy kanál zsírban feltesszük párolni. Meg-
megkeverjük, időnként egy kevés vizet ön
tünk alá, hogy le ne süljön. Ha már majd
nem puha, hideg vízzel felengedjük, ízlés 

szerint sózzuk, és az egészet lassú tűzön 
puhára főzzük. Gyenge fokhagymás, pap
rikás rántással berántjuk, ecettel vagy cit
rommal ízesítve tálaljuk. 

Sertéssült
Hozzávalók: 80 dkg sertéstarja, 10 dkg 
zsír, só, fokhagyma.
Elkészítés: a felszeletelt húst egy lábosba 
tesszük, kevés vizet öntünk rá, és azzal pu
hára pároljuk. Az után, hogy a vizet elfőtte, 
megpirítjuk a zsiradékban mindkét oldalán, 
vigyázva, hogy ne szárítsuk ki. A só mellett 
ízlés szerint fokhagymát is tehetünk hozzá, 
már a párolás közben, vagy a készre sült 
húsokra. A disznótoros vacsorához hagy
más tört burgonyát, savanyú paprikát vagy 
ecetes uborkát adhatunk. 

Hájas pogácsa
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 30 dkg háj, 2 ka-
nál tejföl, 6 dkg zsír, 1 kávéskanál cukor, 2 
dkg élesztő, 1 kávéskanál só, 1 tojás.

Elkészítés: az élesztőt 1 dl langyos víz
ben 1 kávéskanál cukorral megkeleszt
jük. A lisztet 1 tojássárgájával, zsírral, tej
föllel, sóval és a megkelt élesztővel kidol
gozzuk. Annyi vizet adunk hozzá, mint a 
rétestésztánál. Negyedóráig pihentetjük, 
ez alatt elkészítjük a hájat. Megkaparjuk 
vagy megdaráljuk, és habosra keverjük. 
Majd három részre osztjuk. A tésztát vé
konyra nyújtjuk, a háj egy részét rákenjük. 
Felcsavarjuk, nyújtófával egy kissé szét
nyomkodjuk, három részbe hajtva, hideg 
helyen 20 percig pihentetjük. Majd ismét 
kinyújtjuk, rákenjük a másik rész hájat, 
ugyanígy összecsavarjuk és pihentetjük. 
A harmadik nyújtás után felkenjük a ma
radék hájat, ismét felcsavarjuk, és pihen
tetés után ujjnyi vastagra nyújtjuk. Pogá
csaszaggatóval kiszúrjuk, tetejét bevag
dossuk, tojással vigyázva kenjük meg, 
hogy ne folyjon az oldalára, mert akkor 
nem kel meg a tészta. Forró sütőben pi
rosra sütjük. 
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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, bp03@mszp.hu

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@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 (Csobánka tér 5.). 
Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036, bp03@mszp.hu. 
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap első csü tör-
tö kén 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, bp03@mszp.hu). 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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Szerényen csak Ételbár a 
neve annak a kifőzdének, 
amelyik feltehetően kis csa-
ládi vállalkozásként több 
mint egy évtizede a környék-
beliek megelégedésére mű-
ködik Aquincumban. 

Aki egy kicsit is szere-
ti a hasát, annak egy 

jó kifőzde aranyat ér. Ilye-
nekből azonban viszony-
lag kevés van még Óbu-
dán is. Ismerek olyan em-
bert, aki a HÉV-vel a vá-
rosba jövet, vagy akár 
bentről a városból kimen-
ve napi rendszerességgel 
és előre megfontolt szán-
dékkal leszáll mindig a vo-
natról, hogy egy kedvenc 
ilyen kifőzdéjében egyen. 
Ismerek mást, aki a kerü-
let egyik végéből elzarán-
dokol a másikba, mert hí-
rül vette, hogy ott kivá-
ló a pacal, majd kissé csa-
lódva meséli, hogy ő nem 
igazán az ilyen levessze-
rű pacal híve, hanem a sű-
rű szaftos pörköltté, ami-
vel egyet lehet érteni, hi-
szen ezért is ez a neve (pa-
calpörkölt), de ha újra hal-
lana egy ilyen kifőzdéről, 
azonnal felkeresné és ki-
próbálná azt is.

Szárnyasok
Ezek a kifőzdék egy ide-

ig látszólag jól működnek, 

ám valamiért előbb-utóbb 
rendre bezárnak. Az oko-
kat fürkészve olyan egysze-
rű kereskedelmi marketing-
klisék jutnak az ember eszé-
be, hogy a vállalkozó rosz-
szul mérte fel a várható for-
galmát, ennek megfelelő-
en nagyobb bevételre szá-
mított a valóságosnál, ami-
ből pedig nem tudja kigaz-
dálkodni az esetleg alulter-
vezett költségeket…, s ha-
sonlók. Ugyanakkor gyak-
ran vezet a bukáshoz, hogy 
a kezdeti lelkesedést kö-
vetően a színvonal egy idő 
után alábbhagy – történhet 
ez a fentiek miatt is –, ami-
re a vásárló közönség láb-
bal szavaz, vagyis a romló 
kínálatért már nem megy be 
az étkezőhelyre. 

Ám az a kifőzde, amely-
ről most szólni szeretnék, 
csaknem két évtizede tö-
retlenül eteti a környékbe-
lieket – sikerrel. Ugyanak-
kor ez sem csúcsüzletnek 
indult, hiszen valaha csu-
pán az egyik étkezési lehe-
tőség volt a sok közül, majd 
aztán szépen kinőtte magát 
az átlagból. Az aquincumi 
Római téren működő Étel-
bár eleinte tulajdonképpen 
mintha a szomszédjában 
szárnyasokat árusító üzlet 
forgalmára telepedett vol-
na rá, mert sokan jártak oda 
grillcsirkéért egészen addig, 

míg meg nem nyílt a köze-
li nagyáruház, amellyel az-
tán grilláruban sem lehetett 
versenyezni. A baromfibolt 
forgalma tehát visszaesett, 
míg mellette a kifőzde vala-
miért szárnyalni kezdett.

Gombócok
A Római tér ugyan tág 

fogalom, de arról az Étel-
bárról van szó, amelyik a 
HÉV-megállótól a Pók ut-
cai lakótelepre beveze-
tő úton, abban a bizonyos 
félkörben található az üz-

letsoron (ha Észak felé né-
zünk, akkor talán 8 órá-
nál). A forgalom így adott, 
mert erre jönnek-mennek 
az emberek ezrei naponta, 
akiket „már csak” meg kell 
állítani valami finom falat-
tal. Ami persze nem olyan 
egyszerű, próbálkozik ez-
zel más is a félkörben (3 
óránál), de nemigen megy 
neki. Ételbárunkban azon-
ban vannak házias éte-
lek, levesek, frissensültek, 
készételek, palacsinták, 
saláták elvitelre is, illetve 

kaphatók főzelékek (bár ez 
utóbbiakat még nem sike-
rült tökélyre fejleszteni). 

Imádnivaló viszont, 
hogy van mindig rántott 
máj és időnként resztelt 
máj, igaz, hogy csak csir-
kéből, és soha nem disznó-
ból, de ma ez is egyre rit-
kább. A legeslegeslegjobb 
pedig a paradicsomos hús-
gombóc, amit itt ritkán töl-
tenek paprikába, de akkor 
is kiváló. Sajnos heten-
te legfeljebb egyszer kap-
ható, s még ha a követke-
ző napi ajánlatokat mindig 
kifüggesztik is már előző 
napon, ritkán lehet össze-
futni a gombócokkal, ami 
persze olyankor annál na-
gyobb öröm, mégis, miért 
ne lehetne mindennap, ha 
láthatóan mindenki kedve-
li, ugyanis hamar elfogy? 

4+1
Az árak még elfogadha-

tók, a kiszolgálásról pedig 
hosszú évek óta ugyan-
azok a hölgyek gondos-
kodnak, akik kifejezetten 
jóban vannak az állandó 
betérőkkel, bár nem tola-
kodóan. Mert mi kell egy 
ilyen jó üzlethez? Jó hely-
szín, jó étel, jó árak, jó ki-
szolgálás. Ez a négy, plusz 
talán még egy ötödik: 
mindezek egyfajta állan-
dósága.    Bodzay Zoltán

Aquincumi Ételbár a Római téri kör szélén 

Rejtvényünkben Ady Endre: Télbe hulló ember vágya című verséből 
idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függőleges 42. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: Ő. V. T. S. L.). 
14. Madárlak. 15. Régiesen mondja el. 16. Nem szerencsés eset, név-
elővel. 17. Horgászkellék. 19. …-Murr, mesealak. 20. Rádium és oz-
mium vegyjele. 21. Kézzel kapcsolatos. 23. Norvég, olasz és svéd 
autók jele. 25. Amon-nal egyesült az egyiptomi mitológiában. 26. 
Tisztít. 28. Asztácium. 29. Belül látom! 31. Ez megfordult! 33. Lát-
ványa. 36. Iskolai kellék. 39. Angol női név. 40. Azonos magánhang-
zók. 41. Három amper! 42. Római ezeregy. 43. Erős bot. 44. Ember 
rész! 46. Ének. 48. Jean Reno alakította. 49. Tévésorozat hős, Máté. 
51. Fénycsőben van. 53. Komplett. 54. Maró anyaggal teszi. 55. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei helység. 57. Jó ideje (két szó).
FÜGGŐLEGES: 1. Gyerekbetegség. 2. Mezőgazdasági eszköz. 3. Rit-
ka női név. 4. Somogy megyei helységbe való. 5. Német, thaiföldi és ma-
gyar autók jele. 6. Személyes névmás. 7. Hajban lehet. 8. Visszaűzet! 9. 
É. L. Ó. 10. Elem! 11. Bambázás kezdete! 12. Női név. 13. Szentendrei 
rész! 18. Jó gondolatra alapult. 22. Omlik. 24. Gyógyászatban használa-
tos. 26. Máltai, thaiföldi és marokkói autók jele. 27. Rokkával dolgozik. 
28. Egyik szülő. 30. Például libát eteti. 32. Mint a függőleges tizenket-
tő. 34. Á. E. 35. Megegyezőek. 37. ATisza egyik melléke. 38. Spanyol és 
kubai autók jele. 42. Az idézet második sora (zárt betűk: I. H. K.). 45. 
Bokor. 47. Hirtelen leszálló, névelővel. 47a. Őrült futó, fordítva. 48. Ady 
múzsája. 50. Német vörös. 51. Leonyid egyneműi. 52. N. B. B. 53. Félig 
kábult! 54. Néz. 56. Re párja. 58. Arad középső része!

Ballagunk a télbe

Fotó: Antal István
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Hahota
A repülőgépek elején a 
propeller valójában egy 
nagy ventilátor, ami a 
pilótát hűti. Ha leáll – a 
pilóta egyből elkezd iz-
zadni. 

* * *

Egy házaspár beszélget 
a nyári üdülésről. 
Férj: Idén nyáron olyan 
helyre mennék szíve-
sen, ahol még nem vol-
tam. 
Feleség: Mit szólnál a 
konyhánkhoz? 

* * *
- Apa, ez milyen bokor? 
- Feketeribizli. 
- És akkor miért piros? 
- Mert még zöld.

* * *
Két bolha cigizik az út 
szélén. Arra megy egy 
kóbor kutya. Megszólal 
az egyik bolha: - Dob-
juk el a csikket, jön a 
busz! 

* * *
Buszon egy óvodás kis-
lány mellé leül egy teto-
vált férfi. A kislány egy 
ideig nézi, nézi, majd 
megszólal: - Nem jön le 
a filc, mi? 

* * *
- Pistike mondjál egy 
szót amiben két „R” 
betű van! 
- Tojás! 
- Na de, Pistike hol van 
ebben „R”-betű?
- Egyik a fehéRjében, 
másik a sáRgájában! 

Jöjjön ki Óbudára!
• A Fő téri könyvtárban várják 
az érdeklődőket november 30-
án 18 órától a Jöjjön ki Óbudá
ra! sorozat következő beszélge
tésére, melynek vendége Szvo-
ren Edina, József Attiladíjas író 
lesz. A programot a Szépírók 
Társaságával közösen rendezik. 
• Az „Utazzon kényelmesen, ka
rosszékből!” virtuális utazásso
rozat december 1-jén 10 órától 
a következő állomásához érke
zik. Az „Andalogjunk Andalúzi
ában!”; idegenvezetője ezúttal is 
Hamvai Zsuzsa, az Óbuda Gim
názium történelemoroszfran
cia szakos tanára. Mindkét ren
dezvényre a belépés ingyenes, 
a részvételi szándékot kérik, je
lezzék előre! (fszek0307@
fszek.hu ;368-8476).

Az új tanévben is folyta-
tódik a Fővárosi Nagycir-
kuszban az előadások-
hoz kapcsolódó rendha-
gyó órák sorozata. Szám
adó László, az Óbudai 
Árpád Gimnázium tanára 
több, mint 500 tanulónak 
tartott matematikaórát 
október 13-án.

Számadó László 
rendszeresen tart 

órát diákjainak a cirkuszban. Ez a 
délután azonban több szempontból 
is rendhagyó volt számára. Az Ár-
pád Gimnáziumban tanuló kilen-
cedikesek csoportja kiegészült né-
hány száz diákkal. Közösen fedez-
ték fel az előadáshoz kapcsolódó 
számelméleti érdekességeket, és a 
legszerencsésebbek az előadáshoz 
használt műtéglákból burkolatokat 
tervezhettek a manézsban, ahol pár 
perce még a művészek léptek fel. A 
többiek a tanár úr óráját az óriáski-
vetítőn megjelenő ábrák és képek 

segítségével követhették, s közben 
lelkesen bekiabálták a válaszokat. 

A rendhagyó óra végén az Árpá-
dos diákok a porondon kipróbálhat-
ták zsonglőrtudásukat is. Számuk-
ra nem ismeretlenek a zsonglőrkel-
lékek. Számadó tanár úr híres arról, 
hogy óráin halomban állnak a lab-
dák, karikák, műanyag tányérok és 
buzogányok. Ha valamelyik diák 
úgy érzi, hogy nem bír tovább ülni 
a tanórán, felkelhet, és a játékszabá-
lyokat betartva egy kicsit zsonglőr-
ködhet.

Matekóra a cirkuszban
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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) 318-9921es 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 Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén (leg-
közelebb december 21-én) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fi
desz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-
es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
novembertől minden hónap második csütörtökén (legközelebb december 
14-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 választókerü
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart a 
Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. 
Előzetes  bejelentkezés szükséges a 367-8791es 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, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) és dr. Simonka Csaba (MSZP) szociális kérdé
sekben minden hónap első és utolsó hetében, csütörtökön 15-től 16 órá
ig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 
244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 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 (legkö-
zelebb december 4-én) 17-től 19 óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri kör egye sü let nél
a Csillaghegyi közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hónap má
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügyvéd 
tartja. Az építési  tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői te
lefonszám; 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 1719 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)




