
A Vörösvári úti Szent Margit Rendelő-
intézetben pályázat útján nyert pénzből 
nyílt meg az Egészségfejlesztési Iroda.

1848-as emlékparkot alakítanak ki Bé-
kásmegyer közelében, a csillaghegyi 
Lékai bíboros téren.

A Flóra Alapítványnak gyűjt csokit, já-
tékot december 14-én a kerületi ifjú-
sági önkormányzat a Fő téren.
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Az óbudai jégpályák ünnepi nyitvatartása a 31. oldalon

Ünnepi fények, ízek
Idén is ünnepi díszbe öltözött az 
óbudai Fő tér és a Szentlélek tér, 
ahol az Advent Óbudán 2018 prog-
ramjai meghittséget varázsolnak a 
karácsonyvárás időszakába. Zenei 
fellépők, gyermekprogramok, kéz-
műves vásár, ízletes falatokat kíná-
ló gasztrosétány várja a látogatókat 
december 23-ig. Sokan úgy tartják, 
hogy Óbudán legszebb az advent.

Beszámoló a 6-7. oldalon

Szobrot állítottak Árpád fejedelemnek

F elelős gazdálkodás mellett, 
a Szent Margit Kórház sa-

ját költségvetéséből több mint 
40 millió forintot fordított a 
mozgásszervi rehabilitációs 
osztály korszerűsítésére. Az 
elmúlt hónapokban végzett fel-
újítás során ezer négyzetméte-

ren valósult meg az akadály-
mentesítés. A fejlesztés nagy-
ban hozzájárul a betegek ma-

gas színvonalú és biztonságos 
rehabilitációs ellátásához.

Tudósítás a 11. oldalon

Megújult a Margit kórház rehabilitációs osztálya

Törvénymódosítás a trafikoknál tapasztalt alkoholfogyasztás ellen
Az önkormányzat azt szeretné elérni, ha a nyitvatartással és a 
szeszes ital árusítással kapcsolatos szabályozás a nemzeti do-
hányboltokra is vonatkozna.                             Információ a 2. oldalon

Új, önálló lovas szobor készült Árpád fejedelemről, a honfoglalás vezéralakjáról. A köztéri alkotást az Óbudai Árpád Gimnázium előtti zöldterületen he-
lyezték el, a Katinyi mártírok parkjában november 30-án                                                                                                                                     Folytatás a 9. oldalon

Fotó: Kántor Balázs
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Törvénymódosítást kezde-
ményez Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer fideszes pol-
gármestere annak érdeké-
ben, hogy ezentúl a jegyző 
rendelkezhessen hatáskör-
rel az alkoholt is árusító do-
hányboltok esetében. Az éj-
szaka is nyitvatartó trafikok-
nál ugyanis rendszeressé 
vált az alkoholfogyasztás, 
ami zavarja a lakókat, azon-
ban jelenleg nincs lehetősé-
ge az önkormányzatoknak 
az ügy rendezésére.

Nagyon sok esetben 
hajléktalan italozás 

van ezeken a helyeken, ran-
dalírozás – mondta Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere arról, hogy elmon-
dása szerint szinte kocs-
mákká váltak a kerület-
ben az alkoholt is árusító 
trafikok. Bús Balázs sze-
rint a nemzeti dohánybol-
tok indulásakor nem volt 
még probléma, azonban 
mára néhány éjjel is nyit-
va tartó üzlet környékén 
rendszeressé vált az ita-
lozás. A helyzet kezelé-

sének érdekében a III. ke-
rületi önkormányzat tör-
vénymódosítást kezde-
ményez. 

- Hogy újra visszaáll-
hasson a rend a lakótele-
peken és újra pihenni tud-
janak a lakók, annak érde-
kében szükségesnek tart-
juk, hogy a nemzeti do-
hányboltok esetében az 
alkoholtermék tekinteté-
ben a jegyző továbbra is 
rendelkezzen hatáskörrel, 
ezért a képviselő-testü-

let kezdeményezte a tör-
vénymódosítást e tekin-
tetben és ezt fogjuk a par-

lamentnél szorgalmazni” 
– mondta Bús Balázs pol-
gármester.

A kerületben tucatnyi 
dohánybolt van, azonban 
csak néhányra jellemző, 
hogy valóban megzavar-
nák a lakók nyugalmát.

Az egyik trafikos arról 
számolt be, hogy nála leg-
inkább csak dohányter-
méket vásárolnak, viszont 
több környékbeli üzletre 
jellemző, hogy alkoholért 
mennek be és nem ritka a 
hangos szóváltás sem.

A kerület megkereste a 
dohányboltokat felügye-
lő társaságokat annak ér-
dekében, hogy rendezzék 
a helyzetet, azonban az 
egyeztetések eredményte-
lenek voltak. Ezután dön-
tött úgy az önkormányzat, 
hogy kezdeményezi a tör-
vénymódosítást, amelyet 
több budapesti kerület 
polgármestere is támogat.

Bús Balázs kezdemé-
nyezését több budapesti 
kerület polgármestere is tá-
mogatja.             forrás hirtv.hu

Törvénymódosítás a trafikoknál 
tapasztalt alkoholfogyasztás ellen

Javaslat a nemdohányzók védelmére
A nemdohányzók védelmére kijelölt miniszterelnöki biztos hamarosan olyan ja-
vaslatot nyújt be a kormányzatnak, amely kitér a trafikok szabályozására is. - Én 
magam a miniszterelnök úr asztalára a következő héten teszek egy javaslatcso-
magot, amelyről adok majd egy rövid tájékoztatást is, ebben benne vannak a 
már általam ismertetett elképzelések, plusz egy egységes dohányfelügyeleti ha-
tóságot szeretnék a kormányzatnak javasolni, amely erre a problémára is orvos-
ság lehetne. Én úgy gondolom egyébként, hogy a trafikrendszer és a nagykeres-
kedelem, kis- és nagykereskedelem jól működik, de az ellenőrzés szigorításával 
maximálisan egyetértek, meg kell vizsgáljuk, hogy a helyi önkormányzatok ható-
ságként ebben milyen szerepet tudnak vállalni – mondta Lázár János.

A Fő téri karácsonyi vásárba 
kilátogatók minőségi, kéz-
műves termékek között válo-
gathatnak. Az árusok stand-
jainak kínálatában lesznek 
míves ékszerek, hímzett, 
szövött textilek, csikóbőrös 
kulacsok, levendulából ké-
szült termékek is. Az Advent 
Óbudán rendezvénysorozat 
megnyitóját november 30-án 
tartották.

A boldogság jelképe, 
a kék madár is meg-

található kerámia formá-
jában az Advent Óbu-
dán kézműves vásárának 
portékái között. Págyi 
Zsóka képzőművész 20 
évesen kapta kerámikus 
bizonyítványát, munkái 
külföldön és magángyűj-
teményekben is megta-
lálhatók.

- Alkotásaimba egy-
egy pici darabot belegyú-
rok magamból és bízom 
benne, hogy elér az em-
berekhez az a harmónia, 
ami engem körülvesz és 
letisztul a munkáimban – 
fogalmaz az alkotó Zsó-

ka. - Egy jó gondolat is 
számít. Pozitív szellemi-
ségben készítette új ter-
mékeit, melyek szin-
tén kint vannak a vásá-
ron. - Bízom benne, hogy 
sok embert megérintenek 
majd ezek a tárgyaim is.

A kék madár mesebe-
li szimbólumot a törté-
net szerint bárki magáé-
nak mondhatja, ha képes 
észrevenni és elfogad-
ni a jót, amivel találko-
zik és az örömöt, ami vár 
rá. „A Kék madár mindig 
velünk van, ha szeretjük 
egymást, és örülünk az 
élet legkisebb ajándéka-
inak is. De mindig elre-
pül, ha bántjuk egymást, 
ha irigykedve figyeljük 
a mások örömét. Mert a 
Kék madár maga a bol-
dogság, és kalitkája; az 
emberi szív” – áll Mauri-
ce Maeterlinck művében.

A kézműves vásáron 
mesteremberekben sincs 
hiány. Üvegcsiszoló és 
kovácsmesterség bemu-
tatót is láthatnak az ér-
deklődők.

Bán György hangszer-
készítő különleges hang-
szereket hozott el és szó-
laltat meg. A népi ipar-
művész termékei között 
találhatunk gyümölcsfá-
ból készített reneszánsz 
furulyákat, kavalt, tilin-
kót, pánsípot, körtemu-

zsikát vagy meghallgat-
hatjuk miként szólal meg 
a dvojnive. - A furulyajá-
tékos a levegővel, lehele-
tével, a lelkével szólaltat-
ja meg a hangszert. Így a 
megörökölt dallamkész-
letünk a magyar nép éle-
téről, a magyar nép lelké-

ről ad rezgéseket, rezdü-
léseket, és így is hat ránk. 
Benne rejlik ősi tudásunk, 
vándorlásunk, történel-
münk – vallja a mester-
ember, aki a magyar nép 
ősi hangszereit készíti 
már több mint 35 éve. Bán 
György felesége pedig fa-
zekas termékekkel várja a 
látogatókat az óbudai ad-
venti vásárban.

Mesteremberek a kézműves vásáron

Fotó: Zumpf András
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Az Ételt az Életért Közhasz-
nú Alapítvány az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ közre-
működésével december 8-
án, szombaton tartja ünnepi 
ételosztását Óbuda-Békás-
megyeren. Az alapítvány ön-
kéntesei minden hétköznap 
meleg ebéddel és kiegészítő 
termékekkel látják el a helyi 
rászoruló családokat, a ke-
rület két pontján. Kará-
csonykor azonban egy 
komplex, kiemelt akcióval 
várják a kerületben élőket.

Karácsonykor nyolc-
száz élelmiszer-

csomaggal és ugyaneny-
nyi adag meleg ebéddel 
vendégelik meg az érke-
zőket. Az étel- és élel-
miszerosztás célja, hogy 
az ünnepi időszakra jus-
son elegendő élelmiszer 
a családoknak, az alap-
anyagokból akár egy ün-
nepi vacsorát is tudja-
nak készíteni maguknak, 
vagy a csomag segítsé-
gével más típusú téli ki-
adásaikra tudjanak félre-
tenni.

A tartós élelmiszer 
alapanyagok viszont az 
öngondoskodást is se-
gítik. Az otthoni közös 
főzés, a közös étkezés 
ugyanis az egyik legfon-
tosabb összetartó erőt je-
lentik a családok számá-
ra. A Karácsonyi Sze-
retetlakoma szép példá-
ja annak, hogy egy kis 
odafigyeléssel, és közö-
sön eltöltött idővel szeb-
bé tehetjük egymás kará-

csonyát, egymás életét – 
vallják a szervezők. 

December 8-án a Flóri-
án téren, a Faluház előt-
ti parkolóban 11 órakor 
kezdődik az ételosztás. A 
programon azok a csalá-
dok tudnak részt venni, 
akik előre regisztráltak 
az óbudai családsegítő 
szolgálatnál. Az akció le-
bonyolításában több mint 
100 önkéntes, a családse-
gítő szolgálat munkatár-
sai, és személyesen Bús 
Balázs polgármester is 
részt vesz.

Már hagyományosan az 
Összefogás Óbudáért 
Egyesület is csatlakozik 
az akcióhoz, standjuk-
nál szaloncukrot, egyéb 
édességet és játékokat 
osztanak a nélkülöző 
családoknak.

Meleg ebéd minden nap

Karácsonyi ételosztás

Az Ételt az Életért közel 
2 évtizede áll a kerület-
ben élő rászoruló csa-
ládok szolgálatára. Az 
alapítvány munkája so-
rán gyakorlatilag kinőt-
te telephelyét, amelynek 
bővítéséhez folyamato-
san új helyszínt és ado-
mányozókat keresnek. 
Munkájuknak támogatá-
sára szívesen fogadnak 
adományokat a 13600-
as adományvonalon át, 
a 33-as kód tárcsázá-
sával hívásonként bruttó 
500 Ft-tal, vagy a www.
eteltazeletert.hu oldalon 
át tetszőleges összeggel 
segíthető a program.

ÖSSzefogÁSSAl A rÁSzoruló cSAlÁdokérT. Az Összefogás Óbudáért Egyesület az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ segítségével a közelgő karácsonyra tekintettel ötven tartósélelmiszer csomagot adott át rászoruló óbudai családoknak december elején

Fotó: Antal István
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Többek közt óvodai oktatási prog-
ramról, pályázati részvételekről, 
együttműködési megállapodások-
ról, videó-tolmács szolgáltatásról 
és közterületi fejlesztésekről is dön-
töttek a képviselők a testület no-
vemberi 30-ai ülésén.

Az önkormányzat 2013-ban 
hozta létre a Települési Ér-

téktárat, amelyben a városrész te-
rületén fellelhető nemzeti értéke-
ket rendezik egy gyűjteménybe. 
A képviselő-testület novembe-
ri végi ülésén úgy döntött, hogy 
„kulturális örökség” szakterületi 
kategóriába felveszi a Békásme-
gyeri Közösségi Házban működő 
Képzőművészeti Kört, valamint 
az Óbudai Kamarakórust. A tes-
tület mindkét esetben megbízta 
az Óbudai Múzeumot, hogy kez-
deményezze a két társaság Ma-
gyar Értéktár elemeként történő 
nyilvántartását is.

óvodai tűzvédelem
A képviselő-testület döntése 

alapján az önkormányzat a kerü-
let összes saját fenntartású óvo-
dájára kiterjeszti a 2017/2018-
as nevelési évben sikerrel indult 
tűzvédelmi oktatóprogramot. A 
program célja, hogy a tűzoltó-
sággal együttműködve biztosí-
tani tudják a tartalmas, fejlesztő 
foglalkozást a kerület óvodásai-
nak, akik szórakoztató játékokon 
keresztül megtanulhatják, hogy 
vészhelyzet esetén melyek a leg-
fontosabb teendők, hogyan előz-
hetőek meg a balesetek és mit 
kell tenni tűz, vagy füst esetén.

Videó-tolmács szolgálat
Az esélyegyenlőség megva-

lósulása érdekében a képviselők 
meghosszabbították a hallássé-
rülteknek létrehozott, videó-tol-
mács szolgálatról szóló szerző-
dést a Hallatlan Alapítvánnyal. 
A szolgáltatás lényege, hogy 
amennyiben hallássérült ügyfél 
keresi fel a polgármesteri hivatal 

ügyfélszolgálatát, a munkatársak 
az előre telepített, speciális szoft-
ver segítségével online tudnak 
tolmácsot biztosítani az ügyfél-
nek, aki jelnyelven fordít az ügy-
fél és szóban az ügyintéző felé.

Városrehabilitáció
Az önkormányzat korábban tá-

mogatást nyert a VEKOP-6.2.1-15 
számú városrehabilitáció-témájú 
pályázaton, Szociális városreha-
bilitáció megvalósítása Békásme-
gyeren témában, melyről a támo-
gatási szerződést a felek már meg-
kötötték. A pályázati felhívás sze-
rint, az érintettek bevonása már a 
projekt-előkészítő szakaszban kö-
telezettség: a helyi partnerek és az 
érintett lakosság együtt alakítják ki 
az adott helyszínre vonatkozó tevé-
kenységeket. A képviselők döntése 
értelmében a megvalósító konzor-
cium tagja lesz többek közt az ön-
kormányzat mellett az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfejlesztő Non-
profit Kft., az Óbudai Vagyonkeze-
lő Nonprofit Zrt., az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ, továbbá a Motiváció 
Alapítvány, a Kék Pont Drogkon-
zultációs Központ és Drogambu-
lancia Alapítvány. A projekt meg-
valósítása érdekében szükséges 
módosítani a pályázati felhívással 
összhangban a kerület hatályos In-
tegrált Településfejlesztési Straté-
giáját, melyet támogatott a testület.

Tér_kÖz projekt 
Az önkormányzat három pro-

jekttel indult a Főváros által meg-
hirdetett 2018. évi TÉR_KÖZ ki-
íráson, amelyen két pályázat tá-
mogatásban részesült. A nyertes 
pályázatok csökkentett támoga-
tási összegben részesültek, ezért 
a projektek műszaki tartalma és a 
támogatási összegek is módosul-
nak. A testület elfogadta a korrek-
ciókat és felkérte az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfejlesztő Non-
profit Kft-t a projektek előkészí-
tésére és lebonyolítására.

Bölcsődei fejlesztés
A képviselők döntése alapján 

az önkormányzat a Solymár ut-
cai bölcsőde épületének férő-
helybővítésével együtt járó fej-
lesztését célozva pályázatot 
nyújt be a „Bölcsődei fejleszté-
si program” tárgyában kiírt pá-
lyázati felhívásra, és a testület 
a pályázat előkészítési feladata-
inak lebonyolításával megbízza 
az Óbuda-Békásmegyer Város-
fejlesztő Nonprofit Kft-t.

együttműködések
Az önkormányzat együttmű-

ködési megállapodást kötött a 
CoffeeRun és az Óbudai Brick 

Factory sportegyesülettel. A Cof-
feeRun fő céljai között szerepel a 
természetben futás szervezése, és 
sporttevékenység népszerűsíté-
se. A megállapodásban vállalták, 
hogy elindítják a „Fedezd fel fut-
va Óbudát” elnevezésű rendez-
vénysorozatot, melyben a város-
rész lakosai közösségi futásokon 
fedezhetik fel a kerület látnivaló-
it, valamint heti rendszerességgel 
tartanak szervezett közösségi te-
repfutó eseményeket a különbö-
ző edzettségi szinten lévő fut-
ni vágyóknak. Az Óbudai Brick 
Factory a baseball NB1 élvona-
lába tartozik. Ötszörös Magyar 
Kupagyőztes, és tagjai többszö-
rös magyar bajnoki címmel büsz-
kélkedhetnek. A kerületi iskolák-
kal együttműködve, kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a folyamatos 
utánpótlás-nevelésre, hiszen fő 
céljuk a fiatal játékosok képzése 
és versenyeztetése. 

Az együttműködés meghosz-
szabbításáról döntöttek a kép-
viselők a Braunhaxler Óbudai 
Német Hagyományokat Ápoló 
Egyesülettel, akik 1994 óta já-
rulnak hozzá Óbuda-Békásme-
gyer német (sváb) lakosságának 
kulturális, társadalmi és egyhá-
zi hagyományainak ápolásához, 
valamint együttműködnek a bu-
dapesti és környékbeli német 
kulturális tevékenységű egyesü-
letekkel, civil szervezetekkel, és 
a III. kerületi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzattal.

A képviselő-testület elfogad-
ta továbbá, hogy ismét meghosz-
szabbítsák az Óbudai Ganz Vízi-
sport Egyesület részére korábban 
megítélt támogatás felhasználásá-
nak határidejét, ezúttal fél évvel. 
Az egyesület telephelyére elkép-
zelt infrastrukturális beruházás 
– amely magában foglalja a 170 
négyzetméter alapterületű, két-
szintes kondicionáló terem, vala-
mint az öltöző és vizesblokk fel-
újítását – jelentősen elhúzódik, a 
gazdasági környezet drágító hatá-
sa miatti tervváltoztatások okán.

Közel 100 napirendi pontról szavaztak a képviselők

Szociális városrehabilitáció Békásmegyeren

Fotó: Antal István

emlékhelyek látogatása
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi hagyomá-
nyok ápolására. A képviselő-testület így határozott arról is, hogy is-
mételten hozzájárult a kerületben tanuló iskolás gyermekek részére 
a roma nemzetiségi kultúra részét képező roma táncok és a Kárpát-
medencei népek dalainak oktatásához. Tavaly az önkormányzat az 
Óbudai Nagy László Általános Iskolával közösen, kísérleti jelleggel 
indította el a programot, melynek jövő évi folytatásáról most döntött.
A nemzetiségi hagyományok ápolása mellett az önkormányzat ve-
zetésének a magyarságtudat és a hazaszeretet erősítése szintén 
kiemelt fontosságú, így a képviselő-testület elfogadta, hogy pályá-
zatot hirdet magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek látogatá-
sának támogatására, amely lehetővé teszi a kerületben működő 
általános és középiskolákba járó tanulóknak ezek megismerését.

kerületi hírek a televízióban is
A képviselő-testület határozott a Hegyvidék Televízióval való együtt-
működési megállapodás megkötéséről is. Közműsor-szolgáltató-
ként a Hegyvidék Televízió műsorstruktúrájával közvetítő szerepet 
tölt be a lakosság, az önkormányzat, a közhivatalok és a civil szer-
vezetek között. Budapesten és környékén mintegy 320 ezer háztar-
tásba jutnak el a műsorai. A III. kerület híreinek televíziós megjele-
nésével lehetővé válik a lakosság szélesebb körű tájékoztatása is, 
illetve ahhoz az idősebb generációhoz is eljuthatnak a híradások, 
melynek tagjai nincsenek jelen az online térben.
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata idén is meghirdette 
a nagy népszerűségnek ör-
vendő karácsonyfa-díszítő 
versenyt. A kerületi óvodások 
és iskolások által ékesített fák 
rászoruló családok otthonát 
szépítik majd az ünnepen.

Huszonnégy kerüle-
ti óvodás és iskolás 

csoport jelentkezett a sok 
évi hagyománnyal ren-
delkező karácsonyfa-dí-
szítő versenyre. Az Ad-
vent Óbudán nagyren-
dezvényhez kapcsolódó 
programot minden év-
ben nagyon várják már 
a gyerekek, akik pedagó-
gusi, óvónői segítséggel 
saját kezűleg készítik és 
díszítik a fenyőket.

A versenyre nevezett 
fákat december 11-től az 
Esernyős Óbudai Kultu-
rális, Turisztikai és Infor-
mációs Pont (Fő tér 2.) 
udvarán tekinthetik meg 
az érdeklődők.  Az óvo-
dák és iskolák munkáit 
külön jutalmazza a zsűri.

A karácsonyfa-díszí-
tő verseny eredményhir-
detését és a nyeremények 
ünnepélyes átadását ad-
vent harmadik hétvégé-
je előtti pénteken, decem-
ber 14-én, 16 órai kez-

dettel tartják a Fő téren. 
Itt derül ki, melyik óvo-
dás vagy iskolás csoport 
karácsonyfája érdemli ki 
az Óbuda Legszebb Kará-
csonyfája elismerést.

Ebben az évben a III. 
kerületi Csodák Palotája is 
csatlakozott a programhoz. 
Felajánlásukban a győzte-
seket szeretettel várják a 
III. kerületi Csodák Palo-
tájában. „Az iskolai téma-
napokhoz kötődően egy 
szuper programmal szeret-
nénk megjutalmazni a leg-
szebb fát készítő csoportot. 
A Csodák Palotája játékai 
már 4-5 éves kortól élvez-
hetők a kicsik számára. A 
Csodák Palotája azonban 
nem csak a játékról, a ter-
mészettudományok já-
tékos megismeréséről is 
szól, így a fizika, kémia, 
biológia tanárok, osztály-
főnökök akár kihelyezett 
órát is tarthatnak itt” – tá-
jékoztatott a díj felajánlója.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata − az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Köz-
pont közreműködésével − 
a gyerekek által pompába 
öltöztetett karácsonyfákat 
még a karácsonyi ünnep-
napok előtt eljuttatja a rá-
szoruló családokhoz.

A hagyományokhoz híven 
idén is számos adventi vá-
sáron találkozhatunk az 
Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ el-
látottjai által készített kéz-
műves termékekkel.

A fogyatékos szemé-
lyek által készített 

termékeket már számos 
rendezvény keretében be-
mutatták. 

A különböző rendezvé-
nyeken eladásra kínált por-
tékák között találhatók ka-

rácsonyi díszek, mécses-
tartók, kerámiatárgyak, fej-
lesztő fajátékok, rongysző-
nyegek, egyedi díszítésű 
jegyzetfüzetek és még sok 
más, karácsonyi ajándék-
nak is beillő termék. Ezek 
a vásárok kitűnő alkalmat 
biztosítanak arra, hogy – a 
magyar társadalomban is 
egyre többen felismerjék – 
egy kis segítséggel a sérült 
embertársaik is képesek al-
kotni és értéket teremteni, 
a sikerélmények által pedig 
az ő életük is teljesebb lehet. 

December 14-ig még ta-
lálkozhatunk a rehabilitá-
ciós intézmény ellátottjai-
nak késztermékeivel a Vi-
ziorgona, az Almási és a 
Hatvany Idősek Klubjá-
ban, továbbá minden ked-
den és pénteken a Flóri-
án Üzletközpont földszint-
jén, és minden hétköznap 
az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Köz-
pontban. Minden vásárlás-
sal az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Köz-
pont ellátottjait támogatjuk. 

Népszerű a karácsonyfa-díszítő verseny

Adventi kézműves vásár

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ adventi vásárai 
2018. december 10. Viziorgona Idősek Klubja 10:00-12:00
2018. december 11. Flórián Üzletközpont 08:30-12:00
2018. december 12. Almási Idősek Klubja 10:00-12:00
2018. december 14. Flórián Üzletközpont 08:30-12:00
2018. december 14. Hatvany Idősek Klubja 10:00-12:00

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Köz-
pont fenyőfával is segíti a 
nélkülözőket.

Már évek óta Óbu-
da-Békásmegyer 

Önkormányzata 400 fe-
nyőfát biztosít rászoru-
ló családok részére, amit 
december 14-én 10 órai 
kezdettel kerül kiosztás-
ra az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ telephe-
lyén a Váradi utca 9-11. 
szám alatt. 

A családsegítő mun-
katársai a gyönyörű fák 
mellé édességgel és a 
még most is folyó ado-
mánygyűjtésből szárma-
zó tartós élelmiszerrel és 

játékokkal készülnek. A 
családok átmeneti ottho-
nában élő családok már 
hetek óta sütik a mézes-
kalácsokat, amiket a ke-
rület iskolásai díszítenek. 
A jótékony mézeskalács 
díszítést a családsegítő 
óvodai-iskolai szociális 
segítő munkatársai szer-
vezik a kerületi oktatási 
intézményekben. 

Fenyőfáért még lehet 
jelentkezni a családsegí-
tőben személyesen a Vá-
radi utca 9-11-ben, vagy 
a 06-1-250-1964-es tele-
fonszámon. (Az igénye-
ket beérkezési sorrend-
ben, a készlet erejéig tud-
ják kiszolgálni.)

Legyen mindenkinek 
szép a karácsonya!

Még lehet jelentkezni 
fenyőfáért



6 2018. 23. számadvent

A karácsonyi programsoro-
zatnak napjainkra is sikerült 
megőriznie családias jelle-
gét és olyan színes, az ad-
venti ünnepkörhöz méltó in-
gyenesen látogatható prog-
ramkínálatot összeállítani, 
hogy a család minden tagja 
jól érezze magát. A Fő téri 
vásári forgatagban ott van a 
kisgyerekek nagy kedvence, 
a műemlék körhinta (erről 
lapunk előző számában 
részletesen olvashattak), a 
nagyobbakat a karácsony 
ízei és színpadi néznivalók 
sora várja.  

Az Advent Óbudán 
karácsonyi rendez-

vénysorozat november 
30-ai ünnepélyes meg-
nyitóján Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmeg yer 
polgármestere az adven-
ti fények felkapcsolása 
után átadta a korcsolya-
pályát a közönségnek. 
Ezt követően Pavuk Pat-
rícia többszörös magyar 
műkorcsolyázó bajnok 
és tanítványai bemutatót 
tartottak a jégen, hogy 
kedvet hozzanak a spor-
toláshoz.

Az esti programban 
fellépett a Dresch Vonós 
Quartett, majd fényfest-
ményekkel tették teljes-
sé az ünnepi hangulatot.

Másnap, december 
1-jén este az Eastwing 
Group, ezt követően Ba-
logh Kálmán és a Gip-
sy Cimbalom Band szó-
rakoztatta az egybegyűl-
teket. Családi vasárnapot 
tartottak több helyszínen 
december 2-án.

Ünnepélyes 
gyertyagyújtások

A rendezvényt idén is 
a hagyománytisztelet jel-
lemzi. Az adventi zenés 
gyertyagyújtások a közö-
sen történő ünnepre han-
golódást segítik. Gryl-
lus Dániel és Lackfi Já-
nos kimondottan az óbu-
dai adventre írta a Gyer-
tyagyújtó dalt. Ennek 
közös eléneklése mellett 
gyúlt ki az első adven-
ti gyertya fénye, melyet 
Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármes-
tere gyújtott meg a Mu-
zsikás együttessel de-
cember 2-án.

karitatív 
karácsonyfa 

az Adományfa
A múlt évihez hason-

lóan karitatív karácsony-
fát állított Óbuda, amely 
az ünnepek elmúltá-
val is jó szolgálatot 
tesz a közösségnek, rá-
szoruló családok ottho-
nába visz meleget a hi-
deg téli napokon. A Hel-
lo Wood építészekből ál-
ló alkotói csapata a leg-
jobb minőségű tűzifát ki-
választva, akácfarönkök-
ből építtette fel a 16 mé-
teres, 40 tonnás, hangu-
latos fényjátékkal meg-
világított Adományfát, 
amely a Szentlélek téren, 
az adventi vásár bejáratá-
nál fogadja a látogatókat.  
Az Adományfa érdekes-
sége a látogatható belső 
tere, ami monumentális 
belmagassága és egye-
di szerkezete okán igazi 
kuriózumnak számít. Ide 
betérve néhány pillanat-
ra elvarázsolódhatunk a 
karácsonyi forgatagban. 
Elbontása után az Ado-
mányfához felhasznált 
tűzifát Óbuda-Békás-
megyer Önkormány-
zata támogatásának kö-
szönhetően, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgá-
lat segítségével rászoru-
ló családokhoz juttatja el. 

Kézműves vásár
A Fő téri karácsonyi vá-

sárba kilátogatók minő-
ségi, kézműves termé-
kek között válogathat-
nak. A kézművesek kínál-
ta igényes portékák kö-
zött könnyen találhatunk 
szeretteinknek szánt ap-
ró meglepetéseket. Olyan 
kézzel készült vásárfi-
át, ami biztos nem kö-
szön vissza a nagyáruhá-
zak polcairól, csak győz-
zünk válogatni, hogy vé-
gül mit szánunk a kará-
csonyfa alá. Az árusok 
standjainak kínálatában 
többek között míves ék-
szerek, hímzett és szövött 
textilek, kerámiák, csikó-
bőrös kulacsok, levendu-

Kigyúltak advent fényei

Ünnepi díszben Óbuda

Folytatás a 7. oldalon

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András

- Úgy, ahogy itt ma meggyúlt Óbuda Fő terén ez a gyertya, hasonlóan gyúlt meg gyertya Csík-
szeredában, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Váradon, a Páciumban, Székelyföld sok-sok 
településén, mert a várakozás, az egymáshoz való tartozás, a közös múlt megtart bennünket 
– mondta ünnepi beszédében Ráduly Róbert Kálmán. - Bármilyen modern dolog ellen a ha-
gyomány az, amelybe kapaszkodhatunk, amely fele fordulhatunk. Addig, amíg az ősi hit, a ke-
reszténység köré csoportosulva, egymás kezét fogva, a saját családunkat és a nagyobb csa-
ládot, a várost, az urbist, a közösséget építjük, addig nem veszik el tőlünk sem a földünket 
sem a hazánkat – hangsúlyozta Óbuda testvérvárosa, Csíkszereda polgármestere
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lából készült termékek, 
kézműves gyertyák, népi 
hangszerek, fából készült 
ajándéktárgyak, üvegmű-

ves termékek, adventi asz-
taldíszek és koszorúk van-
nak. Válogathatnak az ide 
érkezők chili, fűszer- és 

édesség-különlegességek 
között is. Üvegcsiszoló és 
kovácsmesterség bemuta-
tón ismerkedhetnek a rit-
ka szakmák fortélyaival.

Gasztrosétány
Fesztiválviszonylatban 

is kedvezményes árakkal 
várja a finom ízek ked-
velőit a gasztrosétány. A 
bőséges ételkínálatban 
szerepel szürkemarha és 
szarvas burger, bajor és 
sváb kolbász, tócsni, le-
pények széles választé-
ka, vegán ételek, hunga-
rikumok, alpesi és hazai 
sajtok. Az édesség ked-
velők tizenkét fajta bejg-
lit kóstolhatnak. A hagyo-
mányos diós, mákoson 
kívül marcipános, zser-
bós, gesztenyés, szilvás, 
csokis-narancsos, túrós 
és több ízben paleo bejg-
lit is kínálnak. Csábíthat 
még a spanyol édesség-
különlegesség, a churros 
finom, fahéjas illata és a 
csokoládébár is. Kapha-
tó a közkedvelt kenyér-
lángos, kürtös- és mézes-
kalácsok, mint ahogyan a 

sült gesztenye, forralt bor 
és puncs illata is betölti a 
fényfüzérek ünnepi fény-
ében tündöklő óbudai ad-
venti vásárt.

Adventi 
adománygyűjtés 

Az Advent Óbudán 
rendezvénysorozatnak 
most is kiemelten fontos 
pillére az adventi ado-
mánygyűjtés, amely már 
tradicionális hozzátar-
tozója a rendezvénynek. 
Ebben az évben a kerü-
letben működő, Balázs 
Lajos Óbudai Civil Díj-
jal kitüntetett Elveszett 
Állatokért Alapítványt 
segíthetik. Az alapítvány 
elhivatott munkatársai 
egészségmegőrző és be-
tegségmegelőző, gyó-
gyító rehabilitációs tevé-
kenységet végeznek el-
hagyott vagy egyébként 
– akár a gazdája szociá-
lis helyzete miatt – rászo-
ruló kisállatok részére. A 
gyógyító tevékenységen 
túlmenően befogadják és 
elhelyezik a hontalan ál-
latokat. Magyarországon 

eddig egyedülálló prog-
ramot indított az alapít-
vány 2004 októberében 
az óvodások és általános 
iskolák tanulóinak okta-
tása, ismeretei bővítése 
érdekében. 

Mint arról korábbi lap-
számunkban olvashat-
tak, az alapítvány mun-
katársaival, védenceikkel 
és Tóth Gabi énekesnő-
vel december 2-án és 8-
án találkozhattak a Fő té-
ri Szindbád rendezvény-
teremben. 

Az alapítvány megbí-
zásából pénzbeli adomá-
nyaikat a civil szerve-
zetet támogatni szándé-
kozók a Fő téren és az 
Óbudai Kulturális Köz-
pont házaiban kihelye-
zett gyűjtőurnákban he-
lyezhetik el.

Az Advent Óbudán 
2018 programjai ingye-
nesen látogathatók! A 
programokról részlete-
sen olvashatnak a prog-
ramsorozat műsorfüze-
tében, illetve a www.ad-
ventobudan.hu oldalon.

K. M.

karácsonyi misztérium
Elemózsiás batyu a belépő a Térszínház Karácso-
nyi misztérium című előadására, amely december 
16-án 17 órakor kezdődik. A program: adventi ké-
szülődés énekkel, verssel, muzsikával tánccal, az 
Óbudai Népzenei Iskola növendékeinek közremű-
ködésével. Az előadást 18 órától láthatják az ér-
deklődők, majd asztalülés és táncház következik. 
(Cím: Fő tér 1., Zichy-kastély.)

Fotó: Egri Dalma

Száz éve mondták ki Erdély 
és a Román Királyság egye-
sülését. A lobogó kihelyezése 
felhívja a figyelmet arra, hogy 
az akkori történések és a be 
nem váltott ígéretek máig tar-
tó jogfosztottságot eredmé-
nyeztek a romániai magyar 
nemzetrész számára.

Az I. világháború be-
fejezésének 100 éves 

évfordulójára és a ma-
gyar nemzet XX. száza-
di kálváriájának kezde-
tére emlékezünk idén. 
Egy évszázaddal ezelőtt 
indult meg a történelmi 
Magyarország államtes-
tének szétesése és a ma-
gyar nemzet 1/3-nak, 
mintegy 3,5 millió em-
bernek idegen uralom alá 
kerülése. Sajnos a 100 év-
vel korábbi események-
nek máig ható következ-
ményei vannak Magyar-
ország és a határon túlra 
szakadt magyarság min-
dennapjaira.

Románia idén ünnep-
li centenáriumát az 1918. 
december 1-jén tartott 

gyulafehérvári román 
nagygyűlésnek, ami ha-
tározatban kimondta Er-
dély és a Román Király-
ság egyesülését. Ez a ha-

tározat számos olyan ígé-
retet tartalmazott, amely 
a román uralom alá kerü-
lő más nemzetrészek jo-
gainak biztosítására vo-

natkozott, azonban a ma-
gyar kisebbség azóta is 
közösségi önrendelkezé-
si jogától megfosztottan 

küzd a megmaradásért a 
szülőföldjén.

Az erdélyi és azon belül 
a székelyföldi magyar ösz-
szetartozás szimbólumává 
vált a székely zászló, ame-
lyet a romániai magyarság 
támogatásának és nemze-
ti összetartozásunk kifeje-
zése szimbólumaként már 
eddig is sok magyarorszá-
gi állami intézményre és 
hivatalra kitűztek.

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére 
Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata decem-
ber elsején az összes in-
tézményére kihelyezte a 
lobogót.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata, Csíksze-
reda város testvértelepü-
léseként ily módon is sze-
retné kifejezni szolidari-
tását az erdélyi magyar-
sággal, illetve a székely 
nemzeti közösséggel. 

Székely zászló minden óbudai közintézményen

közmeghallgatás 
az egészségügy helyzetéről

Az egészségügy helyzete és jövője Óbudán – fejlesz-
tési elképzelések címmel tart közmeghallgatást Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának vezetése december 
17-én 18 órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban. 

Német közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata közmeghallgatást tart december 13-án 
16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban 
(Csobánka tér 5.)
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Szent Margit 
Rendelőintézet pályázat út-
ján 83,28 millió forintos visz-
sza nem térítendő támoga-
tást nyert el, így nyílhatott 
meg az Egészségfejlesztési 
Iroda november végén.

A hazai lakosság egész-
ségi állapota folya-

matos javításra szorul, 
hiszen számos betegség 
– köztük a daganatos és 
a szív-érrendszeri meg-
betegedések jelentős ré-
sze – a magyarok helyte-
len életmódjára és a meg-
előzés hiányára vezethe-
tő vissza. Ezen próbál se-
gíteni Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat és 
a Szent Margit Rendelő-
intézet az évek óta szer-
vezett egészségmegőrző 
programjaival, melyek-
nek most új lendületet ad-
hat az Egészségfejlesztési 
Iroda megnyitása.

Bús Balázs polgármes-
ter az Esernyős-Óbudai 
Kulturális, Turisztikai és 
Információs Pontban tar-
tott megnyitón elmond-
ta: a most létrehozott iro-
da működtetésének cél-
ja, hogy csomópontja le-
gyen annak az informá-

cióáramlásnak, ami a ke-
rület különböző egész-
ségfejlesztési program-
jai során keletkezik. Az 
alapellátástól, a járóbe-
teg-szakellátáson-, és az 
önkormányzat által ve-
zetett projekteken át egé-
szen a szakmai nonpro-
fit szervezetekig számos 
olyan tevékenység van, 
melyeket a prevenció ha-
tékonyságának növelése 
érdekében érdemes ösz-
szehangolni.

Magyarországon az 
Egészségfejlesztési Iro-
dák hálózata 2012 óta 
működik, nagy sikerrel. 
Azért, hogy az iroda mi-
nél több segítséget nyújt-
hasson az egészségmeg-
őrzésében, a szakembe-
rek építeni kívánnak a 
meglévő, jól működő, 
népszerű helyi egészség-
ügyi és prevenciós prog-
ramokra, amelyek isme-
retterjesztő előadások, 
sport és egyéb közösségi 

programokon keresztül 
érik el a lakosságot.

Az önkormányzat évek 
óta kiemelt figyelmet for-
dít az egészségnevelés-
re, melynek érdekében a 
Szent Margit Rendelőin-
tézet és az Óbudai Sport 
Kft., valamint az Óbudai 
Szociális Szolgáltató In-
tézmény szakemberei által 
elindította többek között 
az Egészségkörút Óbu-
dán, a Közösségi torna és 
a Szabadidő, szeretem! tö-

megsportrendezvény-so-
rozatát, évente több alka-
lommal megrendezi a San 
Marco Szabadegyetem 
és Egészségakadémia, a 
Sportakadémia, az Egész-
séges Ezüstkor előadásso-
rozatát, együttműködik a 
Milton Friedmann Egye-
temmel, ahol az 50 fölöt-
tiek mentális egészségé-
nek megőrzése érdekében 
indítottak képzéseket, de 
említésre méltó az isko-
lai és óvodai úszás és kor-
csolyaoktatás, vagy éppen 
az Egészséges Iskolabü-
fé programja is. Az óbudai 
Egészségfejlesztési Iroda 
mindezek összehangolá-
sát, újabb partnerszerveze-
tek, intézmények és a la-
kosság szélesebb körű be-
vonását, valamint további 
programok megvalósítását 
tűzte ki célul, amelyekkel 
valamennyi korosztályt 
megcéloznak annak érde-
kében, hogy egészségtu-
datosság beépüljön a min-
dennapjaikba.

(Az Egészségfejlesztési 
Iroda címe: Szent Margit 
Rendelőintézet, Vörösvá-
ri út 88-96.)

Megnyitott az Egészségfejlesztési Iroda

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a Szent 
Margit Rendelőintézet évek 
óta fontos feladatának te-
kinti a kerületi lakosság 
egészségmegőrzését, ezért 
büszke, hogy az Egészség-
körút Óbudán szűrőprog-
ram-sorozat 2018-ban újabb 
sikeres évet zárhatott, és a 
rendezvényre való igény 
mára állandósult.

Az öt éve útjára indí-
tott rendezvényso-

rozaton a rendelőintézet 

munkatársai összesen 
kilenc alkalommal vár-
ták az egészségtudatos 
résztvevőket. A szűrő-
napokra átlagosan 100-
150 ember jött el, és csak 
csekély részüket kellett 
további vizsgálatokra 
visszahíni a rendelőinté-
zetbe. A szűrések között 
legtöbbször anyajegy-, 
koleszterin-, vérnyo-
más- és vércukormérés, 
táplálkozási tanácsadás, 
kardiológiai és szájüregi, 
látás- és hallásvizsgálat, 

illetve CO, COPD és In-
Body testösszetétel mé-
rés szerepelt.

Aki legalább két alka-
lommal részt vett – az 
előző évekhez hasonlóan 
– az idén is értékes aján-
dékokat nyerhetett, köz-

tük kerékpárt, kulturá-
lis és éttermi utalványo-
kat. A nyereményeket 
az Egészségkörút Óbu-
dán zárórendezvényén, 
az Esernyős Óbudai Kul-
turális, Turisztikai és In-
formációs Pontban ve-

hették át a szerencsések. 
Az eseményen részt vett 
többek között az Egész-
ségkörút Óbudán házi-
asszonya, Barabás Éva 
és Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere.

egészségkörút – szűrések és nyeremények

Fotó: Egri Dalma



92018. 23. szám avatáS – emlékezéS

Adósok vagyunk a málenkij ro-
bot minden részletének pontos 
tisztázásával, hogy kimondjuk, 
ez egy a magyar holokauszt 
rettenetek közül – mondta Var-
ga Mihály pénzügyminiszter, 
ország gyűlési képviselő no-
vember 24-én Óbudán, a Szov-
jetunióba elhurcoltak emlék-
napja kapcsán.

Az Óbudán felállított 
központi emlékmű-

nél tartott megemléke-
zésen a pénzügyminisz-
ter kiemelte: több mint 
100 ezer embert vittek 
el a Kárpát-medencéből, 
harmaduk soha nem tért 
vissza, de adósok a pon-
tos számadatokkal is.

Elmondta: egy rettene-
tes idő rettenetes esemé-
nyére emlékeznek, amely-
ről már 1944 december-
ében megjelent a parancs, 
és a német származású 
munkaképes embereket 
elkezdték mozgósítani, 
hadbírósággal fenyegetve 
az ellenszegülőket.

- Mivel németekből 
nem sikerült elegendő 
embert összeszedni, a 
gyanútlan lakosokat 
kezdték „összeszedni” 
azzal a mondással, hogy 
egy kis munkára viszik 
el őket. Ez azonban ha-

zugság volt és ezt a kato-
nák is tudták: internálás-
ra küldtek magyarokat, 
németeket, ruszinokat és 
szlovákokat – mondta 
Varga Mihály.

Hozzátette: aki visz-
szatért, nem beszélhetett 

arról, ami történt. Der-
mesztő csönd volt az em-
lékezés – fogalmazott.

Menczer Erzsébet, a 
Szovjetunióban volt ma-
gyar Politikai Rabok és 
Kényszermunkások Szer-
vezetének elnöke beszé-

dében azt mondta, akik 
túlélték a haláltáborokat, 
a kitelepítést és hazatér-
tek, nem beszélhettek ar-
ról, mi történt velük, azt 
ugyanis államtitokként, 
tévedésként aposztrofál-
ták és megtorlással kel-
lett szembenéznie annak, 
aki beszélni mert.

Hozzátette: merő-
ben megváltoztatta ezt a 
helyzetet az, hogy a par-
lament kezdeményezé-
sére, jelentős többség-
gel 2012-ben emléknap-
pá emelte az áldozatok-
ra való emlékezést, mi-
vel a korábbi kormányok 
mindössze annyit tettek, 
hogy „kegyesen tudomá-
sul vették” a szigorúan 
magán jellegű megemlé-
kezéseket.

A rendezvény végén 
megkoszorúzták az Óbu-
dán felállított emlékművet.

Folytatás az 1. oldalról
A fővárosi önkormányzat 
év elején írt ki pályázatot 
az Óbudai Árpád Gimná-
zium előtti zöldterület, a 
Katinyi mártírok parkjá-
ban felállítandó Árpád fe-
jedelmet ábrázoló képző-
művészeti alkotás létre-
hozására. Budapesten ed-

dig nem volt önálló közté-
ri szobor, amely Árpád fe-
jedelmet ábrázolja. A 2,5 
méter magas és 510 kilo-
grammos monumentális 
szobor, Oláh Mátyás Lász-
ló budapesti szobrászmű-
vész alkotása, az öntvény-
munka megvalósítója, Sa-
bo László galántai műhe-

lye, a 4D művészeti galé-
ria. A lovas szobrot Tarlós 
István főpolgármester és 
Gyimesi Róbert, a gimná-
zium igazgatója avatta fel 
november 30-án.

Tarlós István az avatá-
si ünnepségen elmondta: - 
Az Árpád-ház Magyaror-
szág első uralkodó családja, 
amely a 9. század végétől 
1301-ig négy fejedelmet és 
huszonhárom királyt adott 

az országnak. Uralkodásuk 
alatt a magyar törzsek szö-
vetsége erős európai állam-
má vált. A dinasztia név-
adóját, Árpádot, hét magyar 
törzs választotta vezetőjé-
nek, hogy a Dnyeper men-
ti lakóhelyükről nyugatra 
vezesse őket, hosszú, har-
cos vándorlás után új hazát 
szerezzen nekik – emlékez-
tetett a főpolgármester. Úgy 
fogalmazott: - ez a honfog-

lalás, a magyar nép letele-
pedése a Kárpát-medencé-
ben meghatározó, sorsfor-
dító mozzanat, a magyarság 
múltbéli és jelenkori törté-
netének ősi eredője. 

Gyimesi Róbert, az Ár-
pád Gimnázium igazga-
tója beszédében felidéz-
te a gimnázium múltját, 
elmondta, hogy az intéz-
mény 1921-ben vette fel 
Árpád fejedelem nevét. Sz.

Szobrot állítottak Árpád fejedelemnek

„Adósok vagyunk a málenkij robot minden részletének tisztázásával”
Emlékezés az elhurcoltakra

Fotó: Zumpf András

Fotó: Egri Dalma
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata rajzpályázatot hir-
detett a békásmegyeri általá-
nos iskolásoknak „Rejtsd el 
a békát a piacon” címmel. A 
pályázatra szebbnél szebb 
és ötletes rajz készült, ezért 
Bús Balázs polgármester 
kezdeményezésére a békás-
megyeri piac területét körbe-
vevő kerítésekre feszítettek 
ki azokat, hogy egyfajta sza-
badtéri kiállításként, hogy 
mindenki megcsodálhassa 
azokat. 

Szeptember elején in-
dult a rajzpályázat. A 

résztvevőknek egy békát 
kellett elrejteniük a Bé-
kásmegyeri Piacon, amely 
épp az eső elől keres ma-
gának búvóhelyet. Össze-
sen 118 kép született, 125 
alkotótól. A nyertes raj-
zok kiválasztása október-
ben történt az önkormány-
zat, az Esernyős – Óbu-
dai Kulturális, Turisztikai 
és Információs Pont, vala-
mint az Óbuda-Békásme-
gyer Városfejlesztő Non-

profit Kft. által. Minden 
résztvevő ajándékcsoma-
got kapott, a nyertesek pe-
dig értékes utalványokkal 
lettek gazdagabbak.

Minden díjazott Bús 
Balázstól oklevelet is ka-
pott, a zsűri által megítélt 
legjobb 40 rajzból a pol-
gármester ötlete alapján, 
építési hálók készültek, 
amelyek immár a Békás-
megyeri Piac és Közössé-
gi Tér kivitelezési terüle-
tét díszítik.

- Bár az építkezés vég-
eredménye örvendetes do-
log lesz a békásmegyeriek 
számára is, hiszen egy 21. 
századi igényeknek meg-
felelő, piacot és közössé-
gi teret vehetnek majd bir-
tokba, a kivitelezés látvá-
nya sohasem szép város-
képileg. Ezért is gondol-
tam úgy, hogy a békásme-
gyeri iskolások rajzai és a 
rajzokon megjelenő gon-
dolataik, mindenki szá-
mára kellemes perceket 

okoznak majd. Továbbá 
ezzel a reklámnak egy be-
fogadhatóbb fajtáját támo-
gatjuk, a gyermek tehetsé-
gét hirdetjük – fogalmazott 
Bús Balázs ötlete kapcsán.

A negyven kép alkotó-
ját az építkezés generálki-
vitelezője, a Market Építő 
Zrt. is ajándékkal díjazta.

A kezdeményezés illesz-
kedik az önkormányzat ve-
zetőségének azon törekvé-
sébe, hogy a kerület igen 
sokszínű kulturális tevé-
kenységét, ne csak a prog-
ramokon, nagyrendezvé-

nyeken és intézmények fa-
lain belül megrendezett ki-
állításokon keresztül is-
merhessék meg az itt élők 
és ide látogatók, hanem há-
zak falain vagy éppen épí-
tési hálókon is művésze-
ti alkotásokkal találkoz-
hassanak. Az önkormány-
zata tervei szerint a jövő-
ben minden nagyobb vo-
lumenű önkormányzati 
felújítás, építkezés terüle-
tén hasonló módon, gyer-
mekrajz-pályázati műve-
ket kíván építési hálókra 
kihelyezni.

Megnyílt a „Victor Vasarely 
Nemzetközi Pályázat a Köz-
téri Művészetért III.” elneve-
zésű pályázatra érkezett 
köztéri művek terveiből álló 
kiállítás. A pályázat győzte-
se a norvég Anne-Karin Fu-
runes, akinek alkotását a ke-
rületben állítják majd fel.

Az Esernyős-Óbudai 
Kulturális, Turiszti-

kai és Információs Pontban 
tekinthetők meg azok a pá-
lyaművek, amelyek a pá-
lyázatra érkeztek. A pályá-
zat egy hosszú távú projekt 
harmadik állomása, melyet 
Pécs városa és a Vasarely 
Alapítvány (Aix-en-Pro-
vence) indított el 2010-ben 
azzal a céllal, hogy új köz-
téri műalkotások jöjjenek 
létre. 2016-ban Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere felajánlot-
ta, hogy budapesti régi-
óként szívesen helyt ad-
na egy ilyen koncepció-
jú köztéri szobornak, hi-
szen Óbuda egyik neveze-
tessége a Vasarely Múze-
um. A pályázóknak a víz 
témájában nem szökőku-
tat kell létrehozniuk, ha-

nem vízszobor-együttese-
ket vagy vízszobrokat. A 
pályázat győztesére a ki-
állítás megnyitóján derült 
fény. Az eseményen részt 
vett Páva Zsolt, Pécs, Bús 
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere, Nagy 
T. Katalin, a szoborpályá-
zat művészeti vezetője, 
Horváth András és Benc-
ze Zoltán építészek, a pécsi 
program vezetői, valamint 
Pierre Vasarely is, Victor 
Vasarely unokája, a Vasa-
rely Alapítvány elnöke.

Páva Zsolt ünnepi be-
szédében elmondta: nagy 
örömére mostanában Vic-
tor Vasarely művészete 
reneszánszát éli, alkotásai 
ismét előtérbe kerülnek.

Bús Balázs személyes 
kapcsolódási pontokat is 
talált a pályázat tematiká-
jával. Mint mondta, Vízi-
városban született, horosz-
kópja a vízöntő, és Aquin-
cumban lett polgármester, 
így a víz motívum folyama-
tosan jelen van az életében. 
Hozzátette: Óbudán is a víz 

a mindennapok természetes 
részét képezi. A polgármes-
ter elmondta azt is, hogy 
míg a Fő téren található 
Szindbád szobor kapott né-
mi kritikát, hogy az túlságo-
san direkt, szándékában in-
kább turisztikai-, mint mű-
vészi tartalmat hordoz, ad-
dig a mostani győztes pá-
lyaművét nem érheti efféle 
kifogás, hiszen kellően szé-

les spektrumot hagy az ön-
álló értelmezésnek is.

A pályázaton nyertes 
művet a kiíró Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-
zata valósítja meg. A ki-
vitelezésre 50 ezer Euro 
áll rendelkezésre.

Új szobor nemzetközi pályázaton 

elrejtették a békát a piacon

• A pályázat győztese a norvég kortárs művész, 
Anne-Karin Furunes pályaműve a „Meandering” címet 
viseli. A művész a projekttel olyan művet szeretne al-
kotni, amely nem csupán egy szobor, hanem egyfajta 
pavilonként belső teret is létrehoz, miközben aktivizál-
ja a környező zöldterületet és a környék fókuszpont-
jává alakul. Az alkotást a kerületben állítják majd fel.

Fotó: Zumpf András
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Felelős gazdálkodás mel-
lett, a Szent Margit Kórház 
saját költségvetéséből több 
mint 40 millió forintot fordí-
tott a mozgásszervi rehabi-
litációs osztály korszerűsí-
tésére. Az elmúlt hónapok-
ban végzett felújítás során 
1000 négyzetméteren való-
sult meg az akadálymente-
sítés. A fejlesztés nagyban 
hozzájárul a betegek ma-
gas színvonalú és bizton-
ságos rehabilitációs ellátá-
sához. 

A Szent Margit Kór-
házban működő re-

habilitációs osztály szak-
emberei 35 ágyon végez-
nek komplex rehabili-
tációs ellátást. Legna-
gyobb számban stroke 
betegséget követően ke-
rülnek ide betegek, de 
számos csípőtáji törést 
elszenvedett, illetve kü-
lönböző okból protézis-
sel ellátott pácienst is ke-
zelnek hetekig, akár hó-
napokig is. 

évente 500
beteget látnak el

A november 29-ei ün-
nepélyes átadón dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs fő-
igazgató elmondta, hogy 
az osztályon új burkola-
tot kaptak az elkülönítők, 
a folyosók, a kiszolgá-
ló helyiségek. Valameny-
nyi kórtermet kifestet-
tek. Kiépült egy mozgás-
sérültek által is önállóan 

használható vizesblokk, 
és teljes körűen akadály-
mentessé tették az osz-
tályt. Köszönetét fejezte 
ki a dolgozóknak, helyt-
állásukért, hiszen a fel-
újítás ideje alatt is „teljes 
üzemmódban”, zavarta-
lanul végezték a betegek 
rehabilitációját. Az éven-
te átlagosan 500 embert 
ellátó osztályra az ország 
valamennyi területéről ér-
keznek betegek, ezért ki-
emelten fontosnak tar-
totta a kórház vezetése a 
részleg felújítását. A Ma-
gyar Paralimpiai Bizott-
sággal újfajta együttmű-
ködést indítanak. A kö-
zös munka célja, hogy az 
osztályon gyógyuló bete-
gek a legteljesebb életet 
élhessék a rehabilitáció 
után, valamint az, hogy az 

érintettekkel megismer-
tessék a parasportokat.

Megőrzött 
tekintély

Tarlós István főpolgár-
mester gratulált az osz-
tály felújításához az in-
tézmény vezetésének és 
emlékeztette a jelenlévő-
ket, hogy a Szent Margit 
Kórház, több mint 120 
éves fennállása alatt szá-
mos vihart élt át, több-
ször elveszítette önálló-
ságát, de a dolgozók ösz-
szetartásának, főváro-
si, állami és helyi támo-
gatók közreműködésé-
nek köszönhetően min-
dig sikerült visszasze-
reznie függetlenségét, és 
megőrizni szakmai tekin-
télyét, kiváló orvosaival 
és egészségügyi munka-

társaival a nehéz időkben 
is. Kiemelte, hogy az in-
tézményben az elmúlt 6-
8 évben több átalakítás 
történt, mint az azt meg-
előző másfél évtizedben. 
A főpolgármester hang-
súlyozta: a Szent Mar-
git Kórház – ahogyan ed-
dig is – számíthat a fővá-
rosi önkormányzat támo-
gatására a továbbiakban 
is. Tarlós István szólt ar-
ról is, hogy az EBP kere-
tében a főváros történeté-
nek legnagyobb kórház-
fejlesztése indult el.

Példás 
megoldások

- A Szent Margit Kór-
ház megoldásainak je-
lentős részét akár példa-
ként is lehet állítani más 
kórházak számára, hi-
szen az intézmény azon 
kevés kórház közé tar-
tozik, amelyek nemcsak 
nagyobb tartozás nél-
kül működnek, hanem 
még fejlesztésekre is fél-
retesznek – jelentette ki 
Varga Mihály pénzügy-
miniszter, országgyűlési 
képviselő. Az ellátás ja-
vítását célzó kormányza-
ti lépésekről szólva kö-
zölte, hogy az egészség-
ügyi infrastruktúra fej-
lesztésére 2010 óta több 
mint 500 milliárd forin-
tot fordítottak. Az Egész-
séges Budapest Program 
(EBP) a 2017-es költség-
vetéssel már elindult, 40 

milliárd forintnyi fejlesz-
tés kezdődött. Ebből 22 
milliárdot fordítottak or-
vos-technológiai fejlesz-
tésekre, 18 milliárdot pe-
dig építészeti tervezé-
sek megkezdésére. Idén 
30 milliárd forintot fizet-
nek ki hasonló célokra. 
Ugyanakkor a járóbeteg-
szakrendelők bővítése és 
az egyházi kórházak tá-
mogatása ezt a forrást lé-
nyegében 200 milliárd 
forint fölé emeli. A pénz-
ügyminiszter kitért arra 
is, a kormányzat fontos 
feladatnak tekinti, hogy 
az egészségügyi szakdol-
gozók a következő hóna-
pokban olyan bérfelzár-
kózási lehetőséget kapja-
nak, amely az eddig be-
jelentett béremeléseket is 
meg fogja növelni.

Egészséges 
Budapestért

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képvise-
letében dr. Fábián Károly 
egészségügyi fejlesztése-
kért felelős helyettes ál-
lamtitkár felvázolta a jö-
vőben várható egészség-
ügyet érintő fejlesztések-
re fordítható támogatáso-
kat. Az Egészséges Bu-
dapestért Programban 
(EBP) a kormányzat 700 
milliárd forint összegben 
biztosít forrásokat Buda-
pest és Pest megye egész-
ségügyi fejlesztéseire. A 
kórházfejlesztések mel-
lett a járóbeteg-szakellá-
tás megújítására 2020-ig 
a kormány eddig össze-
sen 46 milliárd forint ke-
retet biztosított.

A sajtótájékoztató vé-
gén dr. Plavecz Júlianna 
osztályvezető főorvos 
irányításával, Szekeres 
Pál a Magyar Paralimpi-
ai Bizottság tiszteletbeli 
elnöke, paralimpiai baj-
nok, miniszteri biztos és 
Adámi Zsanett paralim-
pikon a sajtó munkatár-
sai előtt kerekesszékben 
mentek végig az osztá-
lyon, bemutatva az aka-
dálymentesített részle-
get.                            Sz.

Megújult a Margit kórház mozgásszervi rehabilitációs osztálya

40 millió forint korszerűsítésre

Fotók: Antal István
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A rendezvényt a Budapes-
ten működő középsúlyos ér-
telmi sérültekkel foglalkozó 
szociális intézmények szá-
mára szervezi meg évről év-
re az Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Központ.

J anurikné Csonka 
Erika intézményve-

zető megnyitójában el-
mondta: – Az ünnepség 
évek óta kiváló lehetőség 
arra, hogy a sérült embe-
rek értékei, kiemelkedő 
képességei mások szá-
mára is láthatóvá válja-
nak. A figyelemfelkeltést 
szolgálja a rendezvény-
hez kapcsolódó képző-
művészeti kiállítás és 
vásár is.

Kelemen Viktória al-
polgármester köszöntő-
jében úgy fogalmazott: 
– Minden ünnep öröm-
teli, azonban itt ennél 
többről is szó van. Ar-
ról, hogy a megváltozott 
munkaképességű embe-
rek által előállított játé-
kok, dísztárgyak meg-
mutatásra érdemesek, el-
készítőik a maguk esz-

közeivel értéket teremte-
nek. A segítőknek köszö-
net jár azért, hogy szép és 
hasznos feladatot adtak a 
gondjaikra bízottaknak. 
Hozzátette: - A legfonto-
sabb az, hogy nem pusz-
tán a fizikai akadályok 
elhárítására kell koncent-
rálnunk, hanem szelle-
mi vonatkozásban is se-

gítsük a fogyatékkal élő 
emberek beilleszkedését 
például a munka világá-
ban. A cél, hogy egyen-
rangú életet tudjanak él-
ni, önrendelkező embe-
rekké tudjanak válni.

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatá-
si Központ munkatársai 
példaértékű és lelkiisme-

retes munkát végeznek, 
tevékenységükre nem is 
munkaként, hanem hiva-
tásként tekintenek. Olyan 
építő, a mindennapokat 
megszépítő, érdekessé 
tevő és egyben fejlesz-
tő programokat szervez-
nek, amelyeken lehetősé-
get adnak a sérült felnőt-
tek és gyerekek számára 

átélni a teljesítmény és az 
alkotás örömét. A szerve-
zők a november 29-én az 
Óbudai Kulturális Köz-
pontban rendezett ün-
nepségen színpadi pro-
dukcióval is kedvesked-
tek, az ünneplő közönség 
a Óbudai Népzenei Isko-
la előadását hallgathat-
ta meg.

A műsor kezdete előtt, 
és annak befejeztével 
karácsonyi vásár vár-
ta a vendégeket, ahol az 
Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ 
ellátottjainak saját készí-
tésű dísz- és használati 
tárgyait, karácsonyi aján-
dékokat, díszeket, rongy-
szőnyeget, kerámia kas-
pókat vásárolhattak az 
érdeklődők.

A beérkezett művek-
ből rendezett kiállítás de-
cember 6-ig volt megte-
kinthető az Óbudai Kul-
turális Központban, jövő 
év elején pedig az Eser-
nyős Galériában látható.

Kiállítás a világnapon

Fotó: Antal István

Az önkormányzat által tá-
mogatott Óbudai Otthon Se-
gítünk Alapítvány felkészí-
tett, önkéntes munkatársai-
val kínálja fel segítségét 
olyan családoknak, ahol 
legalább egy iskolás kor 
alatti gyermeket nevelnek. 

Az önkéntes segítők 
felkészítő tanfolya-

mon vettek részt, heti rend-
szerességgel keresik föl a 
rájuk bízott családot, sa-
ját szülői tapasztalataik-
ra támaszkodnak, idejü-
ket és barátságukat ajánl-
ják fel, megerősíteni igyek-
szenek a családot és gya-
korlati segítséget nyújta-
nak. Segítőmunkájuk célja, 
hogy az anyuka anyai sze-
repében minél magabizto-
sabb legye, maradjon ideje 
a másik gyerekre, magára, 
a háztartásra. Fontos tud-
ni, hogy az anyukák jelen-
léte fontos, hallótávolságon 

belül kell maradniuk. Né-
hány példa: amíg az anyu-
ka takarít, a segítő foglal-
kozik a gyerekkel, bese-

gít a háztartási munkába, 
együtt mehetnek játszótér-
re, bankba, orvoshoz, be-
vásárolni, ügyeket intéz-

ni. Az anyuka lepihenhet, 
szépítkezhet akár, eközben 
az önkéntes leköti a gyerek 
vagy épp gyerekek figyel-
mét. Beszélgetőtársként is 
lehet számítani a segítőre, 
aki igény szerint elmond-
ja szülői tapasztalatait. Az 
alapítvány ikreket, fogya-
tékos gyermekeket nevelő 
családokat is segít.

Az alapítvány munka-
társai várják azok jelentke-
zését, akiknek kisgyerme-

kes éveiben segítségre van 
szükségük. A segítés ingye-
nes, heti egy alkalommal 
3-4 óra időtartamban lehet 
igénybe venni. Ami fon-
tos, a segítők nem babysit-
terek, tehát nem maradnak 
egyedül a kisgyermekek-
kel. Az Óbudai Otthon Se-
gítünk Alapítvány elérhe-
tőségei: otthonsegitunk3@
gmail.com. Süli Mária: 06-
70-314-0670. www.face-
book.com/OOSA01/

Adománygyűjtés
Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermek-
védelmi Központban 
várják a lakosság ado-
mányát a több telephe-
lyen működtetett szo-
ciális intézményei szá-
mára. A Családok Át-
meneti Otthonában, a 
Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatban gondozott nehéz sor-
sú gyermekek és felnőttek karácsonyfája alá gyűjte-
nek a mesekönyveket, játékokat. Örömmel fogadnak 
tartós élelmiszert, tisztálkodási és tisztítószereket is. 
Sajnos ruhaneműt helyhiány miatt nem tudnak fogad-
ni az intézményben. Az adományokat a Váradi utca 
9-11.-ben található irodába várják. Kérik, szíveskedje-
nek adományaikat személyesen bevinni. További in-
formáció, a 06-1-250-1964-es telefonszámon kérhető. 

Segítség kisgyermekeseknek

Örömóra. A Csoóri Sándor Alap pályázaton nyert támogatásból megrendezendő 
Örömórára, Csoóri Julianna és a Kerek Zenekar táncházára várják az esemény iránt 
érdeklődő családokat december 16-án 11 órára az Óbudai Kulturális Központba.
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A karácsonyi ünnepvárás 
advent első napjával kezdő-
dik, és vízkeresztig, január 
6-ig tart. Idén december 2-a 
volt az első adventi vasár-
nap. 

A legendák szerint 
egy édesanya talál-

ta ki az adventi kalendá-
riumot, mert kisfia any-

nyira várta a karácsonyt, 
hogy naponta megkér-
dezte, mennyit kell még 
aludni addig. 

Az adventi naptár ha-
gyománya a protestánsok 
között terjedt el. Az első 
adventi naptár 1851-ben 
készült - írta a gyermek-
szoba.blog.hu. A vallá-
sos családokban naponta 

kis bibliai képeket akasz-
tottak a falra, vagy megy-
gyújtottak egy gyertyát, 
esetleg krétával húz-
tak egy vonalat a padló-
ra, december elsejétől ka-
rácsony napjáig. Az első 
nyomtatott adventi naptá-
rat Gerhard Lang készítet-
te 1908-ban, színes kis ké-
peket lehetett feltűzni na-
ponta egy kartonra. Ké-
sőbb azonban a nyitha-
tós változatot is ő kezdte 
nyomni, az ablakok mö-
gött vallásos kis képekkel.

A 20. század elején 
csatlakozott Langhez a 
Sankt Johannis Printing 
Com pany, ahol olyan ad-
venti naptárak készül-
tek, amikben a kis abla-
kok mögött bibliai idéze-
tek rejtőztek. Az adventi 
naptár diadalmenetre in-
dult Európában, de Lang-
nak a ´30-as években be 
kellett zárnia a nyomdá-
ját, ám addig harminc kü-
lönböző dizájnnal terve-
zett adventi naptárakat. 

A második világhábo-
rú miatt megtorpant az 
adventi naptár terjedé-
se, mivel a kartonpapír 
hiánycikk lett, így egé-
szen 1946-ig kellett vár-
ni, hogy Richard Sell mer 

kezei közül kikerüljön 
az első, háború utáni ka-
lendárium. Ebből a vál-
tozatból alakult ki aztán 
1958-ban a ma is min-
denfelé kapható, csokit 
rejtő adventi naptár.

Az adventi kalendárium története

elhunyt fejes Attila
Életének 54. évében, vá-
ratlan hirtelenséggel el-
hunyt Fejes Attila, az ön-
kormányzat környezet-
védelmi-, majd városfej-
lesztési bizottságának 
külsős tagja november 
27-én. Igazi lokálpatrió-
ta volt, az Óbudai Szent 
Margit Kórházban szü-
letett 1964-ben. Kisebb 
megszakítással egész 
életét Óbudán töltötte, tanulmányai is a III. kerület-
hez kötötték. Sokan a különböző sportok, illetve a 
természet iránti elkötelezettsége révén ismerték őt. 
Szívesen kerékpározott, aktív részese volt a külön-
böző környezetvédelmi akcióknak és egészségvé-
delmi kezdeményezéseknek. 
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A Bláthy Ottó Erősáramú 
Ipari Technikum emlékére 
két helyszínen, a jelenlegi 
Árpád Gimnázium épületé-
nél és az Óbudai Egyetem 
Szőlő utca 2. szám alatti épü-
leténél emléktáblákat avat-
tak az Óbudai Egyetem kép-
viselői és az egykori Techni-
kum volt diákjai, tanárai.

A Technikum egyko ri 
diákjainak 50 éves 

osztálytalálkozóján szü-
letett meg a gondolat, 
hogy emléktáblát állít-
sanak a volt Bláthy Ot-
tó Erősáramú Ipari Tech-
nikum emlékére, mely 
a Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar elődin-
tézménye volt.

A résztvevők átsétál-
tak a Szőlő utcában lé-

vő volt műhely épület 
elé, ahol szintén felavat-
tak egy emléktáblát. Ma 
az Óbudai Egyetem Kan-
dó Kálmán Villamosmér-
nöki Karához tartozik az 
épület, ahol az avítt külső 
mögött a legújabb tech-
nológiák bújnak meg.

Az épületben közös erő-
vel és anyagi hozzájáru-
lással megszületett az első 
emeletre tartó lépcsőfordu-
lóban a Bláthy-emléksarok. 

A résztvevők megte-
kinthették az épületben 
lévő nagyfeszültségű la-
boratóriumot és villamos 
gépeket, majd az Óbudai 
Egyetem Bécsi úton lévő 
épületében képekkel il-
lusztrált előadást hallgat-
hattak a Technikum tör-
ténetéről. 

emléktáblákat avattak

óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagó-
gusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. 
A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. Illetmény, juttatá-
sok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézműves-
ségben, hangszer használat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; er-
kölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem 
régebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresz-
nyevirág Művészeti Óvoda, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.), e-mailen: pa-
is-o@kszki.obuda.hu A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 
21., illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig! A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. december 28., illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig. A 
munkakör az elbírálást követően, azonnal betölthető (2019. január 3.).

Idősebbek Is elkezdhetIk. 2019. január 08-
án, kedden kezdődik az „Ismerkedés a számítógép-
pel és az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” tan-
folyam következő kurzusa. Érdeklődés és jelentkezés 
Neubrandt Olginál a 06-30-2214-938 telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel vár a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „BRAUNHAXLER” Egyesület.

Fotó: Antal István
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A fővárosi Petőfi Irodalmi Mú-
zeum, majd a Gödöllői Királyi 
Kastély díszterme után az 
Óbudai Egyetemen is bemu-
tatkozott S. Hegyi Béla szob-
rászművész és a felsőoktatási 
intézmény együttműködésé-
ből született SHB – KEMPE-
LEN projekt november 20-án. 
Az installáció központi eleme, 
a sakk huszár bábujához ha-
sonlító Kempelen Farkas szo-
bor működés közben szabá-
lyos lólépésben közlekedik, 
és eközben beszél a nézők-
höz. A figurát mozgató robo-
tot az Óbudai Egyetem két 
hallgatója készítette.

A november 20-án, az 
Óbudai Egyetem Bé-

csi úti campusán bemuta-
tott SHB – KEMPELEN 
installáció központi eleme 
a sakk huszár bábujához 
hasonlít, mely szabályos 
lólépésben tud közleked-
ni és meghatározott prog-
ram szerint, lólépések so-
rozatán át visszakerül ki-
indulási helyére, miköz-
ben lépésenként beszél is 
hozzánk. A szobor által 
elmondott szöveg a mű-
vész szobrának készítése-
kor keletkezett írása, mely 
belső emberi konfliktusa-
inkról szól. Az installá-
ció része a sakktábla, me-

lyen a szobor mozog, ahol 
az egyes sakktábla mezők 
Kempelen beszélőgépé-
nek tervrajzait ábrázolják.

S. Hegyi Béla szobrász-
művész az SHB – KEM-
PELEN projektben Kem-
pelen Farkas gazdag élet-
művét mutatja be, ötvö-
zi egyetlen alkotásban. Az 
alkotó régóta kapcsolatban 
van az Óbudai Egyetem-
mel, ugyanis egyik jog-
elődjében, a Bánki Donát 
Műszaki Főiskolán sze-
rezte gépészmérnöki dip-
lomáját.

A különleges alkotást 
dr. Bencsik Attila, az Óbu-
dai Egyetem c. egyetemi 
tanára mutatta be. - Ebben 
a kompozícióban egye-
sül a művészet a mechat-
ronikával, és különössége, 
hogy a hagyományosan 
megmintázott és bronz-
ba öntött klasszikus port-
rét illeszti egy, a mű szel-
lemi és fizikai terét kitá-
gító környezetbe. Így lesz 
főszereplő maga a mobil 
szobor – fogalmazott.

Az SHB – KEMPELEN 
installáció egy valódi kihí-
vás, és egyben egy mara-
dandó alkotás a gépész és 
mechatronikai hallgatók 
számára, egy technikai-
technológiai innováció. A 

mű egy társadalmi helyzet-
ből fakadó, sok ember szá-
mára jellemző, gondolatot 
tárgyiasít meg, a dilemmát, 
melyet a szobor működés 
közben is szemléltet: elin-
dulás előtt „körülnéz”, el-
fordul erre-arra és ugyan-
ezt teszi az első szabályos 
lépés után is. Mint aki el-

lenőrzi, jó helyen van-e? 
A Kempelen Farkas pár-

huzammal talán úgy fo-
galmazhatnánk meg az al-
kotás mögött meghúzó-
dó eszmei mondanivalót, 
hogy nem mindig tudjuk, 
hogy játékosok vagyunk-e 
vagy velünk játszanak.

A bemutatót Szokolay 
Dongó Balázs zenész mu-
zsikája színesítette, akit 
megihletett az alkotás, 
és improvizatív játékával 
„keltette életre” a szobrot.

A Kempelen Farkas 
szobrát mozgató robotot 
Pinkóczi Szabolcs és Jam-
rik Bálint, az Óbudai Egye-
tem Mechatronikai és Jár-
műtechnikai Intézetének 
hallgatói készítették dr. 
Nagy István és dr. Bencsik 
Attila szakmai irányításá-
val. Külön kihívást jelentett 
a mechanizmus alkotóinak, 
hogy a szobrot mozgató ro-
bot szabályzásánál nem le-
hetett alkalmazni a klasszi-
kus, úgynevezett PID sza-
bályozást. Ezért egy sajátos 
módszert kellett kidolgoz-
ni, amely az impulzussoro-
zaton, valamint az indulás-
tól eltelt és a célpozícióig 
hátralévő időn alapult.

Mozgó sakkfigura az egyetemen

Az SHB – KEMPELEN fő támogatója és egyben an-
nak tulajdonosa az Óbudai Egyetem, a projekt ötlet-
gazdája és szellemi jogainak tulajdonosa az SHB 
Stúdió Képzőművészeti Kft., S. Hegyi Béla. Az ins-
talláció az Óbudai Egyetemen marad, a bemutatót 
követően a mű végleges helyének kijelölése után 
lesz újra megtekinthető.

Tehetséggondozó szakkör matematikából 
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2018/2019-es tanévben is elindították mate-
matikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalko-
zásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 óráig tartják a gimnáziumban. A szak-
kör munkájába év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. A 
foglalkozásokat Számadó László tartja. A szakkörön matematikai játékokkal, lo-
gikai feladványokkal ismerkedhetnek meg a matematika iránt érdeklődő gyere-
kek. A hagyományos, gondolkodtató feladványokra is sor kerül, így ezek az alkal-
mak az éppen aktuális matematikaversenyekre is felkészítést jelentenek. A szak-
kör évtizedes múltja megmutatta, hogy a különböző iskolákból érkező, hasonló 
érdeklődésű, tehetséges gyerekek között barátságok is kialakulhatnak. Minden 
érdeklődő, a matematikát szerető ötödikest szívesen lát a szakkörvezető. 

bölcsődéseknek és kisóvodásoknak 
beszédindító és -fejlesztő logopédiai 
csoport indult heti kétszer két órában. A 
foglalkozás során kiscsoportos logopé-
diai fejlesztés, mozgásélmény és társas 
helyzetek gyakorlása. Beszédértés és 
beszédészlelés fejlesztése. 
Óvodásoknak és kisiskolásoknak ala-
pozó terápiás csoport heti kétszer két 
órában. Iskolaéretlenség, beilleszkedési problémák, mozgásügyetlenség, lo-
gopédiai problémák. Csoportos mozgásfejlesztés és okosítás.
További információ: Flóra 2007 közhasznú alapítvány (Gyenes utca 20.)
floraalapitvany.hu, alapitvanyflora@gmail.com, telefonszám: 06/70-544-1320

Fotó: Antal István
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Fenti címmel nyílt időszaki 
kiállítás a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban november 27-én.

A jövő év március 
31-éig látogatható 

tárlat a boldog békeidők 
hangulatos fürdőéleté-
nek változását mutatja be 
az első világháború alatt. 
A katonák és a polgárok 
fürdőélete ezer szállal fo-
nódott össze békében és 
háborúban, a magas tár-
sadalmi presztízzsel ren-
delkező katonatisztek 
hozzátartoztak a fürdő-
helyek mindennapjaihoz. 
A hadsereg saját fürdők-
kel is rendelkezett.

A háború általános je-
lenségei (munkaerő be-
vonultatása, hadigazdál-
kodás stb.) a fürdőket és 
az ásványvízforrásokat 
sem kerülték el, egy ré-
szük felvonulási, illet-
ve hadműveleti terület-

re esett, ami súlyos kö-
vetkezményekkel járt. 
A frontokon a katonák 

az ellenségen kívül sár-
ral, piszokkal és tetvek-
kel is harcot vívtak. Oly-
kor hetekig nem került le 
róluk a ruha, „agyagem-
berekké” váltak. A had-
vezetés egyebek mellett 
felállítható tábori für-
dőkkel, fürdővonatok-
kal, fertőtlenítő berende-
zésekkel törekedett javí-
tani a helyzeten. A csapa-
tok szükségmegoldások-
kal leleményesen segítet-
tek magukon. Zádor Ist-

ván hadifestővel együtt 
vallották: „A fürdés volt 
a harctér legnagyobb él-
vezete”.

Az új fegyverekkel 
és harceljárásokkal ví-
vott háborúban megvál-
tozott a harctéri sérülé-
sek és betegségek jelle-
ge, mennyisége, súlyos-
sága. A 3,8 millió hadra 
kelt magyar katona kö-
zül csak minden második 
tért vissza épségben, 743 
ezer súlyos sérülést szen-

vedett. A hadiérdek alá 
rendelt fürdőhelyeket sé-
rült és beteg katonák ára-
data lepte el, különösen a 
termálfürdőket és a kli-
matikus gyógyhelyeket. 
A háború alatt „mundér-
ba öltözött” Magas-Tát-
ra gyógyításon kívül al-
pesi kiképzés helyéül is 
szolgált.

A rokkantak óriási ter-
het róttak az államra, sor-
sukat az Országos Rok-
kantügyi Hivatal intézte. 
A Magyar Vöröskereszt 
Egylet sokrétű áldozatos 
munkát végzett.

A fürdőhelyek idegen-
forgalma a kezdeti visz-
szaesés után emelkedett. 
Ebben szerepet játszott 
az átlagosnál jobb éle-
lem ellátásuk. Kialakult a 
„menázsi” turizmus: kül-
földiek és fővárosiak va-
lóságos hízókúrát vettek. 
1917-ben a háború súj-
totta vidékeken megje-
lent a „csatatér” turizmus. 
A fürdőhelyi bazárok-
ban háborús propagan-
da és ajándéktárgyakat 
is árusítottak. A főváros-
ban büszkén hangoztat-
ták: „ma a legnagyobb di-
vat Pesten idegent forgat-
ni.” (Cím: Korona tér 1.).

IV. óbudai fotótárlat
Itt és most. óbuda jelen időben

Óbuda-békásmegyer Önkormányzata 2019-ben negyedik alkalommal 
hirdeti meg fotópályázatát. Az előző három évben több száz résztvevő-
vel, ezernyi beküldött képpel és az esernyős Galériában rendezett si-
keres kiállításokkal kezdődött program tovább folytatódik. A tavalyihoz 
hasonló feltételekkel, magas pénzdíjakkal meghirdetjük új fotópályáza-
tunkat, melynek címe: Itt és most. Óbuda jelen időben.
Óbuda-Békásmegyer Budapest III. kerülete. Százharmincezer embernek ad 
otthont, sokszázezren mennek át rajta nap, mint nap. Ezek az emberek lát-
ják egymást, miközben őket is látják, összekeveredik a látó és a látott szere-
pe. Mindenki lát és látszik, teszi a dolgát, mindenki csinál valamit, és vannak, 
akik ezeket a dolgokat, embereket, helyzeteket, eseményeket, tárgyakat és 
épületeket lefényképezik. Ez utóbbiak, akik megörökítenek, a sikerült képei-
ket beküldik erre a fotópályázatra, s az Esernyős Galéria falán egyszer csak 
ott lesz Óbuda ma. Illetve tegnap és tegnap előtt, mert nincs jelen idejű fény-
kép, minden kép pillanata után jön egy újabb pillanat és az után is. Amit most 
leírok, azt sem most írom, mert már leírtam… Szóval bonyolultnak látszik, de 
mi ezúttal mégis olyan képeket kérünk, melyek az utolsó egy évben készültek 
(MOST) és Óbuda-Békásmegyeren (ITT).
A pályázat az eddigiekhez hasonlóan nyitott, nyilvános, azon foglalkozástól, 
életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, hivatásos és amatőr 
fotósok egyénileg nevezhetnek a www.obudaitarlatok.hu/fototarlat honlapon. 
Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el, mely a honla-
pon lesz elérhető 2019. május 6-tól kezdődően. A képek feltöltése is a honla-
pon keresztül történik a meghirdetett időben. 
A pályázattal kapcsolatos minden további információ megtalálható a www.
obudaitarlatok.hu/fototarlat.hu honlapon.

Óbuda-békásmegyer
Önkormányzata

fürdőélet a Nagy Háborúban

ezüstróka
November közepén jelent meg a Csillaghegyen élő 
Schäffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, író, pub-
licista legújabb kötete, Ezüstróka címmel. A törté-
net középpontjában egy asszonysors áll. A könyvet 
telt ház előtt mutatta be a szerző az Óbudai Társas-
körben november 29-én. Az újságíró munkásságát 
Prima Primissima-díjjal és a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjével is elismerték. 

Nemzetiségi advent
A Békásmegyeri Közösségi Házban a Német, 
Szlovák, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a 
„Braunhaxler” Egyesület december 13-án 17 órától 
rendezi a hagyományos nemzetiségi adventi estet. 
Fellépnek Óbuda-Békásmegyer német nemzetisé-
gi óvodásai és iskolásai; német, szlovák és lengyel 
nemzetiségi kórusok. Az adventi gyertyát megy-
gyújtja és ünnepi beszédet mond Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere. 

zenei délutánok
Óbudai zenei délutánok a Szentháromság temp-
lomban (Vörösvári út 110.) december 16-án 17 óra-
kor: Mennyországba csendítének. Előadók: Budai 
Ilona Kossuth díjas népdalénekes és Kiss László 
népdalénekes. A belépés díjtalan.

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata számos olyan 
rendezvényt szervezett a 
közelmúltban, amelyen a ku-
tyatartók, a kutyabarátok és 
a nem kutyások is megis-
merkedhettek a felelős ku-
tyatartás ismérveivel és 
szabályaival. A kulturált eb-
tartást segítik az elmúlt hó-
napban a kerület több pont-
ján kihelyezett új kutyapi-
szok-gyűjtők is.

A mindannyiunk szá-
mára konfliktus-

mentes, városi kutyatar-
tást segítik elő a kerület-
ben kialakított és folya-
matosan korszerűsítés-
re kerülő kutyafuttatók, 
a számos ponton elhelye-
zett kutyapiszok-gyűj-
tők. 2017-ben elkezdő-
dött az elavult és elhasz-
nálódott gyűjtők lecser-
élése új, egyedileg terve-

zett, kizárólag kutyapi-
szok gyűjtésére használ-
ható eszközökre. Az el-
ső ütemben Belső-Óbu-
dán került sor az elavult 
gyűjtők lecserélésre és 
42 db új típusú gyűjtő ki-
helyezésére.

A program folytatása-
ként 2018 novemberében 
összesen 28 db új gyűj-
tő került kihelyezésre a 
Filatorigát körzetében, a 
Gyógyszergyár utcai és a 
kaszásdűlői lakótelepen. 
A gyűjtőkön jól látható 
és követhető használati 
utasítás található.

Az alábbi helyszínekre 
kerültek új kutyapiszok-
gyűjtők: 

Filatorigát: Laktanya 
utcai kutyafuttató; Fo-
lyamőr utca – Akác köz 
7.; Folyamőr utca 9.; Be-
rend utca – Meggyfa ut-
ca sarok; Vihar utca 19.; 

parkos terület; Szél ut-
ca 17. sz. házzal szem-
beni parkos terület; Ke-
rék utca 2.; Kerék utca 
14. – Raktár utcai épület 
mögött; Kerék utca 16., 
iskola előtt; Kerék utca 
– Meggyfa utca sarok; 

Szentendrei út 32-34. kö-
zött; Kórház utcai Globe 
irodaház sarka; Kórház 
utca – Polgár utca sarok; 

Gyógyszergyár utcai 
lakótelep: Orbán Balázs 
út 27.; Gyógyszergyár 
utcai kutyafuttató.

Kaszásdűlői lakótelep: 
Reviczky ezredes utca 2.; 
Szérűskert utca – Búza ut-
ca; Harang utca; Búza – 
Kazal utcai kutyafuttató; 
Búza utca 2.; Pethe Ferenc 
tér, a gyógyszertár mögött; 
Búza utca 16.; Búza utca – 
Zab utcai kutyafuttató; Se-
lyemfonó utca 2.

folytatódik a kutyabarát program

Az óvodák többségé-
ben a kertrendezés, 

szemétgyűjtés zajlott, de 
volt, ahol plusz feladatok 
elvégzésére is jutott idő.

Az Óbudai Vackor 
Óvodában a szokványos 
őszi munkálatok mellett 
virágültetésre, homoko-
zófestésre is sor került, 
ráadásul rendkívül krea-
tívan raklapokat haszno-
sítottak újra, amiket azóta 
biciklitárolóként használ-
nak a gyerekek. Az Óbu-
dai Vackor Óvoda Mókus 
Tagóvodájában is már ha-
gyomány, hogy segítségül 
hívják a szülőket a „Taka-
rítsuk ki Óbudát!” akció-
hoz. A kerti munkák mel-
lett padokat, futóbringá-
kat renováltak.

Az Óbudai Almáskert 
Óvodában, a Csicsergő 
Tagóvodában és a Gáz-
gyár Telephelyen az óvo-
da előtti zöldterület meg-

újításáért és a kert szépí-
téséért dolgoztak közös 
erővel a szülőkkel. Az ön-
kormányzat által biztosí-
tott zöldhulladékgyűjtő 
zsákokba gyűjtötték a le-
veleket, és emellett virág-
ágyásokat is telepítettek.

Az Óbudai Meseer-
dő Óvoda pedagógusai 
már az esemény kezde-
tekor, szeptemberben ne-
kirugaszkodtak a szülők-
kel közös udvarrendezés-
nek. A Szél utcai épület-
ben belátásgátlót helyez-
tek fel a kerítésre az ud-
varrendezés mellett, a 
Kerék utcai épületben 
pedig az udvar takarítá-
sa, a levelek összegyűjté-
se, zsákolása volt a fő te-
vékenység.

Az Óbudai Mesevilág 
Óvodában is a kiskertek 
rendbetételén munkál-
kodtak a gyerekek bevo-
násával. Árvácska ültetés 

mellett a sövénynyírás-
ban vettek részt a szülők, 
míg a gyermekek nagy 
élvezettel gyűjtötték a le-
veleket.

Az Ágoston Művé-
szeti Óvoda gyermekei 
is udvart szépítettek, hi-
szen minden óvodában 
fontosnak tartják a tuda-
tos környezetnevelést, a 
környezetünk megóvá-
sát. Az eseményt sike-
rült úgy megszervezni-
ük, hogy ezekben a na-
pokban a 72.hu közössé-
gével együttműködve te-
hettek környezetükért és 
Óbudáért.

Az Óbudai Hétpettyes, 
a Pitypang Művészeti 
Óvoda, az Óbudai Száz-
szorszép, a Cseresznyevi-
rág és a Gyermeksziget 
Montessori Óvoda is csat-
lakozott a rendezvénysoro-
zathoz. A lelkes szülői és 
dolgozói csapatok a gyere-
kekkel közösen frissítették 
fel az óvodák udvarait.

Az Óbudai Gyermek-
világ Óvoda pedig ké-
szül a most induló „Le-
gyél te is válogatós!” 
projektre, a Hulladék-
csökkentés hetén.

A program végeredmé-
nye a tiszta, rendezett udvar, 
megújult óvodai környezet, 
melynek legnagyobb élve-
zői maguk a gyerekek.

Takaros óvodák
Az összes kerületi óvoda részt vett a „Takarítsuk ki Óbudát!” 
elnevezésű programban, melynek célja az volt, hogy szülők-
kel, önkéntesekkel közös összefogásban összegyűjtsék az 
őszi lombhullás idején keletkező nagy mennyiségű zöldhul-
ladékot és megtisztítsák az óvodák környékét a szeméttől. A 
környezettudatos viselkedés elsajátítása minden óvoda 
programjának része, a szülők bevonásával pedig a kerti 
munkálatoknak igazi közösségformáló ereje van.

kihez forduljunk?
Ha az utcán szemetet, elkóborolt kutyát vagy akár 
gazdátlan állatot talál, akkor keresse bizalommal 
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletét! Te-
lefonszám: 06(1)453-2618. E-mail cím: ugyfelszol-
galat@obkf.hu
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óbudai sziréna

A „Digitális Nyílt Nap” road-
show következő állomása a 
Budapesti II. és III. kerületi 
Bíróság (Óbudai Bíróság) 
volt november 24-én. 

A Digitális Nyílt Na-
pon bemutatták a 

bíróságok elektronikus 
kapcsolattartásának je-
lenét és jövőjét. Az ér-
deklődők megismerhet-
ték a távmeghallgatási 
rendszer előnyeit, az Új 
Generáció projekt kép-
zéseit, az ügyfélközpon-
tok működését és a pro-
jekt keretében hamaro-
san megvalósuló e-ak-

tát is. Társszervezetként 
a III. kerületi Rendőrka-
pitányság képviselője is-
mertette a rendőrség ak-
tuális informatikai fej-
lesztéseit.

Az Óbudai Bíróságon 
rendezett eseményen az 
érdeklődők megismer-
kedhettek a távmeghall-
gatási rendszerrel, vala-
mint az Új Generáció és 
a Digitális Bíróság pro-
jektekkel is. A beszédfel-
ismerő szoftver részletes 
bemutatására itt nem ke-
rült sor, hiszen az Óbu-
dai Bíróság már fél éve 
sikerrel teszteli az alkal-

mazást. A BRFK jóvoltá-
ból bemutatták a nyom-

követőt viselők figyelé-
sére szolgáló eszközt is.

A projekt a Széche-
nyi 2020 programban, az 

Európai Unió több mint 
2,501 milliárd forint össze-
gű vissza nem térítendő tá-
mogatásával valósul meg.

A Budapest III. kerületi Pol-
gárőr Egyesület tagjai a 
hosszú őszt követően a téli 
időszakban is folytatják a 
kerület érdekében végzett 
önkéntes tevékenységüket. 
A járőrszolgálat, a rendez-
vények biztosításában való 
közreműködés, a képzése-
ken való részvétel az egye-
sületnél a mindennapi élet 
része.

Eredményesen zár-
ták ez év első fe-

lét a polgárőrök. A nyá-
ri időszakot lezáró csa-
ládi nap után – ahol az 
egyesület tagjai minden 
évben megköszönik csa-
ládtagjaik türelmét és tá-
mogatását – újult erő-
vel vágtak neki az őszi 
és a téli hónapok meg-
próbáltatásainak. Az 
őszi tanévkezdésnél ez-
úttal a Pók utcai lakóte-
lepen, az Aquincum An-
gol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Isko-
la előtt segítették a biz-
tonságos közlekedésben 
mind az iskolába érkező 
gyermekeket, mind pe-
dig az autósokat. Szep-
tember végén, a kerüle-
ti Civil Napon az egye-

sület járőrei biztosították 
a rendezvényt, így segít-
ve a résztvevők gondta-
lan szórakozását. A jár-
őrszolgálat mellett saját 
sátrukban is várták az 
érdeklődőket, hogy be-
mutathassák a polgárőri 
munka szépségeit, kihí-
vásait.

Októberben a rend-
szeres járőrszolgálatok 
mellett a Mosolygó Tag-
óvoda óvodásait láto-
gatták meg az egyesü-
let polgárőrei. A gyer-
mekek játékos bemuta-
tó foglalkozáson ismer-
hették meg a polgárőrök 
felszerelését, felülhettek 

a robogóra, rádiózhat-
tak, polgárőröst játszhat-
tak igazi eszközökkel. 
Október végén az Óbu-
dai Terepfutó és Túra-
fesztivál biztosításából 
is kivették a részüket, a 
rendezvényen minden-
kinek sikerült baj nél-
kül célba érnie. Az őszi 
második hosszú hétvé-
ge a megemlékezésé 
volt: mindenszentek és 
halottak napja alkalmá-
ból, a rendőrséggel és a 
közterület-felügyelettel 
együttműködve az Óbu-
dai Temetőben és a Ta-
más utcai Urnatemető-
ben vigyáztak a kegyele-

tüket leróni érkezők biz-
tonságára, a parkoló au-
tókra, és segítettek a tá-
jékozódásban.

Az adventi, majd az 
ünnepi időszakban sem 
a pihenésé a főszerep. A 
feladatok között első he-
lyen szerepel a bűnmeg-
előzés és az ellenőrzés, 
hogy a vásárok terüle-

tére, a korcsolyapályák-
ra, a bevásárlóközpon-
tok környékére látoga-
tók biztonságosan és za-
vartalanul élvezhessék az 
ünnepi hangulatot. 

A polgárőrökhöz bár-
mikor bizalommal for-
dulhatunk, biztosak lehe-
tünk benne, hogy kész-
séggel segítenek, szük-
ség esetén hasznos ta-
náccsal látják el a hozzá-
juk fordulókat.

• Az egyesületbe a tag-
felvétel folyamatos: a 
polgárőrök várják mind-
azokat, akiknek fontos a 
lakóhelyük biztonsága, 
rendezettsége, van havi 
10 óra szabadidejük, és 
szeretnének egy befoga-
dó, elkötelezett csapat-
ban felelősségteljes ön-
kéntes munkát végezni. 
(Jelentkezés: polgaror.
obuda@gmail.com; 06-
30-621-6088.)

Polgárőr egyesület: egész évben folyamatos a munka

digitális Nyílt Nap a bíróságon

Hármas karambol
Két autó és egy kisteherautó ütközött össze a Csil-
laghegyi út 24. szám előtt november 11-én. A bal-
esetben egy ember megsérült, őt a mentők kór-
házba vitték. A rendőrök az utat a Bojtár utca és a 
Magnólia utca között teljesen lezárták, a forgalmat 
a környező utcákba terelték.
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Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság (ORFK) és az Orszá-
gos Baleset-megelőzési Bi-
zottság (OBB) ismét meghir-
dette, vezeti és támogatja a 
közlekedésbiztonság fontos-
ságára felhívó „Látni és lát-
szani – egymásért!” országos 
baleset-megelőzési akciót.

A saját és utasai életé-
vel játszik, aki autó-

vezetés közben a telefon-
ját használja. A rendőr-
ség azt szeretné, ha minél 
több emberben sikerülne 
tudatosítani, hogy mekko-
ra a veszélye a járműveze-
tés közbeni nem megfelelő 
mobilhasználatnak. 

A jármű vezetése közbe-
ni telefonhasználat egyike 
a leggyakoribb közúti sza-
bályszegéseknek – a jár-

művezetők többsége saj-
nálatos módon ezt nem 
tartja különösebben veszé-
lyesnek. Miközben a tele-
fon teljesen elvonhatja a 
járművezető figyelmét, ez-
által a jármű másodperce-

ken át kontroll nélkül halad 
előre. Idén már valameny-
nyi európai országban jog-
ellenessé vált a járműveze-
tés közbeni telefonhaszná-
lat. Az Európai Unió meg-
alkotta az „Európai Köz-

úti Biztonsági Charta” el-
nevezésű hivatalos irány-
elvet azzal a kiemelt cél-
lal, hogy az EU államaiban 
történő közúti balesetek ál-
dozatainak száma 2020-ig 
a felére csökkenjen. 

A vezető látása és hoz-
záállása például a mobilte-
lefon biztonságos haszná-
latához, továbbá a vezetett 
gépjármű műszaki állapota 

a biztonságos közlekedés-
nek elválaszthatatlan ösz-
szetevője. A kampányban 
a járműszervizek vezetői 
is csatlakozhattak azzal, ha 
autós ügyfélkörükben min-
dent megtettek azért, hogy 
tudatosuljon a közlekedés-
biztonság elsőrendű fontos-
sága. Műhelyellenőrzésük-
ben kiemelt figyelmet for-
dítottak minden kapcsoló-
dó elem vizsgálatára, taná-
csokkal szolgáltak jármű-
biztonsági kérdésekben, 
akciókkal, ingyenes átvizs-
gálással segítették az akci-
ót. Tevékenységükben szá-
míthatnak a kampány szer-
vezőinek segítségére is. A 
támogatók felkerülnek va-
lamennyi dokumentumra - 
így például óriásplakátok-
ra is -, online felületre (az 
akció honlapja), melyek a 
„Látni és látszani - egymá-
sért!” kampányhoz tartoz-
nak. Tervek szerint, az ak-
cióban a regisztrált optikák 
– az előbbihez hasonló el-
ven – ingyenes látásellen-
őrzést végeznek a kampány 
keretein belül hozzájuk ér-
kezőknek. 

Balesetmegelőzési kampányt hirdetett az ORFK

Veszélyes telefonálás

Súlyos élelmiszerbiztonsági 
hiányosságok miatt bezáratott 
egy óbudai cukrászüzemet a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (Nébih).

Az ellenőrök elbor-
zasztó higiéniai és 

műszaki körülmények-
kel szembesültek a Bog-
dáni úti cukrászatban. 

A gépek, eszközök erő-
sen szennyezettek voltak. 
A sütőhelyiség ablakai-
ról hiányzott a rovarháló, 
ideiglenes fényforrásként 
két, kábelre rögzített izzó 

szolgált. A készre sütött, 
csomagolatlan réteseket 
szálkás, töredezett, nem 
tisztítható farostlapokon 
hűtötték. Az épület raktá-
rában beázott a mennye-
zet, több helyiségben po-
ros, pókhálós, hámló fes-
tékkel borított falak és 
csővezetékek fogadták a 
szakembereket. A dolgo-
zók piszkos, elhasználó-
dott utcai ruhában végez-
ték a munkájukat. A da-
gasztóhelyiségben ugyan-
abban a rozsdamentes, 
kétmedencés mosogató-

ban tisztították a citromot, 
almát és fejes káposztát, 
ahol a különféle használa-
ti eszközöket is.

A Nébih az üzemben 
tapasztalt súlyos higiéni-
ai, élelmiszerbiztonsági és 
nyomon követési hiányos-
ságok miatt azonnali ha-
tállyal felfüggesztette an-
nak működését. A szak-
emberek 7 tételt, 294 ki-
logramm jelöletlen, nem 
nyomon követhető, illetve 
szennyezett alapanyagot, 
félkész és készterméket 
vontak ki a forgalomból. 

lekapcsoltak egy körözött férfit
8 millió forinttal és hamis iratokkal kapcsoltak le egy 
körözött férfit november 13-án. Az újpesti nyomo-
zók az említett napon este megjelentek a Szentend-
rei úton, mert megtudták, hogy az ott parkoló bérelt 
autóban egy körözött férfi van. El is kapták a hely-
színen az autóban ülő 26 éves O. Krisztiánt, majd a 
kocsi átkutatása után közel nyolcmillió forintot, vala-
mint hamis iratokat foglaltak le. Közben az is kide-
rült, hogy a férfi ellen csalás és más bűncselekmé-
nyek miatt öt körözés volt érvényben vele kapcso-
latban. O. Krisztiánt előállították, és hamis magán-
okirat felhasználása miatt eljárást indítottak ellene, 
aztán átvitték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási In-
tézetbe, mert a jogerősen kiszabott szabadságvesz-
tés büntetés letöltését nem kezdte meg.

Bezáratott óbudai cukrászüzem

Álkéményseprők
Kéményseprőnek adják ki magukat ismeretlen csalók 
és pénzt kérnek az ellenőrzésért. Az álkéményseprők-
nek nincs megfelelő szaktudásuk egy égéstermék-el-
vezető ellenőrzéséhez, megtéveszthetik az embereket 
és tevékenységükkel hamis biztonságérzetet kelthet-
nek. A kéményellenőrzést végző katasztrófavédelem 
minden esetben hivatalos értesítőt küld a munkálatok 
várható időpontjáról. Akinél a csalók megjelennek, ér-
tesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

VIllAnyoszlop és fA kÖzé szorult. Egy 
támfal, egy villanyoszlop és egy fa közé szorult egy 
gépkocsi a Nánási út és a Pók utca sarkán novem-
ber 25-én. A jármű vezetője fájdalmakra panaszko-
dott, őt a mentők ellátták. A tűzoltók áramtalanítot-
ták az autót, a helyszínelést követően pedig kivág-
ták a fát és elvontatták a járművet. 
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A népszerű énekesekről, Király 
Lindáról és Király Viktorról, vala-
mint testvérükről és szüleikről 
könyv született „A Király család” 
címmel. A most megjelent vaskos 
kiadványt a sztorikon kívül fotók 
színesítik, így bepillanthatunk a 
család legintimebb pillanataiba 
is. A riportkönyv nemcsak csillo-
gásról, sikerről, hanem mélysé-
gekről, kudarcokról, tragédiákról, 
újrakezdésekről is szól és meg-
tudhatjuk belőle azt is, mióta kö-
tődnek Óbudához.

A könyvbemutatón, sajnos, 
Király Linda nem vehe-

tett részt, mert éppen Los An-
gelesben építgeti karrierjét, 
de ott volt Viktor és a szülők, 
Tamás, illetve Gabriella, azaz 
Gabi, akitől, amikor megkér-
deztük, hol lakik a család, rö-
viden így válaszolt: - Óbudán, 
méghozzá a kezdetektől, ami-
óta hazajöttünk Amerikából.

S ennek már lassan húsz 
éve! Erről így vall a könyvben 
a feleség, az anya, érdemes fel-
idézni:

„Magyarországra hazatérve 
megvettünk egy házat, amit 
előtte már többször is néze-
gettünk. Üresen állt, félké-
szen. A III. kerületben a he-
gyen, és bennem mindig jó 
érzést keltett, ha megpillantottam. Mint-
ha a Hollywood Hillsen lennél, látod a vá-
ros fényeit. Előttünk egy óriási üres terület 
húzódik, így semmi nem takarja el a kilá-
tást. A ház köré falat húztak, így senki nem 
lát be a kertbe. A ’80-as évek végén épí-
tették. Valaki megvette, hogy valamit csi-
nál majd belőle, de végül soha nem költö-
zött be. Pont azért tetszett meg, mert még 
csak a külső falak álltak, a saját képünk-
re formálhattuk a belsejét. Mire hazajöt-
tünk, már nagyjából elkészült, hamarosan 
birtokba is vettük, és mostanáig eszünkbe 
se jutott elköltözni. Lám, idehaza azonnal 
megtaláltuk az otthonunkat! Kint ez se-
hogy nem sikerült…”

Az is kiderül az izgalmas és olvasmá-
nyos könyvből, hogy kedvenc óbudai 
presszója, a Málna, amelybe mindig szí-
vesen betér finomságokra. A riportot is 
itt vette fel vele Koronczay Lilla újságíró, 
akivel sokszor ülhetett együtt a hosszas 
beszélgetések alatt, mert igen alapos mun-
kát végzett. Ahhoz ugyanis, hogy megnyíl-
jon egy ismert család és beavassa az olva-
sókat legféltettebb titkaikba is – szerelem-
be, betegségbe, kudarcba –, bizalmi, bará-
ti kapcsolatot kell kialakítani az írónak ri-
portalanyaival.

- Állandóan azt kérdezgetik tőlünk – 
folytatja az ismert énekesek még ma is csi-
nos édesanyja – hogyan lehetséges, hogy 
nekünk minden gyerekünk ilyen tehetséges 
a zenélés terén. A válasz: örökölték. Kez-
dem apámmal, akitől a családban folyama-
tosan fel-felbukkanó művészvénát eredez-
tetem. Mivel 1956-ban kivándorolt Ame-
rikába, mindenki csak annyit tudott róla, 
hogy feltűnően szépen énekelt, és még bű-
vészkedett is Rodolfóval. Anyámmal, egy 
szőke gyönyörűséggel, a Budapesti Ope-
rettszínházban ismerkedtek meg, akkori-
ban ott énekelt kóristalányként. Soha nem 
akart énekesnő lenni, pedig eszméletlen jó 
hangja volt. Végül modellnek állt, és fé-
nyes karriert futott be a hatvanas-hetvenes 
években.

Mert nemcsak Linda és Viktor tehetsé-
ges a zenében, hanem ikerfiúk, Ben is, aki 
szintén jól zenélt és táncolt, de eltávolo-
dott ettől a pályától, ő most Amerikában 
él családjával. Megtudhatjuk a könyv-
ből azt is, hogy az ismert zenész édesapa, 
Tamás mellett, az édesanyának is kitűnő 
hangja volt, ő a Gemini együttesben vo-
kálozott. Tulajdonképpen, ahogy a Gabi 
szüleit, őket is a zene hozta össze. Erről 
így mesél:

- Tomival Székesfehérváron is-
merkedtünk össze a Tessék válasz-
tani! című televíziós műsor felvé-
telén, 1980 telén. Mi a Geminivel 
Karda Beátát kísértük, Tomi az Uni-
versal zenekarral pedig Kovács Ka-
tit, és előző nap jöttek haza egy ku-
bai turnéról. Feketére sülve, göndör 
hajjal, önelégülten vigyorogtak a 
képünkbe. Odafordultam Karda Be-
ához: „Te tudod, kik ezek a fiúk?”, 
majd az információ birtokában oda-
léptem Tamáshoz: „Na, milyen volt 
Kubában?”, kérdeztem, mire kész-
ségesen válaszolt és leült az aszta-
lunkhoz. Bea azonnal megkérdez-
te: „Gabi, meghívsz majd az eskü-
vődre?” Szívesen, válaszoltam. El-
ső perctől kezdve volt köztünk To-
mival valami ellenállhatatlan von-
zódás. Reggelig el se mozdultunk 
egymás mellől. Nem őrület? Én 24 
múltam, ő 27. Fél évig jártunk, az-
tán összeköltöztünk, és két év múl-
va megtartottuk az esküvőt. 

Király Tamás is szívesen mesél 
azokról a szép időkről:

- Akkoriban túl voltam már egy 
rövid házasságon, amiből született 
egy fiam, Dávid. Ebben a döntésem-
ben, hogy ilyen korán családot ala-
pítsak, az is benne lehetett, hogy az 
Universal zenekar tagjai mind idő-
sebbek voltak nálam, többen már 
családosak, és azt hittem, az az élet 
rendje, ha én is elköteleződöm Dá-

vid édesanyjával, egy prímabalerinával, 
azonban a szerelem ellenére képtelenek 
voltunk együtt élni. Három hónappal ké-
sőbb találkoztam Székesfehérváron jelen-
legi társammal, Gabival. Ő volt a Cini és a 
Tinikből az egyik Tini, Szabó Gabriella. Az 
az este meghatározó volt mindkettőnk éle-
tében. Két évvel később, 1982-ben össze-
házasodtunk. Gabi gyönyörű volt, szelíd, és 
valami végtelen nyugalom áradt belőle. Ne-
kem a tűzről pattant természetemmel pont 
erre volt szükségem. Azonnal megéreztem, 
hogy ő az Igazi. Június 5-én délután volt az 
esküvőnk és az anyakönyvvezetőtől azon-
nal egy Color-koncertre rohantunk. Óriási 
buli volt! Még nem sejtettük, hogy ez lesz 
az utolsó… Másnap hajnalban elindultunk 
a nászutunkra Amerikába. Nem hiszed el, 
kit láttam a reptéren! Hát az exemet, Ildi-
kót. Az új pasijához igyekezett az USA-ba, 
és vitte magával a kisfiúnkat is.

De innentől már egy másik történet kere-
kedik ki, disszidálással, új életformával, új 
munkával, új családalapítással – csupa iz-
galmas történettel –, hogy igen hosszú kül-
földi kitérő után újra otthonra leljenek ide-
haza, itt Óbudán!

(A Király család a Partvonal Kiadó gon-
dozásában jelent meg.)        Temesi László

„Óbudán, a hegyen, mintha a Hollywood Hillsen lennél, látod a város fényeit”

A király család izgalmas és intim pillanatai



28 2018. 23. számaPróHirdetéS

szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, kőművesmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés garanciával. Tel.: 06-
1/202-2505, 06-30/251-3800 Halász Tibor
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok. Barabás. Tel.: 70/2800-479 vagy 1/793-
1229. www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. Rész-
szellőzők beépítése. Barta Zsolt 06-30/858-
0823
 Gázkészülékek javítása! 35 éves gya-
korlattal, garanciával, korrekt árakkal. Hor-
ti Ákos, Varsa u. 12. Tel.: 06-1/367-0817, 06-
30/231-9179
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-
7526
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter Tel: 06-70/397-3869
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752

egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kár-
páti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 
06-20/493-1675
 Fogsorkészítés, törésjavítás. Rugalmas, 
törhetetlen fogsorkészítés speciális anyag-
ból. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 06-
70/315-1571

oktatás
 Matematika korrepetálás Békásmegyeren 
tanárnőnél általános iskolásoknak, valamint 

középiskola 9.-10. osztályosoknak. Tel.: 06-
30/334-3433
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-
2077
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(30)952-3691 
 Matematika korrepetálás, érettségi felké-
szítés tapasztalt magántanárral, igény esetén 
háznál. Tel.: 06-20/573-2581

elad-vesz
Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat, 
képeslapokat antikváriumunk vásárol. Díjta-
lan kiszállással. 06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő - múzeu-
mok számára is - készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, aranyakat, 
szobrokat, porcelánokat. Tel.: 06-1/789-1693, 
06-30/898-5720
 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

 

régiség
 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
 Antikváriumunk vásárol jó állapotú köny-
veket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszállás! 
Tel:06-20/471-6410, 06-20/386-6490
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásáro-
lunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, kar-
órát, régi pénzérmét, borostyánt, festményt, 
teljes hagyatékot. Cím: III. ker. Vörösvári út 
15. www.obudaoraekszer.hu Tel.: 06-30/498-
3005

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Nánási lakóparkban 60 m2-es lakás kiadó. 
Tel.: 06-1/267-0525
 Vízimolnár köz 2. szám alatti társasházban 
44 m2 összkomfortos, felújított helyiség 2019. 
január 3-tól csendes tevékenységre kiadó. Ér-
deklődni lehet: Lénárt Mihály közös képvise-
lőnél. Telefon: 06-20/951-7758
 Bakoslak Ingatlan eladó és kiadó lakáso-
kat keres igényes, készpénzes ügyfelei részé-
re. Tel: 06-20/974-0571, bakoslak.office@
gmail.com
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600

Állás
 Kőművest alkalmaznék napi 15.000 Ft-
ért. Lehet beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423
 Óbudai nagyforgalmú kifőzde keres szak-
mai gyakorlattal gyorséttermi eladót, pultost. 
Tel.: 06-20/935-4578, desianiko@gmail.com
 Jó kedélyű, jólszituált idősebb, független 

közgazdásznő keres hasonló adottságokkal 
rendelkező idősebb hölgyet, akivel szívesen 
töltené szép otthonában Bel-Budán a karácso-
nyi ünnepeket stb., bekebeli18@gmail.com
 Idősebb, ügyes kezű ezermestert keresek 
ház körüli munkákra alkalmi segítőnek Bel-
Budán. bekebeli18@gmail.com
 Munkatársakat keresek. Nyugdíjasok is 
jelentkezzenek! Környezetvédelem témában. 
tallufi@gmail.com
 III. kerületi általános iskolákba keresünk 
délutános takarítónőket 4 órában. Érdeklődni: 
06-20/980-5616
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, ko-
ra hajnali és esti 4 órás munkára. Tel.: 06-
20/9378-655
 Főzésben jártas hölgyet keresek a III. ke-
rületből, aki heti 4 × szívesen segít meleg 
étel főzésben családnak. Érdeklődni: 06-20-
9471-843
 A Geo Concept Kft. könnyű fizikai 
munkára keres kollégát a kivitelező csapatába. 
Korrekt munkafeltételeket biztosítunk. 
Jelentkezés: karpati.beata@geoconcept.hu

egyéb
 Karácsonyi ajándékposztereit, vászon-
képeit rendelje meg időben üzletünkben. 
Régi fényképeit felújítjuk. Fotomontázs, 
digitális festmény, ágyneműhuzat, füg-
göny. Kolosy tér 5-6. Fszt. 20. Tel: +36-
70/557-0125, www.postershop.hu

 Szerezze be nálunk szeretteinek a kará-
csonyi meglepetéseket! Hozza hozzánk törött 
porcelánját, és családi ékszerszettet készítek 
belőlük! Bécsi út 141. Tel.: 06-70/433-2199, 
www.szaszkaroly.hu
 A Mátyás Templom és a Rózsák tere temp-
lomának felújításából származó üvegekből 
készült ékszerek! „Megmenteni a megment-
hetőt!” Bécsi út 141. Tel.: 06-70/433-2199, 
www.szaszkaroly.hu

számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)857-2653

társkereső
 Sporthoz, tánchoz, utazáshoz partnert ke-
res 50-es diplomás hölgy. Tel.: 06-70/313-
8538, germa15@citromail.hu

Gondozás
 Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kul-
turált, egyedülálló fiatalember életjáradékot 
kötne hosszú távú befektetés céljából, esetleg 
gondozását is vállalom: +36-70-492-6678.

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 12-18.

BENTLAKÁSSAL, kétszemélyes, buda-
pesti igényesen karbantartott, nyugalmas 
otthonomba leinformálható, NEMDO-
HÁNYZÓ, FÜGGETLEN, POZITÍV sze-
mélyiségű, intelligens, talpraesett, önkri-
tikus, nagyjából egészséges, önmagára, 
környezetére igényes, GYAKORLOTT, 
50-60 éves HÁZVEZETŐNŐT, együtt-
működőt felveszek. oneletrajzotszoveg-
benkerek@gmail.com

Ráday Antik Galéria vásárol készpénzért! 
Antik, modern festményeket, porceláno-
kat, kar- és zsebórákat, álló, fali, asztali órá-
kat, numizmatikát, katonai kitüntetéseket, 
ezüsttárgyakat, antik ékszereket, bútorokat 
stb. ha nem szeretné elkótyavetyélni tárgya-
it! 1092 Bp., Ráday u. 6. (Ibis Hotel alatt) ra-
dayantik@gmail.com, www.radayantik.hu, 
06-30/214-1151, 06-1/201-6188
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Az alma nem esett messze 
a fájától. Az egykori kiváló 
hátvéd, a Szőke Sziklaként 
elhíresült Mészöly Kálmán 
kisebbik fia, Mészöly Géza 
örökölte apja tudását, válo-
gatott játékosként és edző-
ként is a papa nyomdokai-
ba lépett. A nevét viselő 
Mészöly Focisuli színvona-
las sportolási lehetőséget 
nyújt a békásmegyeri és a 
környéken élő gyerekek 
számára.

- Hogyan került kap-
csolatba az óbudai lab-
darúgással? 

- 2011-ben észleltük, hogy a csillaghegyi 
sporttelepen nincs utánpótlás foci, ezért tár-
gyalásokat kezdeményeztünk és hosszú tá-
vú, 30 éves szerződést kötöttünk. 

Tehetség + szorgalom = siker
- Milyen célokkal indították el a focisulit?
- Újvári Gábor barátommal álmodtuk meg 

egy modern sportegyesület képét, amely be-
fogadó és ahol a tehetségéhez, szorgalmá-
hoz méltó pályát futhat minden gyermek. Az 
egészségmegőrzés és a profi karrier megala-
pozása mindmáig megmaradt kettős célnak.

- Honnan és hogyan toborozták a gyere-
keket?

- Ürömön, majd Békásmegyeren is megke-
restük az iskolákat, óvodákat, illetve nyílt na-
pokon vártuk a gyerekeket, és manapság is 
bárki, bármikor lejöhet hozzánk a Márton út 
25. szám alatti pályára, mi biztos, hogy megte-
remtjük számára a sportolási lehetőséget.

- Az egyesület kinőtte a gyerekcipőt, ma 
már az oktatás színvonalával és eredmé-
nyességével egyre jobban közelít a többi, 
régebben működő sportiskolákhoz. Minek 
köszönhető a folyamatos fejlődés? 

- Az első pillanattól kezdve határozott 
célkitűzések mentén dolgoztunk és sze-
rencsénkre az edzői garnitúránk is minő-
ségi. Mennyiségi és minőségi kérdésekben 
országos szinten is vezető egyesület a mi-
enk, amely főleg az innovációs megoldá-
sainak és a következetes szakmai munká-
nak köszönhetően további fejlődési pálya 
előtt áll.

Javuló tárgyi feltételek
- Elégedett a szakmai munka tárgyi és 

személyi feltételeivel, jó helyük van Csillag-
hegyen? 

- A TAÓ-pályázatoknak köszönhetően a 
tárgyi eszközök terén a legmodernebb esz-
közök is rendelkezésre állnak, amelyek az 
utánpótlás területén belül hasznosítható, a 
pályák tekintetében azonban nem ennyire 
rózsás a helyzet. Ám ebben is áttörés várha-
tó 2019-ben, mert a Budapest projekt kere-

tében teljesen megújul a békási sportlétesít-
mény, így 4 pályával és 1500 négyzetméte-
res öltöző komplexummal várjuk majd a fo-
cizni vágyókat!

- Van kapcsolatuk a külföldi klubok ha-
sonló korosztályú csapataival? 

- A kezdetektől partnerünk a világ leg-
nagyobb utánpótlás-nevelő klubja a stock-
holmi IF Brommapojkarna, ám a svéde-
ken kívül élő kapcsolatunk van a Manches-
ter United, a Real Madrid, a Dinamo Zag-
reb, a Hertha Berlin utánpótlás részlegeivel, 
jártunk már tanulmányúton Spanyolország-
ban, Angliában, Törökországban, Ausztriá-
ban, Svédországban és Horvátországban. 

- Szoros kötelék fűzi a Mészöly családot 
Óbudához. Az évek során a család minden 
férfi tagja játékosként, vagy edzőként szere-
pet vállalt a kerület sportéletében. 

- Édesapám itt kezdett el futballozni, a bá-
tyám 20 éven át volt a III. kerületi TVE kö-

telékében, és immár én is hét éve 
székhelyemnek tekinthetem Csillag-
hegyet. Óbuda, mint egy kisváros jó 
adottságokkal rendelkezik, rengeteg 
a tehetséges gyermek, örülünk, hogy 
az ő boldogulásukért dolgozhatunk.

első lépés: 
a játék megszerettetése

- A 18 magyar, 3 olimpiai és 2 ifjú-
sági válogatottsága, valamint hazai 
és külföldi élvonalbeli klubok edző-
jeként rengeteg tapasztalat birtoko-
sa. Mit tart a legfontosabbnak a fia-
talokkal való foglalkozásban? 

- A legkisebb korban a játék meg-
szerettetése a legfőbb célunk, az, 
hogy erre a sportra gyors, intenzív 

edzések által szoktassuk őket. Később a fo-
ciban való megtartás a cél, bizony tudni kell 
a mai gyerekek kedvében járni (jó edzések, 
kiváló közösségek, sikerélmény, kiegészí-
tő programok stb.). A nagyobbaknál pedig 
a menedzselés, a nagy útvesztőben való el-
igazodás kapcsán segíthetünk.

- Ha 3-4 évre előre tekintene, milyennek 
szeretné látni a Mészöly Focisulit?

- Szeretnénk, ha megújult környezetben, 
zsúfolt pályákon oktatnánk a focit. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy az infrastruktúra 
javulása újabb lökést ad nekünk és megszi-
lárdítjuk a helyünket az akadémiák mellett 
Budapesten.  Kép és szöveg: Lovas Albert

Az óbudai sportélet büszkeségei: Mészöly Géza labdarúgó

Békásmegyeri labdarúgó-műhely

• Azok az óbudai gyerekek, akik most szeret-
nének csatlakozni az egyre ismertebbé váló 
labdarúgó-műhelyhez, útbaigazítást kaphat-
nak az info@meszolyfocisuli.hu e-mail címen, 
vagy a 06-30-951-6601-es telefonszámon.  
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Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés 
megkötésétől számított 120 napon belül 
a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési 
jegyzőkönyvben részletezettek szerint a 
felújítási munkálatokat el kell végeznie. 
Amennyiben a felújítási kötelezettségnek 
eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év hatá-
rozott időre jön létre. A beköltözés várha-
tó időpontja a szerződéskötést követő nap. 
A bérleti jogviszony ismételt biztosításá-
ra legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 
év időtartamra kerülhet sor. 
A Vagyonkezelő a költségelvű pályázat 
esetében – legfeljebb a helyszíni felméré-
si jegyzőkönyvben meghatározott beke-
rülési költség beszámítható összegének 
mértékéig – megállapodást köt a bérlő-
vel a bérbeszámítás módjának meghatá-
rozásáról az alábbiak szerint:
b) a megállapodás megkötésének feltéte-
le bérbeszámítási előszerződés megkötése, 
amelyre a felújítási kötelezettség megkez-
dése előtt kerül sor,
c) az előszerződésben meghatározott csa-
tolandó dokumentumok meglétét és a fel-
újítási munka elvégzésének felülvizsgála-
tát a Vagyonkezelő végzi,
d) a bérbeszámítási megállapodás megkö-
tésére a Vagyonkezelő által kiállított tel-
jesítésigazolás kiadását követően kerül-
het sor,
e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 
100%-áig lehetséges,
f) amennyiben a bérleti jogviszony a bér-
beszámítás megtérülését megelőzően meg-
szűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő el-
számolni kötelesek egymással a bérbeszá-
mítási megállapodásban foglaltak szerint. 
A fennálló összegből le kell vonni a bér-
lő által esetlegesen felhalmozott díjtartozá-
sok összegét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
január 10. 12 óra. Helye: a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (1033 Bu-
dapest, Harrer Pál u. 2.), Szociális Szol-
gáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája 
(1033 Budapest, Fő tér 2.),
A pályázat benyújtásakor adategyez-
tetés céljából a pályázók és az együtt-
költöző családtagok személyi azonosí-
tó okmányait (személyi igazolvány, lak-
címkártya), vagy azok másolatát be kell 
mutatni!
A pályázatokat az Egészségügyi, Szociá-
lis- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2019. 
márciusi ülésén bírálja el.
A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosz-
tály a pályázókat legkésőbb 2019. április 
30. napjáig írásban értesíti.

Helyreállításra szoruló lakások bérleti 
jogának elnyerésére kiírt pályázaton va-
ló részvétel általános szabályai:
1) Pályázaton azon cselekvőképes személy 
vehet részt:
a) aki – valamint a vele együttköltöző sze-
mély – beköltözhető lakással nem rendel-
kezik,
b) akinek a kérelem benyújtásának idő-
pontjában nem áll fenn adó vagy adók 
módjára behajtható köztartozása, nincs el-
lene folyamatban lakbér vagy külön szol-
gáltatások díjának meg nem fizetése miatt 
bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkor-
mányzattal korábban kötött bármely szer-
ződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven 
belül önkényesen nem költözött be önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakásba, 
d) a pályázó, illetve a vele együttköltöző 
személyek közül legalább egy fő legalább 
6 havi munkaviszonyból, munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíj-
szerű ellátásból vagy GYED-ből szárma-
zó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely 

jövedelem fedezi a lakásfenntartás vár-
ható költségeit,
e) vállalja a bérleti szerződések közjegyzői 
okiratba foglalásának díját,
f) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor 
két havi bérleti díjnak megfelelő óvadé-
kot fizet,
g) aki a lakás rendeltetésszerű használatra 
való alkalmassá tételére, felújítására, kom-
fortfokozatának emelésére vállal kötele-
zettséget,
h) a pályázó és a vele együttköltöző sze-
mélyeknek az egy főre jutó nettó jövedel-
me el kell, hogy érje legalább az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át 
(42.750,- Ft),
i) Amennyiben a pályázó jelenleg is III. ke-
rületi önkormányzati lakás bérleti jogával 
rendelkezik, a pályázaton való részvételé-
nek további feltétele, hogy a bérlő vállal-
ja korábbi lakásának rendeltetésszerű hasz-
nálatra alkalmas állapotban történő leadá-
sát a bérleti szerződés megkötését követő 
120 napon belül, valamint a pályázott la-
kás közüzemi költségeinek fizetését a bér-
leti szerződés megkötését követően.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be 
pályázatot, amelynek nagysága nem halad-
ja meg méltányolható lakásigényének fel-
ső határát:
1 személy esetén 1 lakószoba,
2-3 személy esetén 2 lakószoba,
4-5 személy esetén 3 lakószoba,
5-nél több személy esetén minden továb-
bi személy esetén a szobaszám felső határa 
fél szobával nő.
3) A pályázati adatlapon a pályázó nyilat-
kozatának tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás(ok) pályázati ki-
írásban rögzített sorszámát(ait), a pályá-
zó esetleges különleges igényeit és azok 
indokát,
b) a pályázó és családja (együttköltöző sze-
mélyek) adatait és a közöttük fennálló ro-
konsági kapcsolat megjelölését,
c) a pályázó és együttköltöző hozzátar-
tozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyo-
ni helyzetéről, valamint jelenlegi lakás-
körülményeiről,

d) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályáza-
ti kiírás mellékletét képező műszaki álla-
potlap tartalmát megismerte  és 120 na-
pon belül vállalja az abban meghatáro-
zott felújításokat átlagos, jó minőségben,
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy meg-
felel a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a la-
kásbérlettel járó kötelezettségeket,
f) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, 
hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt 
vett-e és hány alkalommal a III. kerüle-
ti Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vál-
lalja a bérleti szerződések közjegyzői ok-
iratba foglalásának díját, valamint vállal-
ja, hogy a szerződés megkötésekor két ha-
vi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
h) pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy pályázatát az adatvédelmi tájékozta-
tó megismerését és elfogadását követően 
nyújtja be.
4) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköltöző sze-
mélyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, 
munkaviszonyára, munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyára vonatkozó 
igazolásokat, nyilatkozatokat
b) amennyiben a pályázó jelenleg is ön-
kormányzati lakás bérlője, az érvényes 
bérleti szerződést valamint a közüzemi 
szolgáltatóknak a tartozásmentességet 
hitelt érdemlő igazolását
c) a pályázat elbírálása szempontjából lé-
nyeges egyéb adatokat, tényeket, körül-
ményeket és nyilatkozatokat.
Az egy főre jutó nettó jövedelem megálla-
pításánál az együtt költöző személyek va-
lamennyi jövedelmét (munkajövedelem, 
társadalombiztosítási-, szociális ellátások, 
stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jö-
vedelem megállapításánál a pályázat be-
adását közvetlenül megelőző 6 havi nettó 
jövedelem átlagát kell igazolni. A társada-
lombiztosítási ellátások vonatkozásában 
a kérelem beadását megelőző egy hónap-
ról szóló jövedelemigazolást, míg vállalko-
zók esetében a pályázat benyújtásának hó-
napját közvetlenül megelőző adóbevallás-

sal lezárt időszakról illetékes állami adóha-
tóság (NAV) által kiállított hivatalos igazo-
lást kell benyújtani. Az adóbevallással még 
le nem zárt időszakról a könyvelő által ki-
állított hivatalos igazolás, ennek hiányában 
a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata szük-
séges az időszak alatt szerzett nettó bevé-
telről. Munkanélküliek esetében az illeté-
kességi területükön lévő Munkaügyi Kiren-
deltség igazolását csatolják, ugyancsak a 
pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. 
Amennyiben a pályázó gyermekét egyedül 
neveli, nyilatkozatát a gyermektartásdíjra 
vonatkozóan, megjelölve annak összegét.
Az Egészségügyi, Szociális- és Lakás-
gazdálkodási Bizottság a pályázó által, a 
pályázat leadására nyitva álló határidőn 
belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok 
alapján hozza meg döntését.
5) Egy pályázó legfeljebb három lakás-
ra nyújthat be érvényesen pályázatot, 
amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével 
tehet meg.
6) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon adtak be, 
b) amely hiányosan került benyújtásra, 
c) amely nem felel meg a helyi rendelet-
ben és a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek. 
7) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) a rendelet keretei között a szociális és 
lakásgazdálkodási területen érintett állan-
dó bizottság határozza meg,
b) a pályázat elbírálásának alapját különö-
sen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, 
szociális és lakhatási körülményei képezik.
c) a pályázaton meghirdetett lakások 50%-
át fiatalok részére kell bérbe adni,
d) a fiatalok részére történő bérbeadás ese-
tén előnyt élveznek a fiatal házasok,
8) A beérkezett pályázatok elbírálásra tör-
ténő előkészítése érdekében a pályázók ál-
tal közölt adatokat a Hivatal és a Vagyon-
kezelő a 113. § szerint jogosult kezelni és 
egymás között, valamint harmadik sze-
mély részére továbbítani.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottság

A Budapest főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő aláb-
bi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők Budapest Főváros III. kerületi Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) va-
lamint a lakásokról készült fotókkal együtt  elérhető az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pá-
lyázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2018. december 7-től Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint 
a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. A lakbér, a víz és sze-
métátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

Sor
szám Út/utca/tér Emelet Lift m2 Szoba-

szám Komfortfokozat Alap
lakbér Ft/m2

Lakásbérleti díj-
ba beszámítható

1) Hatvany Lajos 6 van 48     2 összkomfortos 706,-Ft 1.100.000,-Ft
2) Hatvany Lajos 7 van 50 2 összkomfortos 706,-Ft    900.000,-Ft
3) Kabar 6 van 62 3 összkomfortos 706,-Ft 1.200.000,-Ft
4) Kabar 6 van 65 3 összkomfortos 706,-Ft    700.000,-Ft
5) Kékfestő fszt. nincs 86 2 komfortos 646,-Ft 2.500.000,-Ft
6) Kenyeres 2 nincs 44 2 komfortos 646,-Ft 1.400.000,-Ft
7) Királyok 2 nincs 54 2 összkomfortos 706,-Ft    850.000,-Ft
8) Pablo Neruda 3 nincs 74 3 összkomfortos 706,-Ft 1.200.000,-Ft
9) Pacsirtamező 2 nincs 34 1 komfortos 646,-Ft 1.200.000,-Ft
10) Pacsirtamező fszt. nincs 30 1 komfortos 646,-Ft 1.500.000,-Ft
11) Pacsirtamező 1 nincs 79 2 komfortos 646,-Ft 1.600.000,-Ft
12) Pacsirtamező 1 nincs 31 1 komfortos 646,-Ft 1.100.000,-Ft
13) Pünkösdfürdő 2 nincs 64 3 összkomfortos 706,-Ft 1.000.000,-Ft
14) Szentendrei fszt. nincs 29 1 komfortos 646,-Ft 1.300.000,-Ft
15) Szőlő 9 van 49 2 összkomfortos 706,-Ft    900.000,-Ft

16) Raktár fszt.
nincs

34 1
félkomfortos / felújí-
tás után komfortos 646,-Ft    450.000,-Ft

17) Szél 1 nincs 35 1 komfortos 646,-Ft 1.000.000,-Ft
18) Szél 4 nincs 16 1 komfortos 646,-Ft    700.000,-Ft
19) Szőlő fszt. nincs 27 1 komfortos 646,-Ft 1.800.000,-Ft
20) Szőlő fszt. nincs 27 1 komfortos 646,-Ft 1.100.000,-Ft

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtania a Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által kiállított Ingatlantulajdon 
esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.
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Tekintettel arra, hogy a Honvédelmi 
Sportszövetség (HS) felettébb nép-
szerű programjára, a Bátrak Ligája 
versenysorozatokra az ország minden 
szegletéből érkeztek eddig is a csapa-
tok, az ő jutalmazásuk voltaképpen fo-
lyamatos azóta. A szövetség vezetői 
igyekeznek a legtöbb helyszínen sze-
mélyesen átadni a jól megérdemelt 
csomagot – ennek keretében járt az 
Óbudai Nagy László Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ban Nébald György, a HS alelnöke.

A Bátrak Ligája egy fontos so-
rozata a Honvédelmi Sport-

szövetségnek, hiszen ezzel is se-
gíthetjük a különböző iskolák, 
gyerekek sporthoz való kötődé-
sének elősegítését. Arról nem 
beszélve, hogy az efféle prog-
ramok célja az is, hogy a spor-
ton keresztül kialakulhasson az 
egészséges nemzettudat. Nagy 
öröm, hogy az újfehértói esemé-
nyen is nagyot küzdő, mosoly-
gós gyerekeket láttunk – ilyen 
volt ennek az óbudai iskolának a 
csapata is, amelynek most átad-
hattuk az 500 ezer forint értékű 
sportszercsomagot – fogalma-
zott olimpiai bajnokunk, aki az 
átadás előtt néhány szót váltott 
a gyerekekkel, akik elmondásuk 
szerint nagyon élvezték a verse-

nyeket, és persze magát 
az utazást is.

- Valóban emlékezetes 
nap volt számukra az új-
fehértói kirándulás. Mi-
után az iskolában sok a 
hátrányos helyzetű gyer-
mek, különös gondot for-
dítunk arra, hogy bizo-
nyos területekkel kiemel-
ten foglalkozzunk – az 
egyik ilyen a sport. Ezen 
keresztül ugyanis nagyon 
motiválhatóak a gyere-
kek, érződik rajtuk a tett-
rekészség, a bizonyítá-
si vágy. Nagyon örültünk, 
hogy részt vehettünk a Honvé-
delmi Sportszövetség Bátrak Li-
gája eseményén, és nagyon kö-
szönjük a sportszercsomagot! 
Nyugodtan mondhatom, jó hely-
re került, nagy segítség az iskolá-
nak, a gyerekeknek, akik így szí-
nesebb, még érdekesebb testne-
velési órákon vehetnek részt ez-
által – mondott köszönetet Ara-
di Szilvia, az Óbudai Nagy Lász-
ló Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola igazga-

tóhelyettese, akit Nébald György 
biztosított arról, hogy a jövőben 
is várhatóak Bátrak Ligája ver-
senyek és sok egyéb programok, 
pályázatok, hiszen a Honvédelmi 
Sportszövetség kiemelten felada-

tának érzi az iskolák, a gyerme-
kek segítését.

A Bátrak Ligája díjazásaként 
eddig közel 19 millió forintos 
sportszercsomagot osztottak 
szét 39 iskola között.

Boldog percek a suliban

Megérkezett a sportszercsomag

könyv a gázgyár labdarúgó sportjáról
Megjelent ifjú Rothrbacher István „A Gázművek MTE/ ASR Gáz-
gyár labdarúgócsapatának története” című könyve. A szerző hitele-
sen tárja fel a szakosztály történésekben és eredményekben gaz-
dag múltját, hiszen édesapja és nagypapája is évtizedeket töltött el 
az egyesületnél, ő maga pedig szinte a pályán nőtt fel.
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Rejtvényünkben Mikulás alkalmából egy 
kedves vers sorait olvashatja. Megfejtés a 
vízszintes 6. és a függőleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Gustav …, osztrák zeneszer-
ző volt (1861-1911). 6. Az idézet eleje (zárt be-
tűk: S. Á. N.). 12. Észak-amerikai tó. 13. Buk-
szában van! 15.Háztartási réztisztító anyag. 
16. Ósdi sör. 17. Juttass. 19. Megkeverve lop! 
20. Svéd és vatikáni autók jele. 21. Szobrászat, 
szobrászművészet. 24. Visszaad régiesen, for-
dítva. 25. Tíz visszája. 27. Kuruc hadvezér volt. 
29. Alak az egyiptomi mitológiában. 31. Tréfás 
történet. 32. A. A. D. 34. Amerikai elnök volt, 
Gerald. 36. LG! 37. Skandináv pénz volt. 38. 
Egyik kutya fajtája. 41. Repülő lény. 42. Gép-
kocsitartozék. 45. Fejünkön van. 46. Néma düh! 
48. Verdi egyik operája. 49. Személyes névmás. 
50. Kisebb csapat. 52. Puccini szerezte. 53. Tő-
lünk keletre lévő fejfedő. 54. Többes számban 
Arany János írta. 57. Néma Lázár! 58. Suta tár-
sa. 59. Ilyen dinnye is van.
FÜGGőLEGES: 1. Az idézet második része 
(zárt betűk: L. L. E.). 2. Gogol egyik szín-
műve. 3. Újságban szerepel. 4. Alulra. 5. Budai 
gyógyfürdő. 6. Felszeletelt. 7. Kettős betű. 8. 
Szakirányú végzettség adja. 9. Duplázva édes-
ség. 10. Illeték. 11. Kálium, oxigén és palládi-
um vegyjele. 14. Aratnak vele. 17. Albán, spa-
nyol és zambiai autók jele. 18. STTO. 22. Ena-
pi névelővel, fordítva. 23. Az ábécé legeleje. 
26. Lefolyótisztító márka. 28. Idegen egyenleg. 
30. Mosdó része! 33. Dél-bakonyi hegy Veszp-
rém megyében. 35. Higany és kripton. 36. Lead belülről nézve! 
38.Vajon régiség? 39. Névelős oduféle. 40. Csökkent. 41. Marok-
kói, uruguayi és osztrák autók jele. 43. Azonos magánhangzók. 44. 

Kambodzsai, német és Costa Rica-i autók jele. 47. Töltött süte-
ményfajta. 51. J. Z. R. 53. Egyenes, tisztességes. 55. IIII. 56. Mu-
tatószó. 58. Fordított előd!

Megjött a Mikulás
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Hahota
Nyuszika megy az er-
dőben és találkozik az 
öszvérrel:
- Te ki vagy?
- Én vagyok az öszvér. 
- Az meg micsoda?
- Az apám ló volt, az 
anyám pedig szamár.
Később nyuszika talál-
kozik a farkaskutyával:
- Te ki vagy?
- Én a farkaskutya va-
gyok.
- Az mi?
- Az apám farkas volt, 
az anyám meg kutya.
Nyuszika megy tovább, 
egyszer csak jön egy ló-
darázs:
- Hát te ki vagy?
- Én vagyok a lódarázs.
- Na, tudod, kivel szó-
rakozz!

* * *
Végre valóra válik az 
álmod, édesem – mond-
ja a férj a feleségé-
nek.- Rövidesen sokkal 
drágább lakásban élünk 
majd.
- Ez csodálatos! És mi-
kor költözünk?
- Semmikor, emelkedik 
a lakbér.

* * *
- Elnézést, kisasszony! 
Idegen vagyok ebben a 
városban. Megmonda-
ná, hol lakik?

Advent a Társaskörben
• A zene segít az ünnepekre hangolódásban, az 
Óbudai Társaskör adventi koncertjei az otthonos, 
családi miliővel egy kis pluszt adhat a karácsonyi 
készülődéshez. A hagyományokhoz híven, adven-
ti koncertet ad a ház legrégebbi zenekara, az Óbu-
dai Kamarazenekar december 15-én 19 órai kez-
dettel. Beethoven-esttel készülnek, a koncerten fel-
lép Oláh Vilmos hegedűművész. 
• Az idei Társasköri karácsonyon Hutás Gergely 
hegedűművésszel és családjával, zenészbarátai-
val tölthetnek el egy jó hangulatú, meghitt estét ze-
nével, versekkel, teával, forralt borral december 17-
én 19 órától. (Bővebben a programokról: www.obu-
daitarsaskor.hu)

Orgonaest 
A békásmegyeri Meg-
békélés Háza templom-
ban Sárosi Dániel zon-
goraestjére várják a kö-
zönséget december 17-
én 19 órára. A hangver-
senyre a belépés ingye-
nes. (Cím: Királyok útja 
297., Újmegyeri tér.)

Pontosítás
Lapunk előző (novem-
ber 24-én megjelent), 
22. számának 20. olda-
lán pontatlanul írtuk a 
(Ki volt Till Ottó? – felcí-
mű) Színházteremet ne-
veztek el a zenetanárról 
című cikket. Helyesen: 
Koncerttermet neveztek 
el a zenetanárról. 

Meseterápia a könyvtárban
A Jöjjön ki Óbudára sorozat következő vendé-
ge: Boldizsár Ildikó író, szerkesztő, meseterapeu-
ta lesz december 11-én 18 órakor a Fő téri könyv-
tárban. Beszélgető partnere: Bárdos Deák Ági. A 
rendezvényre a belépés díjtalan, a részvételi szán-
dékot kérik, előre jelezzék a fszek0307@fszek.hu 
e-mail címen, vagy a 368-8476-os telefonszámon.

Czakó Sándor Grand-
pierre Attilával és 

barátaival alapította meg a 
Vágtázó Halottkémek ze-
nekart 1975-ben. Kezdet-
től fogva belülről fakadó 
zenét játszottak, teljesen 
szokatlan, egyedi és archa-
ikus zeneértelmezésben. A 

most megjelent, „A Való-
ság Hit és Lélek rejtett cso-
dája” című könyvben a ze-
ne által létrehozott csodá-
nak  megtapasztalásához 
vezető utat próbálja a szer-
ző az olvasó elé tárni egy 
underground zenekarral 
létrehozott és megtapasz-

talt élmény alapján.
A könyv sajtóbe-

mutatóját november 
28-án tartották a Kis-
celli Múzeumban. A 
helyszínválasztás ter-
mészetesen nem vé-
letlen. Idén 30 éve, 
hogy megnyílt a le-
gendás Fekete Lyuk, 
az évfordulóról kiál-
lítással emlékeznek a 
Kiscelli Múzeumban. 
A december 18-tól lá-
togatható tárlat egyik 
kapcsolódó, felveze-
tő eseménye volt a 
könyvbemutató  k. m.

csoda a zene által

A Fébé Segí-
tő Szolgálat üz-
letvezető mun-
katársat keres 
az Első Evan-
gélikus Ado-
mánybolt meg-
nyitásához! To-
vábbá szeretettel ajánljuk se-
gédeszköz kölcsönzési szolgál-
tatásunkat! Az eszközök (pl. ke-
rekesszék, szoba WC, rollátor, 
stb.) térítésmentesen állnak a rá-
szorulók rendelkezésére!

részletek a honlapunkon: 
www.febeegyesulet.hu 
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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 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 
367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 
17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentke-
zés 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.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választóke-
rület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát 
tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő 
utca 7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-
226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. 
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-
30-546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első 
hétfőjén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap 
utolsó csütörtökén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 
16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus 
utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a 
budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap má-
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor 
ügyvéd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). 
Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodave-
zetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/
Postafiók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. 
Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
• Dr. Kiss Éva bíró családjogi tanácsadása 2019 januártól megszűnik.

MeGjelenésünk. Lapunk kö vetkező száma december 22-én, szom-
baton je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

krumplibúcsú
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata és a „Bra-
unhaxler” Egyesület idén is megrendezi a hagyományos óbudai Krump-
libúcsút a Rozmaring Étteremben december 26-án 10-től 16 óráig. Déli 
12 órakor a jelenlegi Krumplikirály és Krumplikirálynő ünnepélyesen át-
adja „hivatalát” az új Krumplikirálynak és Krumplikirálynőnek. A Krump-
libúcsún fellép a Braunhaxler Dalkör, a talp alá valóról Zwickl Misi és fú-
vós zenekara gondoskodik. (Asztalfoglalás kötelező december 20-ig 
Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)




