
A nagyvárosi kisállatok áttelelése közös 
érdekünk. Ennek fontosságára és sür-
gősségére hívták fel a fi gyelmet.

Az idén 50 éves Óbuda Fotóklub Egye-
sület elindította autista fotóscsoportját, 
melyet országos hálózattá bővítenének.

A szociális városrehabilitáció program 
részeként rendeznek állásbörzét a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban.

XXV. év fo lyam 22. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2019. november 25.
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Sün- és madárvédelem Autista fotóscsoport Állásbörze Békásmegyeren

2019

AQUINCUM • ARANYHEGY • BELSŐ-ÓBUDA • BÉKÁSMEGYER • BÉKÁSMEGYER-ÓFALU • CSILLAGHEGY • CSÚCSHEGY • FILATORIGÁT • HÁRMASHATÁR-HEGY • KASZÁSDŰLŐ • MÁTYÁSHEGY
 • MOCSÁROSDŰLŐ • HAJÓGYÁRI-SZIGET • REMETEHEGY • RÓMAIFÜRDŐ • RÓMAI-PART • SOLYMÁRVÖLGY • TÁBORHEGY • TESTVÉRHEGY • TÖRÖKKŐ • ÚJLAK • ÜRÖMHEGY

Családias ünnepvárás Óbuda szívében

Az Advent Óbudán 2019 programsorozat díszkivilágítását dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere kapcsolja fel november 30-án 18 órakor a Fő téren. (Az első és a második adventi hétvége 
programja a 4. oldalon.) A Fő és a Csobánka téren nyit idén is térítésmentesen használható korcsolya-
pályát az önkormányzat az igen népszerű Advent Óbudán rendezvénysorozat részeként. Ahogy eddig 
is, korcsolyaoktatás és -kölcsönzés is lesz. (Részletek az 5. oldalon)

Fotók: Kocsis László Zoltán



2 2019. 22. számÖNKORMÁNYZAT – ELISMERÉS

November 12. a Szociális Munka 
Napja. Ebből az alkalomból Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata ün-
nepséget szervezett a szociális 
munkát végzők tiszteletére az Óbu-
dai Kulturális Központban. Az ese-
ményen átadták a Fischer Ágoston-
Díjat, amelyet idén a Gézengúz Ala-
pítvány kapott. Ezen kívül öt polgár-
mesteri és négy intézményvezetői 
dicséretet osztottak ki.

Nem munka, hanem hiva-
tás, szeretetszolgálat, ami 

nem napi 8 órából álló elfog-
laltságot kíván, hiszen foglal-
kozásuk középpontjában az el-
esett áll, ami hatalmas lelki ki-
hívást is jelent a szociális mun-
kát végzőknek – magyarázta a 
dr. Kiss László, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere az ünne-
pi rendezvényen, amelyen részt 
vett Varga Mihály pénzügymi-
niszter, országgyűlési képvi-
selő, valamint önkormányzati 

képviselők. Jelen voltak az ön-
kormányzat szociális szolgálta-
tó főosztályának munkatársai 
is, akiknek az adminisztrációs 
munkája szintén nélkülözhetet-
len. A polgármester elmondta: 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata számos egyházi és 
civil szervezettel kötött együtt-
működési megállapodást, mely 
szintén hozzájárul és nagy-
mértékben elősegíti a kerület-
ben élő állampolgárok szociális 
biztonságát.

- Közös felelősségünk a na-
gyobb jólét és jól-lét elérésé-
hez szükséges társadalmi fel-
tételek megteremtése. Ehhez 
az intézményrendszereken kí-
vül olyan személyekre is szük-
ség van, akik elhivatottságuk-
kal, áldozatkészségükkel és ki-
emelkedő szakmai ismereteik-
kel segítik embertársaikat. Az 
egyik ilyen legnagyszerűbb hi-
vatás a szociális munkát vég- zőké, hiszen feladatuk az, hogy 

képessé tegyék elesett embertár-
saikat lehetőségeik minél telje-
sebb kiaknázására, javítsák az 
életszínvonalukat, életminősé-
güket. A szociális munkások a 
változás előmozdítói a társada-
lom és az egyén, a család és a 
szűkebb közösség életében – fo-
galmazott ünnepi beszédében a 
polgármester. Mint mondta: a 
szociális munka az emberi ér-
tékek gyakorlatba ültetése, ezen 
kívül a tudományos szintézis ki-
váló példája, hiszen ezt a hiva-
tást űzőknek otthon kell lenni-
ük az orvostudományokban, a 
pszichológiában, de el kell iga-
zodniuk a jog, a szociológia és 
a kommunikáció világában is. 
Nap, mint nap testközelből ta-
pasztalják meg a legnehezebb 
életkörülményeket, közel kell 
kerülniük a legnehezebb embe-
ri sorsokhoz.

- Az önkormányzat őszinte 
megbecsülését fejezi ki azok-
nak, akik hitükkel és meggyő-
ződésükkel azon fáradoznak, 
hogy a rászorulóknak – legyen 
az gyermek, felnőtt, időskorú, 
fogyatékos, szenvedélybeteg, 
pszichiátriai beteg, hajléktalan 
– az emberi méltóságot tisztelet-
ben tartva adják meg a tőlük tel-
hető segítséget – zárta beszédét 
dr. Kiss László.

A szociális munkát végzők 
tiszteletére szervezett ünnepsé-
gen részt vettek a négy óbudai 

szociális intézmény – az Óbu-
dai Egyesített Bölcsődék, Óbu-
dai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ, Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ, Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény– mun-
katársai. A 4 intézményben kb. 
577 közalkalmazott dolgozik.

A Fischer Ágoston Szoci-
ális Díjat a Gézengúz Alapít-
vány kapta az Óbudán élő ideg-
rendszeri sérült és mozgásfejlő-
désében érintett vagy veszélyez-
tetett csecsemők, kisgyermekek 
átfogó szemléletű gyógyítása, a 
szociálisan rászoruló, tartós be-
teg gyermeket nevelő családok 
megsegítése érdekében végzett 
több évtizedes elkötelezett, ki-
emelkedő tevékenysége elisme-
réseként. A díjat dr. Schultheisz 
Judit orvosigazgató és Németh 
Emőke, az Óbudai Intézet veze-
tője vette át.

Intézményvezetői dicsére-
tet vehettek át az intézmény-
vezetőktől: Gothárd Zsuzsán-
na Erika, Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Központ, 
Pilleinné Kocsó Gyöngyi, Óbu-
dai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény, Sike Zsuzsanna, Óbudai 
Egyesített Bölcsődék, Verebné 
Karóczkai Zsuzsanna, Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ.

A díjak átadása után Tompos 
Kátya és Hrutka Róbert adott 
ünnepi koncertet.

Szociális Munka Napja Óbudán • Díjazták a Gézengúz Alapítványt

„Nem munka, hanem hivatás, szeretetszolgálat”

Alapítvány a születési károsultakért
A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért szervezetet 
1990-ben alapította dr. Schultheisz Judit gyermekorvos a kora-
szülött, idegrendszeri sérült vagy mozgásfejlődésben érintett, el-
térő vagy veszélyeztetett fejlődésmenetű gyermekek családcent-
rikus, kora gyermekkori intervenciós ellátásáért. 1991-ben az 
alapítvány rehabilitációs tevékenysége helyet kapott Budapesten 
egy III. kerületi önkormányzati bölcsődében. Az alapítvány 2003 
óta számos szakmai elismerés és díj birtokosa. Civil, közhasz-
nú szervezetként 29 éve végzett tevékenységük országos szin-
ten is hiánypótló. Rendszerszemléletű modellel Óbudán, vala-
mint négy további központban fogadják országos ellátási profi llal 
a gyermekeket, családokat. Az általuk kidolgozott egészségügyi-
rehabilitációs módszereiket és eljárásaikat minősített képzések 
útján elsajátítva, hazai és nemzetközi szinten is rendszerekbe il-
lesztetten alkalmazzák. Intervenciós munkájuk az országos in-
tézményrendszer egyik alappillére. Szociális tevékenységük kö-
zött kiemelendő az alapítványon belül elérhető Szociális Informá-
ciós Szolgálatuk (SZISZ), melyet annak érdekében működtetnek, 
hogy a családoknak segítsenek a gyermek tartós betegségével, 
állapotával összefüggő, illetve a szociális helyzettől függő ellátá-
sok, támogatások felmérésében.

A Szociális Munka Napja alkalmából polgármesteri dicséretet vehetett át: 
Élesné Márczi Borbála esetmenedzser, kórházi szociális segítő, az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ dolgozója; Szántó Luca te-
rápiás munkatárs, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 
munkatársa; Truczkó Lászlóné nappali ellátás vezető, Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény munkatársa; Varga Jánosné bölcsődevezető, az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék munkatársa; Morvai Edit pénzügyi ügyintéző, a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályának köztisztviselője.

Fotó: Antal István
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Advent Óbudán november 30. – december 23. 



4 2019. 22. számADVENT ÓBUDÁN



52019. 22. szám ADVENT ÓBUDÁN



6 2019. 22. számFŐVÁROSI HÍREK

Elismeréseket adott át Karácsony Ger-
gely főpolgármester a főváros napja, 
Budapest egyesítésének 146. évfordu-
lója alkalmából novenber 15-én.

Karácsony Gergely az ünnep-
ségen azt mondta, emlékez-

ni és emlékeztetni kell mindenkit 
arra, hogy Budapest az a kivéte-
les európai főváros, amelyet nem 
uralkodói hatalom hozott létre, 

hanem éppen annak ellenére jött 
létre és szerezte meg fővárosi jo-
gát. Mi 146 év múltán is csak ah-
hoz ragaszkodunk, amit megal-
kuvásból biztosított a törvény a 
városnak – fogalmazott.

Azt hangsúlyozta: amit 146 
évvel ezelőtt küzdöttek ki ma-
gunknak a városlakók, azt most 
is képesek megvédeni, „mert 
senki, de senki nem leckéztet-

heti meg, végképp nem büntet-
heti meg” a budapestieket azért, 
mert felelősen kifejezték de-
mokratikus akaratukat.

Felidézte, Budapest néhai 
díszpolgára, Garas Dezső a 
Nemzet Színésze címmel kitün-
tetett, Kossuth- és kétszeres Já-
szai Mari-díjas magyar színmű-
vész azt mondta, olyan városban 
szeretne élni, ahol mindenhova 
az van kiírva: fűre lépni szabad!

- Ebben benne van Budapest 
jövője szempontjából a két leg-
fontosabb dolog; az, hogy ez a 
város legyen zöld és szabad – je-
lentette ki. Szerinte ahhoz, hogy 
Budapest zöld legyen elkötele-
zettség, okos döntések, megfon-
tolt beruházások szükségesek, és 
kell hozzá még emberség és szo-
lidaritás. Így tehetjük Budapestet 
a következő öt évben Kelet-Kö-
zép-Európa legzöldebb, legélhe-
tőbb városává – mondta.

Azt hangsúlyozta: a szabad-
ság közös ügy kell, hogy le-

gyen. - Ha a szabadság ügyét, 
a közösség valódi ügyévé, ösz-
szetartó erejévé tudjuk gyúrni, 
akkor Magyarország fővárosát 
olyan hellyé tehetjük, amelynek 
nem kell választania haza és ha-
ladás, nemzet és Európa, rend és 
szabadság között – fogalmazott.

Kiemelte: Budapest, a nem-
zet fővárosa jövője nem múl-
hat semmilyen pártszimpáti-
án, sem üzleti megfontoláson 
és végképp nem önös hatalmi 
érdekeken. Ebből következik, 
hogy a város és az ország veze-
tésének szem előtt kell tartania, 
hogy Budapest nem az egyik, 
vagy a másik oldalé, valamint 
azt, hogy Budapestnek az embe-
reket egyesíteni képes szabad, a 
köztársaságnak otthont adó vá-
rossá kell válnia.

Budapestnek olyan helynek, 
közösségnek kell lennie, amely 
minden magyar számára közös 
otthon – jelentette ki Karácsony 
Gergely.                 budapest.hu

A díjazottak
Pro Urbe Budapest Díjban részesült – a 
Budapest életében jelentős szerepet betöltő, a 
városnak dicsőséget szerző teljesítménye el-
ismeréséért – Fazekas László olimpiai arany-
érmes, 92-szeres válogatott, kilencszeres ma-
gyar bajnok labdarúgó, Keleti Ágnes, a Nem-
zet Sportolója címmel kitüntetett, ötszörös 
olimpiai bajnok tornásznő, a legidősebb ma-
gyar olimpikon, Keresztes Ildikó, a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztjével kitüntetett, kétsze-
res eMeRTon-díjas előadóművész, Révész 
Sándor, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjé-
vel kitüntetett, eMeRTon-díjas előadóművész, 
Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes 
tornásznő és Vadász György DLA Kossuth-, 
Ybl Miklós-, Prima Primissima és Steindl Imre-
díjas építész, a Nemzet Művésze.
A Budapestért Díjnak 22 kitüntetettje 
volt: Auguszt Olga cukrászmester, Babák-
né Kálmán Mariann, a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Kölcsönzési és Raktári Osztá-
lyának nyugalmazott vezetője, Balázs Pé-
ter színművész, színházigazgató, Bálint Im-
re építész, Baloghné Végvári Ágnes nyugal-
mazott környezetvédelmi referens, Cserhal-
mi György színművész, Csurgay Árpád Ist-
ván villamosmérnök, Ganczer Gábor, a Hun-
gexpo Zrt. vezérigazgatója, Gémes Lajos-
né Szőnyi Erzsébet zeneszerző, zenepeda-
gógus, karnagy, Jambrik Rudolf tűzoltó ez-
redes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Dél-pesti Kirendeltségének nyugal-
mazott vezetője, Keleti Éva fotóművész, Ke-
mecsei Zoltán János, a Főpolgármesteri Hi-
vatal Adó Főosztályának vezetője, Martonosi 
György dobművész, Máté Bence természet-
fotós, Ónodi Szabó Lajos okleveles építész-

mérnök, Pongrácz Katalin, a Főpolgármes-
teri Hivatal Városépítési Főosztály Városren-
dezési Osztályának nyugalmazott vezetője, 
Regőczy Krisztina és Sallay András olimpi-
ai ezüstérmes és világbajnok műkorcsolyá-
zók, Szentmiklósi Péter, a Fővárosi Önkor-
mányzat volt főtanácsadója, Szikora Róbert 
előadóművész, az R-GO együttes vezető-
je, Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók 
Szövetsége elnöke, a Nemzeti Sport-csoport 
főszerkesztője, és Tordai Teri színművésznő.
A budapestiek esélyegyenlőségéért já-
ró elismerést, a Zalabai Gábor-díjat Ká-
dár Sándorné, a XIII. Kerületi Önkormány-
zat Prevenciós Központ intézményvezető-
je, a Bliss Alapítvány és Kőbányai komp-
lex óvoda, általános iskola kapta. A Fővá-
rosért Emlékzászló Díjat kapott a Főváro-

si Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság. 
A Dr. Barna Sándor-emlékérem – A főváros 
közbiztonságáért díjban részesült Bakó Im-
re, Balotai Attila, Wieszt Ferenc rendőr alez-
redesek, Diós Dávid, a FÖRI osztályvezető-
je és Pető György, a FÖRI korábbi vezetője.
Papp László Budapest-sportdíjat kapott 
Barka Emese Európa-bajnok és világbajno-
ki bronzérmes birkózónő, Kapitány István, a 
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület ala-
pítója, Kovács Béla, a Magyar Kajak-Kenu 
Versenybíró Testület elnöke, Sas Sándor, a 
Ferencvárosi Torna Club tizenkilencszeres 
magyar bajnoka, háromszoros Európa-baj-
noki ezüstérmes paraerőemelő, a 2016-os 
világkupa első helyezettje és Szemán Ró-
bert kenus, sárkányhajós, a Nagy Sportág-
választó, BBU Nonprofi t Kft. ügyvezetője.

Elismerések a főváros napja alkalmából
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata minden tanév 
őszén kiírja a Jó tanuló, jó 
sportoló elnevezésű ösztön-
díj pályázatot a III. kerület-
ben lakó és tanuló, 7-12. év-
folyamra beiratkozott tanu-
lók számára, akiknek a tanul-
mányi eredménye az elmúlt 
tanév során elérte vagy meg-
haladta a 4.00 átlagot. Az 
ideit is beleszámítva, 2007-
es alapítása óta 220 gyermek 
nyerte el a Jó tanuló, jó spor-
toló ösztöndíjat, ami az is-
métléseknek köszönhetően 
350 díjazottat jelent.

Idén 13. alkalommal 
osztották ki az ösztön-

díjat, az ünnepélyes át-
adó helyszínéül az Es-
ernyős – Óbudai Kultu-
rális, Turisztikai és In-
formációs Pont Szindbád 
terme szolgált. Az elis-
meréseket dr. Kiss Lász-
ló polgármester, dr. Cse-
peli Zsuzsanna, az Óbu-
dai Sport és Szabadidő 
Kft. ügyvezető igazgató-

ja, Fenyvesiné Hegedűs 
Edit, az Észak-Budapes-
ti Tankerületi Központ 
szakmai helyettese adta 
át a kiváló sport és tanul-
mányi eredményt elérő 
diákoknak.

- Nagyon büszke va-
gyok rá, hogy polgár-
mesteri tevékenységem 
első díjátadása és első 
ténykedéseimnek egyike 
az az, hogy önöknek dí-
jakat adhatok át – mond-
ta dr. Kiss László az el-
ismerések átadása előtt. 
Hozzátette: azokra, akik 
meg tudják azt mutatni, 
hogy a sport terén és az 
iskolai mindennapok te-
rén tudnak sikeresek len-
ni, azokra a fi atalokra 
nagy szükség van. A pol-
gármester kiemelte: a ke-
mény munkának értéke 
van, és arra kéri a díjazott 

fi atalokat, hogy a mai na-
pon legyenek büszkék a 
teljesítményükre és ün-
nepeljenek.

Zenés szerdák a bölcsődékben

Óbudán az „Élő népzene a bölcsődékben” program ingyenes foglalkozásain min-
den héten más és más bölcsődében ismertetik meg az apróságokat a hagyományos 
mondókákkal, népdalokkal, hangszerekkel.

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a megkésett beszédfejlődésű kisgyermekek 
száma. A zenei fejlődésgondozás fontosságából kiindulva indították el Óbuda bölcsődé-
iben azt az ingyenes foglalkozás-sorozatot, ahova azokat is szeretettel várják, akik még 
nem bölcsisek. Csoóri Julianna kisgyermeknevelő és a Kerek zenekar játékos elemek-
kel fűszerezett előadásai rendkívül népszerűek a résztvevők körében.

A Kerek zenekar 2019-ben is heti rendszerességgel járja sorra a kerület bölcsődéit, 
népi mondókákkal, énekekkel varázsolva el a kicsiket és minden ízükben megmozgat-
va őket. Az „Élő népzene a bölcsődékben” foglalkozásai az alábbi helyszíneken és idő-
pontokban látogathatók:

Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától

2019.11.27. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1033 Bp., Szérűskert 35.

2019.12.04. 1032 Bp., Solymár u. 12 1035 Bp., Kerék u 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25.

2019.12.11. 1039 Bp., Víziorgona u. 1. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1033 Bp. Szérűskert 35.

2019.12.18. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1032 Bp. Solymár u. 12.

A családias hangulatú zenés programokra várják a bölcsődébe még nem járó 
kisgyermekeket is! Az óbudai bölcsődékről a www.obudaibolcsodek.hu honlapon, il-
letve az Óbudai Egyesített Bölcsődék Facebook oldalán találnak további tudnivalókat.

• 2020. január 7-én kezdődik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezd-
hetik!” tanfolyam következő kurzusa. Érdeklődés és 
jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as 
telefonszámon.

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjasok

„A kemény munkának értéke van”

A 2019/2020-as tanévben 21 iskolából rekordszá-
mú, 86 pályázat érkezett. A sportágak tekintetében 
összesen 16 sportágban nyújtottak kiemelkedő tel-
jesítményt a pályázatot benyújtó diákok.
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Német közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást 
tart december 12-én 16-17 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban 
(Csobánka tér 5.)

Nemzetiségi adventi est
A Békásmegyeri Közösségi Házban tartják a nemzetiségi adventi estet de-
cember 12-én 17 órakor a Német, Szlovák, Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat és a „Braunhaxler” Egyesület szervezésében. Fellépnek: Óbuda-Békásme-
gyer német nemzetiségi óvodásai és iskolásai, valamint német, szlovák és len-
gyel nemzetiségi kórusok. Az adventi gyertyát meggyújtja és ünnepi beszédet 
mond Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testülete 
Polgári-frakciójának képviselője.

Hagyományaikhoz hí-
ven idén is megren-

dezték a Lengyel szalont 
az Óbudai Társaskörben,  
mely az Óbuda-Békás-
megyer Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzat 
szervezésében jött létre. 

1939. szeptember 1-én  
Hitler seregei lerohanták 
Lengyelországot, majd 
két héttel később Sztálin 
hadserege is megtámadta 

Lengyelország keleti ré-
szét. Sokan lettek honta-
lanok, ám a rideg statisz-
tika mögött rengeteg tra-
gikus történet rejlik.

Közreműködtek: Tro-
ján Tünde, Pintér Gá-
bor. Zongorán: Szilasi 
Alex. Az előadáson ere-
deti visszaemlékezések-
ből olvasott  fel a rende-
ző és egyik főszereplő: 
Trojan Tünde.

Az idén fennállásának 25 
éves jubileumát ünneplő Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braunhaxler” 
Egyesület jubileumi tanul-
mányutat szervezett Ulmba, 
a „gyökerekhez”, ahonnan 
mintegy 300 évvel ezelőtt a 
német telepesek elindultak 
Magyarországra az „Ulmer 
Schachtelen”. Magukkal hoz-
ták hitüket, szorgalmukat, 
szerszámaikat, szokásaikat, 
amelyekkel Magyarországon 
új hazára találtak.

A második világhá-
ború után azonban 

főleg Békásmegyerről-
Óbudáról szinte minden-
kit elvittek „malenkij ro-
botra”, a németajkú la-
kosságot kitelepítették, 
marhavagonokban szál-
lították őket Németor-
szágba, legnagyobb ré-
szük Baden-Württem-
bergben, Billigheimben 
és környékén talált új ha-
zára.

Billigheim és Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere 1997-ben írta alá a 
testvérvárosi szerződést. 
Azóta az érintettek több-
ször látogattak el egymás 
rendezvényeire.

Sajnos az egykori bé-
kásmegyeriek közül már 
nagyon kevesen élnek, 
de aki tudott, eljött, hogy 
találkozzon sorstársaival.

A vendéglátók nagy 
szeretettel fogadták az 
odalátogatókat és jövőre 
itthon is ugyanilyen szere-
tettel várják a kintről érke-
ző látogatókat. 

A kitelepítetteknek – 
akiknek Magyarország 
mindig a hazájuk marad – 
édes anyaföldet vittek Ma-
gyarországról ajándékba, 
melyet az egykori békás-
megyeri Kálvária dombról 
gyűjtöttek az itt élők.

A tanulmányút során 
az ulmi St. Michael zu 
den Wengen templom-
ban szentmisén énekelt a 

Braunhaxler Dalkör, az-
után Merlás Tibor atya 
látta vendégül a csopor-
tot. Ennek utána sor ke-
rült a Donauschwäbische 
Museum gyűjteményé-
nek megtekintésére, majd 
a kivándorlók ulmi em-
lékművének megkoszo-
rúzására. Az ulmi város-
nézés után a sulzbachi 
Festhalle-ban az ünnepi 
műsorban a Musikverein 
Sulzbach fúvószenekara, 
a Männerchor Sulzbach, 
a Braunhaxler Dalkör és 
a Tanzgruppe der Do-

nauschwäben lépett fel, 
majd megemlékezéssel 
és közös énekléssel tisz-
telegtek az egybegyűltek 
a még élő és a már meg-
halt kitelepítettek előtt.
A másnapi Heidelber-
gi látogatás és várné-
zés is tartalmas progra-
mot ígért, csakúgy, mint 
az egyetemi fogda meg-
tekintése, valamint a Nec-
kari hajózás. Ezek után 
Billigheimben a kitelepí-
tettek emlékfalának ko-
szorúzása következett, 
majd a tradicionális óné-

met „Gasthaus zur Linde” 
vendéglőben búcsúztak 
el az itthonról kiutazók, 
vendéglátóiktól. 2020 áp-
rilisában a Männerchor 
Sulzbach jön Budapestre.

A jubileumi tanul-
mányutat a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és 
a „Braunhaxler” Egyesü-
let a NEA pályázaton el-
nyert támogatással tudta 
megvalósítani.

A tanulmányút képei a 
facebook braunhaxlerek 
oldalán és a www.braunha-
xler.hu oldalon találhatók.

„Braunhaxler” programok • Méltó megemlékezés 

Jubileumi tanulmányút Németországba

Lengyel szalon 
a Társaskörben

Horvát irodalom és közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer újjáalakult Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzata december 9-én 17 órai kez-
dettel az Esernyős kamaratermében (Fő tér 2.) iro-
dalmi előadást szervez. Miroslav Krle ža (1893-
1981) a XX. századi horvát irodalom klasszikusa 
címmel Dr. Lukács István egyetemi tanár magyar 
nyelvű előadását hallhatják az érdeklődők. Az ese-
mény után tartják az új önkormányzat első közmeg-
hallgatását. Az érdeklődés felmérésére és a felté-
telek biztosítására kérjük szíveskedjen visszajelez-
ni az obudaihorvatok@gmail.com címen, vagy a 1-
890-0587-es telefonszámon december 4-ig. 
Köszönettel: Jakosevity Marianna, Nincsevics Klá-
ra, Szoboszlai Attila - Óbuda-Békásmegyer Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat

Fotó: Antal István
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Prof. Dr. Kovács Levente, az 
Óbudai Egyetem rektora és 
Ormándi Gabriella, az intéz-
mény kancellárja látogatást 
tett dr. Kiss Lászlónál, Óbu-
da-Békásmegyer polgármes-
terénél november elején. 

A látogatást az Óbu-
dai Egyetem veze-

tése kezdeményezte az-
zal a céllal, hogy bemu-
tatkozzanak, ismertes-
sék az egyetem jövőbe-
ni céljait, és hogy közö-
sen keressék az együtt-
működési lehetősége-
ket. A rektor tájékozta-
tást adott a sikeres be-
iskolázási kampányról 
és a főbb számokról: ar-
ról, hogy az idei felvételi 
időszakban közel 15 ez-
ren jelentkeztek az Óbu-
dai Egyetemre, ebből 3 
ezer 513 hallgató nyert 
felvételt, és ezzel az ak-
tív hallgatók száma több 
mint 11 ezer 300.

A jubileumi év kapcsán 
az egyetem vezetése fel-
idézte a nemzetközi hí-
rű intézmény évfordulóit. 
Legfontosabb céljai közé 
sorolták, hogy az Óbudai 
Egyetem a XXI. század 

ipari kihívásainak megfe-
lelően új és fenntartható 
fejlődési pályára álljon, a 
kutatások és fejlesztések 
tekintetében hazánk, va-
lamint a közép-kelet-eu-
rópai régió meghatározó 
egyeteme legyen. Hosz-
szútávon pedig azt kí-
vánja elérni, hogy az ezer 
legkeresettebb műszaki 
felsőoktatási intézmény 
között jegyezzék, melyre 
jók az esélyek a tudomá-

nyos eredményeknek kö-
szönhetően. Megemlítet-
ték, hogy a robotika terü-
letén világszinten a „top 
3-ba” tartozik az egye-
tem. A főbb profi l továb-
bá a mesterséges intel-
ligencia és az egészség-
ügyi informatika kutatás-
fejlesztése. Magyarorszá-
gon egyedülálló módon 
az intézményben találha-
tó a da Vinci sebészrobot 
a robotikai kutatások tá-
mogatására.

Dr. Kiss László polgár-
mester üdvözölte, hogy 
az Óbudai Egyetem ve-

zetőségével ilyen rövid 
időn belül létrejött a sze-
mélyes találkozó. Véle-
ménye szerint a felsőok-
tatási intézmény jelen-
tős értéket képvisel a mű-
szaki oktatás területén. 
Kiemelte: polgármesteri 
programjában nagy hang-
súlyt fektet a 30 év alat-
ti fi atalok támogatására. 
Elképzelése szerint a III. 
kerület vezetése elindíta-
na egy gyakornoki prog-
ramot, melynek részeként 
a hallgatók segíthetnék a 
polgármesteri hivatal te-
vékenységét humán, mé-

dia és szociális területen. 
A polgármester arra kérte 
a rektort, hogy az intéz-
mény részéről is dolgoz-
zák ki ennek lehetőségét, 
számítana az egyetem ve-
zetésének együttműködé-
sére. 

Felajánlotta, hogy a be-
iskolázás könnyítése ér-
dekében közvetítő sze-
repet játszik az egyetem 
és a III. kerületi tankerü-
let vezetése között, hogy 
a beiskolázási kampány 
időszakában több alka-
lommal is első kézből 
kaphassanak tájékoztatást 
a kerületi középiskolások 
az egyetem képzéseiről. 

Dr. Kiss László szeret-
né, ha az egyetem jelen 
lenne a kerület aktív éle-
tében, különböző helyszí-
neken, rendezvényeken, 
kiemelten az Óbuda Nap-
ján. Egyúttal támogatja, 
hogy a középiskolás diá-
kok részt vegyenek olyan 
egyetemi eseményeken, 
mint például a Kutatók 
Éjszakája. Elmondta: szí-
vesen az egyetem rendel-
kezésére bocsátja az Es-
ernyős rendezvényhely-
színt tájékoztató fórumok 
megtartására. Hangsú-
lyozta: a kapcsolat erősí-
tésére törekszik az Óbu-
dai Egyetemmel.

„Az Óbudai Egyetem jelentős értéket képvisel 
a műszaki oktatás területén”

Nyílászárókat cseréltek az Óbudai Gimnáziumban október 
közepén. A tavaszias idő segítette a szakembereket a mun-
kavégzésben

Matekverseny az Árpádban
Idén 26. alkalommal rendezték a nagy múltú matematikaversenyt, az Amfi teát-
rum Kupát az Óbudai Árpád Gimnáziumban. A november 15-i megméretteté-
sen ötödik és hatodik évfolyamos diákok vettek részt. 

Tehetséggondozó szakkör
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2019/2020-as tan-
évben is elindították matematikából az ingyenes tehet-
séggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalko-
zások csütörtökönként 14.30-tól 15.30-ig lesznek a 
gimnáziumban. A szakkör munkájába év közben is be 
lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Hosszú évek óta áll a Római-
part egyik közkedvelt terüle-
tén egy rendezvényhajó, 
amely sokaknak zavarja a 
szemét. A helyszínen rosto-
koló Aquamarina esetleges 
tájidegen-látványán túl sok-
kal inkább a gyakori baleset- 
és életveszélyes esetek miatt 
foglalkoztatja a hatóságokat 
és a vízi sportolókat egyaránt 
az egyhelyben állás. Úgy tű-
nik a tehetetlenség köde ta-
lán most oszlani kezd… Erről 
a körülményről kérdeztük Rá-
cz Ferenc Pétert, az Óbuda-
Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelet igazgatóját.

Nem is emlékszem 
mióta áll itt ez a ha-

jó a Rozgonyi Piroska 
utca magasságában, de 
sok éve, az már biztos. 
Egy rendezvény során, 
2015-ben megsérült a ha-
jótest, kilyukadt az aljzat 
és búvárokat kellett be-
vetni a műszaki mentés-
nél, majd a hibát kijavít-
va, le lett zárva a lék, így 
tovább üzemelt a hajó, 
mint rendezvénytér. Az 
Aquamarina gépészete 
már egyáltalán nem mű-
ködik, így önálló közle-
kedésre nem alkalmas, 
bár álló helyzetében még 
így is rendkívül népsze-
rű a rendezvényhelyszí-
nek között. A korábban 
bolgár, mára szlovák tu-
lajdonosok kezében lé-
vő hajóval a legnagyobb 
probléma az, hogy olyan 
sodorvonalban helyezke-
dik el, amely a vízi spor-
tolókra és az egyéb, ví-

zen rekreálódókra is 
igen nagy veszélyt jelent. 
A benyúló hajótest ki-
kerülése nem veszélyte-
len, mivel egyik oldalról 
a kikötést szolgáló kötél-
zet miatt felgyülemlett 
uszadék fák jelentenek 
veszélyt, a másik oldal-

ról pedig az erős áramlás 
okoz problémát és köz-
vetlen veszélyhelyzetet. 
A vízi közlekedési sza-
bályok miatt a sportolók, 
kikapcsolódók, csak a 
sodorvonal felől tudnak 
kerülni, így évente több 
életmentésre is sor kerül, 

hiszen itt nagyon nagy 
erősségű a sodrás. 

Tovább bonyolítja a 
helyzetet, hogy a ren-
dezvényhajóhoz szabá-
lyosan ki van pontonoz-
va egy BKK kikötő, azaz 
ide köt ki a BKK közös-
ségi, illetve tömegközle-

kedési járata is. Tudomá-
sunk szerint a BKK fel-
mondta a hajótulajdo-
nossal a szerződést, aki 
határidőre sem vitte el 
a tulajdonában lévő ha-
jót, ezért most birtokhá-
borítás miatt, birtokvé-
delmi eljárást indítottak 
a szlovák tulajdonossal 
szemben. Amúgy a ha-
jó tulajdonosa kötelez-
ve van úgynevezett parti 
szemlére, amelyet – szá-
raz dokkban megvizsgál-
va – Komáromban vé-
geznének. 

A fővárosi és a kerüle-
ti városvezetésnek is nagy 
problémát jelent ez a hely-
zet, hiszen számtalan élet-
veszélyes szituációt ered-
ményezett már eddig is ez 
a hajó. A különös veszély-
helyzetet mi sem mutat-
ja jobban, mint, hogy gya-
korlatilag minden szezon-
ban többször kerül sor bo-
rulás, műszaki hiba miat-
ti mentésre hajós szolgá-
latunk által. Az ilyen vízi 
balesetek számos esetben 
eredményeztek már élet-
veszélyes szituációkat.A 
korábbi években már több 
ízben megkerestük a fő-
városi városvezetést ezen 
tárgykört érintően.  A je-
lenlegi kerületi városveze-
tés támogatásával felvér-
tezve bízunk benne, hogy 
valami közös összefogás-
sal jó döntés születik és 
hamarosan eltűnik innen 
ez a sokak számára ve-
szélyt jelentő hajó – nyi-
latkozta Rácz Ferenc Péter

Frenyó Krisztina

Az Aquamarina hajó Bermuda-háromszöge…

Gyakran láthatjuk falakon, ablakok 
körül, oszlopokon, kerítéseken ezt 
az erőteljesen szerteágazó, sűrű le-
vélzetű, lombhullató, akár 12- 18 
méter magasra is felkúszó cserjét. 
Ez a növény a repkény, más néven 
vadszőlő.

Különösen szembeötlő le-
het mindenkinek ősszel, a 

vegetáció végén, amikor a sár-
ga és a vörös számtalan árnya-
latában, színében pompáznak 
nagyméretű, háromkaréjos, fé-
nyes levelei. Gyerekeink, uno-
káink nem kis örömére, akik 

szorgalmasan gyűjtik, préselik 
ezeket.

Igen érdekes ahogyan falra, 
betonra,  fémre, fára felkapaszko-
dik. Kacsai végén ragacsos kal-
cium karbonátot találhatunk, ez 
biztosítja a tapadást. Sokan tar-
tanak attól, hogy a cserje károsít-
ja azt a falat, amelyre felfuttatjuk. 
Az általános vélekedés ellené-
re ez a ragacs azonban fi zikailag 
nem hatol be a felületbe, elszá-
radás után könnyen eltávolítha-
tó. Virágai azonban jelentéktele-
nek, hamvas-kék bogyós termése 
az ősz folyamán érik be.        Z. A.

Lángvörös repkény

Fotó: Assay Péter
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A nagyvárosi kisállatok − sünök, ma-
darak − biztonságos áttelelése közös 
érdekünk. Dr. Kiss László, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere, aki el-
kötelezett természet- és állatvédő, a 
téma fontosságára és sürgősségére 
való tekintettel felhatalmazta Óbuda-
Békásmegyer Közterület-felügyele-
tét egy környezetvédelmi program 
végrehajtására és koordinációjára a 
kisállatok védelme érdekében.

A III. kerület példát szeret-
ne mutatni az állatok- és a 

természetvédelem terén, ezért 
éreztük fontosnak, hogy létre-
hozzuk a sün- és madárvédel-
mi programot – mondta dr. Kiss 
László Békásmegyeren, a Had-
rianus utca és a Királyok útja 
kereszteződésénél található fás, 
erdős területen, ahol a közterü-
let-felügyelettel közösen bemu-
tatta a kisállatok téli menedék-
helyéül szolgáló helyszínt.

Gyerekek segítenek
A kijelölt, biztonságos terület-

re fa madáretetőket, odúkat he-
lyezett ki a felügyelet, így gon-
doskodva a madarak ellátásá-
ról is a hideg téli időszakban. A 
program a kerületi ÖKO iskolák 
– a Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola és a Fodros Általá-
nos Iskola – tevékeny részvéte-
lével valósul meg: a tanulók töl-
tik majd fel folyamatosan ma-
dáreleséggel a kihelyezett ete-
tőket. Továbbá vállalták, hogy a 
területet tisztán tartják, a szeme-
tet felszedik a környezettudatos-
ság jegyében.

A programmal kapcsolatban 
fontos kiemelni, hogy jelenleg 
lombgyűjtés folyik a III. kerü-
letben, melyet cégek és magán-
személyek végeznek. Abban az 
esetben, ha a munkálatok során 
a felügyelet szakemberei termé-
szetes búvóhelyén sünt találnak, 
akkor, ha erre lehetőség van, za-
vartalanul hagyják az avar alatt. 
Emellett a lakosság tájékoztatása 
érdekében táblákkal, a gyerme-
keknek kedveskedve pedig ké-
pekkel és verssel jelölik majd az 
állat helyét. Jelenleg három ilyen 
érintetlenül hagyott telelőhely ta-
lálható Óbuda-Békásmegyeren.

Költöznek a sünök
Azonban előfordulhat, hogy 

az adott területen ez a megoldás 

nem lehetséges, és a lombgyűj-
tést végre kell hajtani. Ebben 
az esetben a sünöket átszállít-
ják az erre kijelölt, biztonságos 
területre, ahol a faj igényeinek 
megfelelő telelőhelyet alakítot-
tak ki. A közterület-felügyelet 
állatvédelmi járőre (+36-1-453-
2618) a kerületi állatvédő szer-
vezetekkel együttműködve vég-
zi feladatát, bejelentés alapján 
a helyszínre megy, és ameny-
nyiben szükség es, gondoskodik 
az egyed biztonságos átszállítá-
sáról, a szükséges intézkedések 
megtételéről.

A kisállatok telelőhelyénél 
kamerát helyeznek majd ki, így 
a környezetismeret órán a diá-
kok megfi gyelhetik a madara-
kat, ezáltal bővítve gyakorlati 
ismereteiket. A területen kísér-
leti jelleggel méréseket végez-
nénk – PH-szint, humusz tar-
talom – annak vizsgálata céljá-
ból, hogy az avar meghagyása 
milyen hatással van a talaj mi-
nőségére, összetételére és a kör-
nyezetre.

Dr. Kiss László felhívta a fi -
gyelmet arra, hogy az önkor-
mányzat számára fontos volt, 
hogy a kisállatvédelmi prog-
ramhoz szakmai segítséget kér-
jenek, így a telelő szakszerű ki-
alakítása érdekében felvette a 
kapcsolatot az Országos Madár-
tani és Természetvédelmi Egye-
sülettel és a Fővárosi Állat és 
Növénykerttel is.

Sünispotály
Utóbbi szóvivője, Hanga 

Zoltán − aki a kerületben él − 
szintén részt vett az óbudai té-
li kisállatmenedék bemutatá-
sán. Mint elmondta: egyre na-
gyobb társadalmi igény mutat-
kozik arra, hogy a városban ta-
lált állatokat − fészekből kiesett 
madárfi ókát, sünt, stb − megfe-
lelő, segítő környezetbe vigyék 
a város lakói. Ez az igény hív-
ta életre az Állatkert vadállat-
mentő szolgáltatását, a Magyar 
Madármentők Alapítványt és a 
Sünispotályt, amely éves szin-
ten 1500-2000 védett, őshonos 

vadállatot látott el. A Sünispo-
tály tavaly több mint 350 men-
tett sünt kezelt.

Mit rejt az avar?
Hanga Zoltán hangsúlyozta: 

az avarégetés idején a sünök fo-
kozottan veszélybe kerülhetnek, 
mert a kertekben összegyűjtött 
avarkupacokba szívesen vac-
kolják be magukat, és azokat 
felgyújtás előtt sajnos nem el-
lenőrzik körültekintően. A má-
sik probléma, hogy az idei év-
ben született, de a szezon vi-
szonylag késői szakaszában vi-
lágra jött fi atal sünöknél meg-
esik, hogy már nincs elég idejük 
a megfelelő fejlettség, testtö-
meg elérésére, így igen gyér tar-
talékokkal, következésképpen 
szerény esélyekkel vágnának 
neki a téli álomnak. Álláspont-
juk szerint a 350 gramm alatti, 
„méreten aluli”, elégtelen kon-
díciójú példányok novembertől 
szorulnak majd segítségre.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Sünispotály mun-
katársai azt javasolják, hogy ha 
valaki ilyen sünt talál, telefo-
nos egyeztetést követően szál-
lítsa be a Sünispotályba, ter-
mészetesen ez vonatkozik a sé-
rült állatokra is. A HOLNEM-
VOLT Várban 9-től 15.30 órá-
ig várják a bajba jutott állatokat, 
az Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete által kialakított 
avaros rész így nagyszerű me-
nedéket nyújthat elszállításukig, 
hiszen nyitvatartási időn túl saj-
nos nem tudnak egyedeket fo-
gadni.

Természetvédelem? – Természetesen!

Sün- és madárvédelmi program Óbudán

Fotó: Zumpf András
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Könyvbemutatók
• A Dreher Sörgyárak 
jubileumi köteteit mu-
tatták be a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban 
november 14-én. Ezek: 
Drehertől Dreherig – A 
Dreher család és a 165 
éves sörgyár kalandos 
története és a 165 év, 
165 minisztori.
• Saly Noémi: Micsoda 
népek… a Döbrentei ut-
ca 8 lakóiról című köte-
tét november 29-én 19 
órától szintén a Magyar 
Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum-
ban. A szerzővel Sán-
dor Tibor beszélget, a 
könyvből Sándor Erzsi 
olvas fel. (A belépés díj-
talan, azonban regiszt-
ráció szükséges: mkv-
muzeum@gmail.com; 
tel.: 375-6249. Cím: Ko-
rona tér 1.).

András-napi 
vigadalom 
táncházzal 

„András zárja a he-
gedűt” – a néphagyo-
mány szerint, vagyis 
az adventi elcsendesü-
lés előtti utolsó népze-
nés mulatságra várják 
a vendégeket novem-
ber 30-án a Csillaghe-
gyi Közösségi Házba. 
Az ingyenesen látogat-
ható program: 16.30 
órától családi táncház 
Csiki Katalin és Csiki 
Gergely vezetésével. • 
17.30 órától játékos dal-
tanulás Paár Julcsival. 
• 18.30 órától 21 óráig 
táncház a Göncöl Nép-
táncegyüttesel. A tánc-
ház kezdetén táncta-
nítás van, az esemény 
végén szabadtánc zár-
ja az estet. Csernók 
Klára és barátai kísé-
rik a táncosokat. (Cím: 
Mátyás király út 13-15.).

Fotók 
a homlokzaton

A „Panel zsáner” című 
fotópályázat kültéri ki-
állítása a Békásmegye-
ri Közösségi Ház hom-
lokzatán látható 2020. 
január 31-ig.

Száz éve annak, hogy nincs 
köztünk a híres cukrász, 
csokoládégyár tulajdonos 
Gerbeaud Emil (1854-1919), 
aki elévülhetetlen érdemei-
vel nemzetközi hírnevet 
szerzett a magyar cukrász- 
és édesiparnak. 

Gerbeaud a svájci 
Genfben született, 

felmenői cukrászok vol-
tak, melynek köszönhe-
tően a szakmát már gyer-
mekkorában megismer-
hette. Fiatal cukrász évei 
alatt bejárta Nyugat-Eu-
rópa országait: német-
országi, franciaországi 
és angliai cukrászműhe-
lyekben dolgoz  ott, hogy 
minél több tapasztala-
tot és gyakorlatot szerez-
zen a szakmájában. Pá-
rizsban megismerkedett 
Kugler Henrikkel, ki-
nek köszönhetően az új 
élet és sikeres munka re-
ményében Pestre költö-
zött. Kugler és Gerbeaud 
minőségi termékeivel rö-

vid időn belül meghódí-
totta az egész országot. 
A XX. század elejére már 
a világ távoli tájaira is el-
jutottak árucikkeik. Ger-
beaud sikert sikerre hal-
mozott, számos újítást 
vezetett be a termelésbe, 
melyekkel hozzájárult a 
magyar cukrászipar fej-

lesztéséhez, versenyké-
pessé tételéhez.

A Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeumban novem-
ber 8-tól 2020. április 
5-ig látható időszaki ki-
állítás tiszteletreméltó 
alakjának állít emléket. 
(Nyitva keddtől-vasárna-

pig 10-től 18 óráig. Cím: 
Korona tér 1.).

Gerbeaud Emil emlékére

Az újító cukrászmester

A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum-
ban „Mézes gondolatok” 
címmel új időszaki kiállítás 
látható november 22-től.

A méz mint az édes íz 
alapvető hordozó-

ja már a kezdetek óta je-
len van az emberiség tör-
ténetében. Az apró repülő 
rovarok „terméke” évez-
redek óta édesíti meg éle-
tünket és óvják egészsé-
günket a természet nagy-
lelkűsége által rájuk ru-

házott képességeik révén. 
Nap mint nap számtalan 
olyan terméket haszná-
lunk, melyekben a méhek 
által előállított anyagok 
találhatók. Vajon tud-
nánk-e nélkülözni őket, 
ha a környezeti ártalmak 
és az emberi tevékenység 
miatt a méhek eltűnnének 
a Földről?

A fontosabb méztípu-
sok és méhtermékek meg-
ismerése mindenkinek ta-

nulságos lehet, ezt már 
csak tetézi felhasználási 
területük hihetetlen gaz-
dagsága. A kiállítás a 
megismerést és a megér-
tést is segíti, mert minél 
többet tudunk a méhekről, 
annál jobban szerethetjük 
és óvhatjuk őket, mint a 
természet egyensúlyának 
fontos elemeit, életünk 
megédesítőit. (Megtekint-
hető 2020. április 5-ig a 
Korona tér 1. szám alatt.)

Méhek és mézek Pályám
Bács Emese festő-
művész kiállítása fen-
ti címmel látható az 
Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Ga-
lériájában november 
8-tól. Alkotásainak fi -
guráin és városképein 
különleges, applikált 
tárgydarabokat talá-
lunk: fonalak, szívó-
szál, faékek, kábelek, 
kupakok, műanyagok, 
kidobott gyermekjá-
tékok, gyógyszertar-
tó vagy akár a palet-
táról felkapart  izgal-
mas felületű olaj- és 
akrilfesték darabok 
találhatók. Az élet el-
használódott apró tár-
gyai Bács Emese ké-
pein a festészet nyelv-
ében új értelmet nyer-
nek. (Megtekinthe-
tő november 29-ig in-
gyenesen, hétközna-
pokon 9-től 16 óráig 
a San Marco utca 81. 
szám alatt).
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Ady Endre élete és munkás-
sága volt a témája az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intéz-
mény novemberi műveltségi 
vetélkedőjének, a költőóriás 
halálának 100. évfordulója 
alkalmából.

Az intézmény a ko-
rábbi évekhez ha-

sonlóan, idén is két mű-
veltségi vetélkedőt ren-
dezett nyugdíjas klubtag-
jainak és a Derűs Alkony 

Gondozóház lakóinak. 
Az őszi megmérettetést 
november 14-én rendez-
ték a Kiskorona utcai klub 
dísztermében, ahol ösz-
szemérhették tudásukat a 
nyugdíjas emberek, akik 
ezúttal Ady Endre élet-
rajzában és költészetében 
mélyültek el. 

Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével dr. Kiss 
László polgármester aki 
hangsúlyozta: „bármilyen 

tudást is szerzünk meg, az 
sosem válhat kárunkra.” 
A polgármester őszinte 
tiszteletét fejezte ki a ver-
senyzők felé, akik a tudás 
öröméért komoly erőfe-
szítéseket tettek, aktívan 
készültek. 

A vetélkedőt megelő-
ző hónapokban az intéz-
mény tíz idősek klubjában 
és a Derűs Alkony Gondo-
zóházban több mint 100 
nyugdíjas ember vette is-

mét kézbe Ady verseskö-
teteit, ismerkedett meg 
közelebbről életével, sze-
relmi lírájával és istenes 
verseivel. A klubtagok 
többféle forrásanyagot 
dolgoztak fel, előadásokat, 
hangoskönyveket hallgat-
tak meg, ellátogattak a bu-
dapesti Ady Endre Emlék-
múzeumba is.

A versenyzők tudását 
dicséri, hogy az első for-
dulóban a 22 csapatból 5 

a maximális pontot érte 
el . A második fordulóban 
csak a feladatsor megol-
dására fordított idő tudta 
eldönteni a helyezési sor-
rendet, amely az alábbiak 
szerint alakult:

I. helyezett: Almási 
II. csapat. II. helyezett: 
Meggyfa I. csapat. III. he-
lyezett: Heltai I. csapat .

A résztvevőket emlék-
lappal, a boldog nyerte-
seket pedig névre szó-
ló oklevéllel és serleggel 
jutalmazta dr. Kiss Lász-
ló polgármester és Mül-
ler Istvánné intézmény-
vezető.

„Párizsba tegnap beszökött az ősz…”

Ady Endre műveltségi vetélkedő

A Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban (Mátyás király út 13-15.) 
rendszeresen rendezett (ha-
vonta egy szerdai napon) Iro-
dalmi Csillagdélutánon Gyime-
si László író, költő beszélget.

Botz Domonkos író-
val, költővel, szer-

kesztővel, irodalomszer-
vezővel, az óbudai szel-

lemi élet ismert alakjával 
november 13-án találkoz-
hattak az érdeklődők. Az 
esten verseiből, prózáiból 
mondtak el, olvastak fel 
szemelvényeket gimna-
zista amatőr versmondók. 
A legutóbb megjelent két, 
rövid novellákat tartalma-
zó kötetével is megismer-
kedhettek a résztvevők. A 

világjáró szerző bemutat-
kozását a kitűnő arab ze-
nész, Mufeed Alnasih ze-
neszerző, egyetemi tanár 
(arab lanton játszott) mű-
sora színesítette. 

Fafaragó író
Decemberi előzetes: 

Konczek József író, költő 
lesz a vendég december 

11-én 18 órától. Az al-
kotó sok szállal kötődik 
Óbuda szellemi életéhez. 
Csillaghegyen is több-
ször volt vendég. Költé-
szete a legendás Kilen-
cek csoportjában indult, 
hamarosan remek prózá-
jával is meghódította az 
olvasókat. A közelgő Lu-
ca-napra tekintettel hu-

moros, pajkos írásaiból 
válogatnak az Irodalmi 
Csillagdélutánra. A mű-
sorban amatőr versmon-
dók tolmácsolják a szer-
ző műveit. Meglepetés: 
az író, aki az utóbbi idő-
ben fafaragással is fog-
lalkozik, saját készítésű 
terelőbotjaiból mutat be 
néhányat.

Irodalmi Csillagdélután

A Magyar Fotóművé-
szek Világszövetsé-

ge által meghirdetett és 
megrendezett idei XIX. 
Nemzetközi-Magyar Fo-
tószalon egyik témája a 
Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 
javasolta „Játszunk” volt. 
Ennek legjobb és díjnyer-
tes alkotásaiból láthatnak 
válogatást a Korona utcai 
múzeumban.

Életünk szinte vala-
mennyi területére kiterjed a 
játék, az emberi faj megkü-
lönböztető jellemzőjeként: 
szinte nincs is olyan akti-
vitásunk, ahol ne tudnánk 

tetten érni a játékosság fo-
galmát vagy éppen rende-
ző elvét. Messze többről 
van szó, mint a tényleges 
játék közben megfi gyelhe-
tő momentumok és alapel-
vek összességéről. Ha igaz 
az, hogy „színház az egész 
világ”, akkor legalább any-
nyira igaz az is, hogy „já-
ték az egész világ”. En-
nek felismerésében segít a 
Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum-
ban november 21-től 2020. 
március 1-ig látható tárlat, 
miközben gyönyörködhe-
tünk a pályázók fotóiban. 
(Cím: Korona tér 1.)

Játszunk – fotókiállítás

Fotó: Antal István

Fotó: Egri Dalma
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Szentmisék: minden hétköz-
nap reggel 6 órakor rorá-

té szentmise, utána agapé. Va-
sárnaponként délelőtt 9 órakor 
(előtte a „Róka és a borz” báb-
játék) és 11 órakor szentmise. 
Bibliamagyarázatok: Szentlélek 
imakör december 2. hétfő este 
fél 7 órakor. Biblia-óra: decem-
ber 17. kedd este fél 7 órakor. 
Zsolozsmáról – felnőtteknek: 
december 21. este fél 7 órakor. 
Kápolnák időpontjai: Szent Vér 
kápolna december 6. péntek dél-
után 2 órakor keresztút a Kiscel-
li múzeumtól. Szent Donát ká-
polna: téli szünet 2020 áprilisá-
ig. Szent Anna kápolna: minden 
vasárnap délután 4 órakor szent-
mise. Csúcshegyi kápolna: té-
li szünet 2020 júniusáig. Filoxé-
ra kápolna: december 15. vasár-
nap délután 3 órakor karácsonyi 
mise. Újvár utcai idősek ottho-
na: december 13. péntek délután 
3 órakor szentmise a betegekkel. 
Karácsonyi pásztorjáték: a Vá-

radi utca óvoda gyermekei tart-
ják: december 22-én, délelőtt 10 
órakor.

Karácsonyi ünnepi miserend: 
december 24-én kedden éjjel fél 
12 órakor Molnár Péter zenemű-
vész karácsonyi műsora; decem-
ber 25. szerda karácsony ünne-
pe: 9 órakor: gyermekkarácso-
nyi szentmise, 11 órakor ünne-
pi szentmise (karácsonyi mo-
tettákkal) idősek megajándéko-
zásával; december 26. csütör-
tök karácsony másnapja: reggel 
9 órakor szentmise, december 
31. kedd: Szent Szilveszter nap-
ja este 6 órakor szentmise és há-
laadás.

Zenés Délutánok
December 15-én, vasárnap  17 

órakor a Zenés Délutánok kere-
tében Kodály Zoltán tiszteletére 
Ötvös Csilla és tanítványai ad-
nak koncertet az Óbuda-Hegyvi-
déki Szentháromság Plébánián. 
Zongorán kísér: Hegedűs Valér.

ÚJ KÖZÖSSÉGI HÁZZAL BŐVÜLT AZ ÚJLAKI PLÉBÁNIA 
A Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia idén ko-
moly bővítésbe kezdett, melynek eredményeként szeptember 
27-én átadhatták a híveknek a megújult közösségi házat. Fel-
újították a szentélyt, mely során új oltárt és olvasóállványt ka-
pott, valamint a korszerűsítések mellett a harangozás is újrain-
dult. A plébánia ennek megvalósítására jelentős támogatást 
kapott több helyről és a hívektől

Az Óbuda-Hegyvidéki 
Szentháromság Plébánia 

decemberi programjai

A békásmegyeri Kálváriának 
és a fakeresztnek több mint 
100 éven keresztül rendkívül 
hányatott élete volt. A mai ál-
lapotában a hegy felől élők 
nap mint nap újra láthatják. 
Érdemes gyalogosan felcap-
latni a Kálváriára, nemcsak a 
fakereszt, hanem a kiváló pa-
noráma miatt is.

1897-ben békásmegye-
ri lakosok úgy döntöt-

tek, keresztutat állítanak 
a Kálvária hegyen. Plöchl 
Antal feljegyzéseiből pon-
tosan ismerjük a körülmé-
nyeket: ki mennyi pénzt 

áldozott rá, kinek az alko-
tása, milyen anyagból ké-
szültek a keresztút stációi 
és a keresztek.

Óbudán korábban több 
helyen találtak jó minősé-
gű, a talajmechanikusok 
által „kiscelli agyagnak” 
elnevezett, tégla és cserép 
készítésére alkalmas alap-
anyagot. A Bécsi úttól egé-
szen Csillaghegyig tégla-
gyárakat építettek, ame-
lyek hosszú éveken át üze-
meltek. 1962-ben az egyik 

telepet a Budai Téglagyári 
Egyesülésnek adták, akik 
sajnos ledöntötték a Kál-
várián lévő kereszteket, 
a stációkat, majd a tégla-
gyárban keletkező meddő 
agyagot egy hosszú szállí-
tó szalagon a domb tetejé-
re felhordták. 

1997. március 8-án 
Tóth Kálmán, a Szent Jó-
zsef templom akkori plé-
bánosa vezetésével újra 
kereszt került a domb te-
tejére. A hívek által felál-

lított emléket, felelőtlen 
emberek először felgyúj-
tották, majd ledöntötték. 
A békásmegyeriek kitar-

tó munkájának köszön-
hetően, azóta újra áll ez 
a nagyméretű, fenyőből 
ácsolt kereszt.          Z. A.

A békásmegyeri Kálvária fakereszt

Fotó: Antal István
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Különleges sajtótájékozta-
tót tartottak november 14-
én az Esernyősben. Az idén 
50 éves Óbuda Fotóklub 
Egyesület elindította autista 
fotóscsoportját. A sajtótájé-
koztatón dr. Kiss László pol-
gármester mellett részt vett 
több önkormányzati képvi-
selő is, akik fontosnak tart-
ják az egyesület kezdemé-
nyezését.

Az eseményen bemu-
tatták a fotózni sze-

rető és azt művészi szin-
ten művelő embereket, 
akik autizmussal élnek. 
Az egyesület célja, hogy 
az Óbudán már meglévő 
csoportot országos há-
lózattá bővítsék és be-
kapcsolják a „csapatot” 
az országos amatőr fo-
tós mozgalomba, annak 
pályázataiba és a legte-
hetségesebb fotósokkal 
megjelenjenek az orszá-
gos és a nemzetközi me-
zőnyben is.

Legfőbb céljuk: „Meg-
mutatni a világot, ahogy 
Ők látják!”

Bemutatkoztak termé-
szetesen a csoport tag-
jai is, akiknek munkái-
ból válogatásokat vetítet-
tek ki a szervezők, s egy-
ben megköszönték a Ni-

kon támogatását. A cég 
három professzionális 
fényképezőgéppel támo-
gatta a csoportot, akik fo-
tós sétákon használhatják 
az eszközöket, amihez 
profi  mentorok szakmai 
támogatását kapják az 
egyesület tagjainak sze-
mélyében.

A sajtótájékoztatóra el-
jöttek olyan neves fotog-
ráfusok is, mint Kele-
ti Éva, Módos Gábor és 
Tóth József Füles.

Bükkaljai 
kőkultúrák

A Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház új külté-
ri árkádkiállítása a bük-
kaljai kőkultúrákat mu-
tatja be. Baráz Csaba, 
a téma kutatója megfi -
gyelésein keresztül be-
pillanthatnak ebbe a ti-
tokzatos világba, mely-
nek legarchaikusabb 
rétegét a kaptárkövek 
alkotják. (Megtekinthe-
tő ingyenesen decem-
ber 3-ig. Cím: Csobán-
ka tér 5.). 

Foltvarrók 
kiállítása

A Békási Foltvarrók ki-
állítása november 30-
án 10 órától látható a 
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. Az ese-
ményen anyag- és kel-
lékárusítás, tombola, 
karácsonnyal kapcso-
latos bemutató is lesz. 
Meghívott vendég a Bu-
dapesti Bárka Csoport. 
A kiállítás utáni works-
hopra 1000 forint a be-
lépődíj. (Megtekinthető 
december 2-től decem-
ber 10-ig ingyenesen a 
közösségi ház nyitva-
tartási idejében. Cím: 
Csobánka tér 5.).

Goblenek
Bényi Eszter  textilmű-
vész „A végtelen őr-
zői” című goblen kiállí-
tását Garami Gréta mű-
vészettörténész nyitja 
meg december 6-án 18 
órakor az Óbudai Kultu-
rális Központ San Mar-
co Galériájában. Közre-
működik: Gaudio Can-
tare. ( Megtekinthető 
2020. január 10-ig, hét-
köznapokon 9-től 16 
óráig ingyenesen. Cím: 
San Marco utca 81.).

Pontosítás
Vig György neve hely-
telenül jelent meg az 
„Anziksz est fi atal építé-
szekről” című cikkben. 

November közepén ismét ta-
lálkoztak a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör tagjai egy kis szel-
lemi csemegére a Kéhli ven-
déglőben. Ezúttal a műfordí-
tóké volt a szó, illetve a dal.

A patinás vendéglő 
Krúdy Szalonja meg-

telt irodalom és zeneba-
rátokkal. Király Lajos, 
a Krúdy Kör elnöke kö-
szöntötte a vendégeket és 
a szereplőket. A fősze-
replők ezen a délutánon 
a műfordítók voltak: Len-
gyel Géza, a Csepeli Ta-
más Lajos Olvasó Mun-
kásklub vezetője, aki fő-
leg oroszból és franciából 
fordít, és Szöllősi Dávid, 
szintén e két nyelv ma-
gyar fordítója. A kör el-
nöke, az írás mellett szí-
vesen hódol a műfordítás 
művészetének, az irodal-
mi esten el is hangzott tő-

le két francia szerző költe-
ménye Ujvári Ferenc köl-
tő, író előadásában. Ugya-
nő, a Lengyel Géza ál-
tal „magyarosított” orosz 
Alexandr Blok verseit tol-
mácsolta hallgatóinak. 

Az est zárásaként pedig 
Szöllősi Dávid vett kéz-
be gitárt, hogy Viszockíj-
verseket mondjon-éne-
keljen el. A műfordító el-
mondta, hogy már két 
Vlagyimir Viszockíj-kö-

tettel jelentkezett eddig a 
hazai könyvpiacon.     

A Krúdy Kör tagjai leg-
közelebb december 12-én 
találkoznak a Kéhli Ven-
déglőben karácsonyi zenés-
verses műsoron.    (temesi) 

Műfordítók napja a Krúdy Körben

Országos hálózattá bővítenék 
az Óbuda Fotóklub autista fotóscsoportját

Gyermekek alkotásai 
folyosói tárlaton

„Lelkem tükre szabadon” címmel nyit meg folyosói 
tárlatot dr. Kántor Gézáné intézményvezető a III. 
kerületi Csalogány Intézmény diákjainak alkotása-
iból november 25-én 14 órakor az Óbudai Kultu-
rális Központban. A művek sokféle anyagból, sok-
féle eszközzel készültek. A kiállítás érdekessé-
ge, hogy a gyermekek alkotásai mellett tanáruk, 
Pásztor Csaba gyógypedagógus, művészettera-
peuta képei is megtekinthetők. (Nyitva december 
13-ig, hétköznaponként 9-től 16 óráig. A belépés 
ingyenes. Cím: San Marco utca 81.).
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November 17-én a koraszü-
lötteket jelképező lilába bo-
rultak a hazai középületek a 
koraszülöttek világnapja al-
kalmából.

Miért épp a lila? Mert 
a lila szimbolizál-

ja a reményt, a hitet, a bá-
torságot és az együttér-
zést, ami a koraszüléshez 
és koraszülöttekhez tarto-
zik. A kezdeményezéshez 
csatlakozott idén a Szent 

Margit Kórház is, amely-
ben az ország egyetlen és 
országos ellátási terület-
tel foglalkozó koraszülött 
és újszülött fejlődésneu-
rológiai osztálya műkö-
dik. Évente több száz ko-
raszülött baba kivizsgálá-
sa és kezelése történik a 
kórház fejlődésneurológi-
ai osztályán. Idén az apró 
hősök tiszteletére öltözött 
lila fényárba az intézmény 
Bécsi út felé eső épülete.

Lilában a koraszülöttekért

Fuss vagy túrázz az egészségért!
A „Fuss vagy túrázz velünk újra!” szlogennel, harma-
dik alkalommal rendezett Óbudai Terepfutó és Tú-
rafesztiválon közel 900-an indultak. A Laborc utcai 
Szabadidőparkban 300 futó és mintegy 600 gyalogló 
állt rajthoz az október 12-ei sport eseményen, melyet 
az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofi t Kft. szer-
vezett

Szabadegyetemen az egészségügyről
A fenntartható egészségügy – egészségmegőrzés 
volt a témája az Óbudai San Marco Szabadegye-
tem és Egészségakadémia októberi előadásának.  
Erről Dr. Márky Ádám életmódorvostan szakor-
vos, egyetemi oktató beszélt az Óbudai Társaskör 
nagytermében.

Fotó: Zumpf András
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 Óbudai sziréna
Biciklivel tűnt el

Eltűnt egy ötéves gyerek no-
vember 17-én dél körül a San 
Marco utcából – erről szá-
molt be a police.hu. A rend-
őrségre az anyuka tett be-
jelentést, miszerint a kisfi -
át szem elől tévesztette, aki 
eltűnt mellőle. Az édesanya 
azt is elmondta, hogy a kisfi a 
feltehetően a biciklijével ment 
el. Az óbudai járőrök azonnal 
megkezdték a gyermek kere-
sését, egy órán belül megta-
lálták, egy III. kerületi gyors-
étterem játszóházában. A 
rendőrök a kisfi út épségben 
átadták mamájának.

Mentőtiszt mentett  
Egy 33 éves férfi  esett ösz-
sze november 17-én a HÉV-
megállóban a szabadna-
pos tiszt láttára, aki az illető 
segítségére sietett. Miután 
nem tapasztalt keringést, 
azonnali újraélesztésbe kez-
dett. A gyorsan helyszínre 
érkező rohamkocsi munka-
társai emelt szinten folytat-
ták a mentést, majd a hosz-
szan tartó küzdelem után 
stabil állapotban kórházba 
szállították a fi atalembert.

Legyen 
ön is polgárőr! 

Várják azokat, akik szívesen 
részt vennének Budapest leg-
aktívabb, legjobban képzett és 
felszerelt bűnmegelőző szer-
vezete, az Óbudai Polgárőr-
ség munkájában. Bővebb in-
formáció: www.polgarorobuda.
hu. Jelentkezés Szücs János-
nál, az Óbudai Polgárőrség el-
nökénél, a 06-30-621-6088-
as telefonszámon, a polgaror.
obuda@gmail.com e-mail cí-
men.

Elhullott állatok 
bejelentése

Az állati tetemek elszállításá-
ra vonatkozó igényt Csikós 
Viktória Fruzsinának lehet 
bejelenteni naponta 0-24 óra 
között az 06-70-539-3220-
as (telefonszám változás!) 
telefonszámon. Emellett a 
bejelentések a segitoangya-
lok@segitoangyalok.hu e-
mail címen is megtehetők.

Egy másik baleset miatt gyalogosan 
fi gyelmeztette lassításra a rendőr az 
autósokat, amikor bekövetkezett a 
szerencsétlenség.

Óriási fennakadásokat okozott 
az a baleset, amely az Árpád 

híd budai hídfőjénél történt nem-
régiben. A Szentendrei úton tör-
tént baleset miatt a Flórián téri fe-

lüljárón gyalogos rendőrök inte-
getve igyekeztek lassításra bírni a 
kanyarba nagy sebességgel érke-
ző autósokat. Nem sokkal később 
lezárták a felüljárót egy másik bal-
eset miatt, de akkor még nem lehe-
tett tudni, hogy a két esetnek köze 
van egymáshoz. A bpiautosok.hu 

megosztott egy fedélzeti kamerá-
val készített videót, amelyből ki-
derül, hogy az integető rendőr lát-
ványára fékezésbe kezdő autók 
közül az egyik, egy fehér furgon 
a nedves burkolaton megcsúszott, 
kidöntött egy oszlopot, majd a vil-
lamossínekre esett.

Furgon a villamossíneken

A december 15-ig tartó akcióra való 
felhívás idén fokozottan épít a társa-
dalmi felelősségvállalásra. A közle-
kedésbiztonság társadalmi ügy, tár-
sadalmi felelősség is. Csak akkor le-
het eredményes, ha fontosságát, 
kockázati tényezőit a közlekedés 
minden résztvevője felismeri és tesz 
is érte. A „Látni és látszani 2019 – 
egymásért” országos közlekedés-
biztonsági akciót ennek szellem-
ében hirdették meg. 

Legyen közös ügy az orszá-
gos felelősségvállalás, a fe-

lelősség egymásért. A kampány 
célja, hogy széles tömegek szá-
mára világossá váljon a baleset-
megelőzés területén a közleke-
dés szereplőire háruló felelős-
ség: a vezető fi zikai állapota (lá-
tása) és a vezetett gépjármű mű-
szaki kondíciója elválasztha-
tatlan összetevői a biztonságos 
közlekedésnek. 

Az akcióban részt venni szán-
dékozó szervizek „társadalmi fe-
lelősségvállalási nyilatkozat”-
ot írnak alá és küldenek vissza a 
szervezőknek. Ennek alapján ké-
szül el a résztvevői adatbázis és 
kerülnek fel a szervizek az akció 
honlapjára, műhelykeresőjébe.

Az ingyenes és kedvezményes 
szolgáltatásokról az adott szerviz-
ben lehet tájékoztatást kérni. Egy 
célirányos honlapot is üzemel-

tetnek (www.latnieslatszani.hu), 
amely folyamatos feltöltés alatt 
áll. Ezen megtalálhatók az egyes 
szervizek, optikusok, illetve egy 
szerviz- és optikakereső szolgál-
tatás is segíti az érdeklődőket. A 
rendőrség a megváltozott időjá-
rási-, látási- és útviszonyokra te-

kintettel a forgalomban résztvevő, 
valamint az álló járművek kivilá-
gítására – az év egyéb időszakai-
hoz képest – az év hátralévő rész-
ében kiemelt fi gyelmet szentel, de 
a láthatóság jegyében a kerékpá-
rosok és a gyalogosok biztonsága 
is előtérbe kerül. 

Látni és látszani 2019 – egymásért 
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A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) alap-
feladata, hogy összehangolja a szenvedélybe-
tegség megelőzésében és a drogfogyasztás 
visszaszorításban szerepet játszó közössé-
gek, szervezetek, intézmények munkáját.

Óbuda-Békásmegyer soron követke-
ző Kábítószerügyi Egyeztető Fóru-

mát dr. Kiss László polgármester nyitot-
ta meg. Mint mondta: a kérdéssel foglal-
kozó szakemberek és az önkormányzat 
egymásra vannak utalva, és rendkívüli 
fontossággal bír az a párbeszéd, amelyet 
folytatnak. Az önkormányzat 2005-ben 
hozta létre a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumot. Tagjai a fi atalokkal kapcsolatba 
kerülő és a drogprobléma megelőzésében 
és kezelésben fontos szerepet játszó álla-
mi, önkormányzati, civil és egyházi szer-
vezetek képviselői.

A résztvevők három prezentációt hall-
gattak meg: a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ osztályvezetője a drogpolitikai 
szervezeti változásokról számolt be, a Ká-
bítószerügyi Civil Koordinációs Testület 
elnöke bemutatta a Drogpolitikai Mini-
mumprogramot, míg a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat a biztonságos inter-
net és mobilhasználat érdekében végzett 
oktatási lehetőségekről beszélt.

Ülésezett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Rendkívüli fontosságú a párbeszéd 

Idős asszonyokat rabolt ki
A 25 éves V. Balázs még idén júliusban Óbudán, az Örlő és a Vízimolnár utca keresz-
teződésénél utcanév keresés ürügyével megszólított egy idős asszonyt, majd rövid szó-
váltás után letépte a nyakláncát és elsietett a helyszínről. Öt nappal később ugyanezen 
módszer alkalmazásával támadt a tettes egy másik gyanútlan idősebb hölgyre, és még a 
sértett karját is megcsavarta, mielőtt a nyaklánccal együtt elmenekült. A rendőrök perce-
ken belül a helyszínre értek és a Szentendrei úton elfogták V. Balázst, sőt megtalálták az 
aquincumi romoknál elrejtett aranynyakláncot is. 
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Több mint félmilliárd forint ér-
tékben épül tíz görpark az Or-
szágos Görpark Program első 
ütemében – jelentették be a 
budapesti sajtótájékoztatón. 

A fővárosban Óbudán, 
Kőbányán, Budafok-

Tétényben, vidéken pe-
dig hat városban épül Gör-
park. Az elhízás, a szív- 
és a daganatos betegségek 
megelőzésében nagy sze-
repe van a rendszeres moz-
gásnak is. Ebből kifolyó-
lag, a versenysport mellett, 
a szabadidős sport fejlesz-
tése is előtérbe kerül ebben 
az időszakban, az óvodá-
soktól egészen a szép kor-
ban élőkig. Fontos tudni, 

hogy ezek a parkok ingye-
nesen látogathatóak a kö-
zeljövőben, amelynek iga-
zán az extrémsportok sze-
relmesei örülnek majd. A 
fi atalok megszólításánál 
fontos, hogy a mobiltele-
fonos játékokkal szemben, 
versenyképes szórakozá-
si lehetőséget tudjon nyúj-
tani az adott kerület, terü-
let a lakóhelyük közelé-
ben. A Görparkok építésé-
nél arra törekednek, hogy 
a pályák a gördeszkások-
nak, edzéseknek, verseny-
felkészítéseknek valóban 
megfeleljenek, hiszen má-
ra már a gördeszka, olim-
piai sportággá nőtte ki ma-
gát.                              F. K.

Messziről látszik, 
hogy két toronydaru 

is forgolódik a Waterfront 
City (korábbi nevén BU-
SZESZ) lakópark területé-
nek északi oldalán, a Boj-
tár utca közelében, mivel a 
mélyalapozás itt már elké-
szült. Az alapgödrök köz-
vetlenül a graffi tisek által 
sűrűn festett, szépen kivi-
telezett téglakerítés belső 
oldalán találhatók. A gye-
rekek kedvenc masinái a 
fúró, réselő, lehorgonyzó 
monstrumok egyelőre el-
vonultak innen.

Az első három, több 
mint 10 emeletes épü-
let alaplemezébe sok-sok 
tonna betonacélt építe-

nek, rögzítenek a szerelők, 
a környéken sétálók sze-
rint kiismerhetetlen kusza-
ságban. Hamarosan zsalu-
táblákkal veszik körbe az 
egyes alaptesteket, oszlo-
pokat, liftaknákat és jöhet-
nek a mixerek, betonkeve-
rők kezdődhet a betonozás. 

Mihelyt az alapfalak 
„kinőnek” a földből, ér-
zékelhetjük majdani mé-
retüket, tömegüket, épí-
tész műszóval kubatú-
rájukat. A látványtervek 
alapján némelyik maga-
sabb lesz az ottani panel-
házaknál. Mozgalmas és 
látványos építési időszak 
következik a lakópark el-
ső szakaszánál. Z. A.

Mobilkamerák és intelligens 
szoftverek segíthetik a jövőben 
a közterület-felügyelet munká-
ját Óbudán, 2020-ban pedig 
drónokat is bevethetnek a sze-
metelés megfékezésében. 

Rácz Ferenc Péter, az 
Óbuda-Békásmegyer 

Közterület-felügyelet igaz-
gatója elmondta: az okos-
kamerás módszert már 
tesztelték is, és ha a szük-
séges beszerzések meg-
történtek, körülbelül fél 
év múlva elkezdhetik al-
kalmazni azt. 

Az új szoftver képes ar-
ra, hogy felismerje a gya-
nús mozgásokat. Amikor 
behajtanak vagy belépnek 

adott területekre vagy bi-
zonyos tipikus mozgás-
kombinációkat észlel a 
szoftver, riasztja az ope-

rátort, aki rögtön tud in-
tézkedni, segítséget hív-
ni. Ilyen tipikus mozgás-
nak számít a verekedés, a 

nagyobb csoportosulás, a 
gépkocsikba nézegetés, il-
letve autófeltörés, a nyílt 
láng és az is, ha valaki át-

mászik a kerítésen. Óbu-
da-Békásmegyeren jelen-
leg fi xen hat operátor fi -
gyeli a kihelyezett térfi -
gyelőket, egyikük rend-
őr. Az operátorok 24 órá-
ban követik a kameraké-
peket. Nemcsak innen ér-
tesülnek a szabálysértések-
ről: lakossági bejelentést is 
gyakran kapnak. 

Gördeszkázz az életedért! – Extrém őrületek – Görpark

Új lakónegyed épül Óbudán

Okoskamerákkal kapnák el a szemetelőket 
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Óbuda-Békásmegyer 
Építési Szabályzatának (ÓBÉSZ) módosítása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívás-
sal fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, va-
lamint a lakossághoz.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 314/2012. (XI.8.) Kor-
mányrendelet alapján teljes eljárásban történő egyeztetéssel 
megkezdte a 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelettel elfoga-
dott és 2018. augusztus elsejével hatályba lépett építési szabály-
zatának (a továbbiakban: ÓBÉSZ) második átfogó módosítását.
A módosítással érintett terület:
Jelen módosítás tervezési területe a 2019. augusztus 1-jétől hatá-
lyos ÓBÉSZ területi hatályával megegyezik.
A módosítás céljai:
- lakossági és fejlesztői kérelmek kezelése,
- a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok ja-
vítása.
A módosítás várható hatása:
Az ÓBÉSZ első átfogó módosításának 2019. augusztus elsején 
történt hatálybalépése óta önkormányzatunkhoz beérkezett meg-
keresések kezelésével az érintett területek szabályozási környeze-
te rendezettebbé válik. Egyértelműbbé, könnyebben kezelhetővé 
válnak a helyi településrendezés eszközei.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi ÓBÉSZ 
módosítással kapcsolatban előzetes javaslatuk van, úgy 
azt írásban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájának címezve pos-
tai úton a 1033 Bp., Hídfő u. 18. címre, vagy elektronikusan az 
info.foepitesz@obuda.hu e-mail címre 2019. december 31-ig jut-
tassák el.
 Dr. Kiss László
 polgármester

Munkaügyi előadó felvétele
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Budapest, Kis-
korona utca 3.) pályázatot hirdet munkaügyi előadó munka-
körre, közalkalmazotti jogviszonyban, 4 hónap próbaidő ki-
töltésével, határozatlan időre.
Feladata az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben dol-
gozó közalkalmazottakkal kapcsolatos munka- és személy-
ügyi feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképes-
ség, büntetlen előélet, szakirányú végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakirányú területen 
szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Felhasználói 
szintű MS Offi ce (irodai alkalmazások). Számítógép felhasz-
nálói szintű ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: fényképpel ellátott részletes 
szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, képesítést és az 
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok máso-
latát, hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul, er-
kölcsi bizonyítványt.
Pályázat benyújtási határideje 2019. december 15., a gond-
vez@kszki.obuda.hu címre.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Müller Istvánné, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
vezetője. Telefonszám: 250-1552.

Minden titkok versei
Ady Endre költészete előtt tiszteleg az APS-fotóstúdió csopor-
tos kiállításával az Óbudai Kulturális Központ színháztermé-
ben. A tárlat december 13-ig ingyenesen látogatható. A pon-
tos nyitvatartásról a színházterem foglaltsága miatt kérik ér-
deklődjenek a 388-2373-as telefonszámon. (Cím: San Marco 
utca 81.).
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Óbudán nem létezik hozzá-
juk hasonló amatőr futball 
csapat, de talán még az or-
szágban sincs ilyen régi, ösz-
szetartó társaság. Tagjai ba-
rátok, tiszta amatőrök, a 
rendszeres játéknak köszön-
hetően kortalanok. Ők a Ró-
mai-part FC tagjai, akik 40 
éve rendszeresen „örömfo-
ciznak” különböző pályákon.  

Remek társaság, a fo-
ci szerelmesei – mu-

tatott a pályán önfeledten 
küzdő játékosokra a 76 
évével korelnök, egyben 
alapító tag Harsányi Já-
nos, recsegő-ropogó ízü-
letei miatt ő már csak a 
pálya széléről fi gyeli tár-
sai játékát. Tőle tudtuk 
meg, hogy a Római-part 
FC 40 éve alakult, egy 
15-20 fős baráti társaság 
összefogásával. 

Kezdetben a Római 
strand jelentette a „hazai” 
pályát, itt állt össze a játé-
koskeret. Később már bő-

vült a létszám, előfordult, 
hogy három csapatuk is 
szerepelt a Tanuló utcai 
bajnokságban. A főváros 
szerte népszerű salakos 
grundon szerda-szombat 
ritmusban rúgták a lab-
dát. Évek múltán a lelke-
sedés csökkenésével meg-
indult az ilyenkor szoká-

sos lemorzsolódás és ki-
alakult egy viszonylag ál-
landó társaság. Az alapító 
tagok közül 40 év eltelté-
vel még ma is a csapat kö-
telékéhez tartozik Bara-
nyi László, Harsányi Já-
nos, Kökény István, No-
vák György, Pataki László 
és Rapavi Gyula. A csapat 

húsz éve már megtalálta 
állandó pályáját, minden 
vasárnap 10 órától a TVE 
éppen szabad füves vagy 
műfüves játékterén vív-
ja egymás elleni öröm fo-
ciját. A már-már legendás 
jelzőt kiérdemlő társaság 
összetétele meglehetősen 
vegyes: a legfi atalabb 30 
éves „ifjú”, a legidősebb 
„öreg” viszont elmúlt 75 

éves, ám csapaton belül 
nem számítanak az évek, 
nincs megkülönböztetés, 
mindenkinek mindenben 
egyforma joga van. Ezért 
egységes a társaság, ezért 
jelent számukra igazi ün-
nepet minden vasárnap 
délelőtt. A Római-part FC 
unikum a szabadidő sport-
ban, sok mindenben pél-
dát mutat: erényük a kitar-
tás, rendszeresség, csapat-
szellem, egymás megbe-
csülése, a mozgás szerete-
te, s mindez a 40 éve tartó 
három félidős focizásnak 
köszönhető. Érdemes len-
ne utánozni őket.

Kép és szöveg: lovas 

40 éve rúgják együtt a labdát

Két elkerülhető vereség csú-
fítja az Óbudai Kaszások Ko-
sárlabda Akadémia eddigi 
eredménysorát. Az NB I/B 
osztály Zöld csoportjában 
játszó, évek óta sok fi atalt 
foglalkoztató együttes sze-
rencsére a vereségek mellett 
többnyire ünnepel a mérkő-
zések végén. 

Ezt tette a nyolcadik 
fordulóban lejátszott 

Újpest-MT elleni derbi 
levezetéseként is. A rang-

adónak is beillő találko-
zón az elithez tartozó két 
csapat izgalmas, magas 
színvonalú csatát vívott a 
Rádl árok utcai teremben. 
Nyolc forduló elteltével 
6 győzelem és két vere-
ség, 645-596 kosárarány 
a Kaszások mérlege, ez-
zel a Pécs mögött a máso-
dik helyen állnak. Jegy-
zőkönyv: Óbudai Kaszá-
sok–Újpest-MT 79-70. 
Összeállítás: Rosemond 
20/9, Ondima 10/3, Vígh 

4, Jenei 6, Bencsics 8. 
Csere: Vámos 26/12, Kof-
lanovics, Reiter. 

Armaghani Saeed edzői 
értékelése: - Nagyon fon-
tos találkozót sikerült 
megnyerni. Az erős Új-
pest eddig jól szerepelt, 
de most mi voltunk a job-
bak, legyőzésük lélektani-
lag is jót tett nekünk. A fi -
úk végig betartották a tak-
tikai utasításokat, csapat-
ként működtek támadás-
ban és védekezésben is. 
Jó volt nézni a csapat já-
tékát. Csak így tovább! la

Rangadót nyertek

Búcsú dr. Szívós Istvántól
Váratlanul érke-
zett halálhíre. 72 
évesen még elég 
erősnek, tettre 
késznek látszott, 
majd november 
10-én jött a sokko-
ló hír: meghalt dr. 
Szívós István egy-
kori olimpiai baj-
nok vízilabdázó. 
Akik közelebbről 
vagy csak hírből 
ismerték, néhány 
pillanatig csend-
ben emlékeznek, 
tudják, hogy halálával nagy veszteség érte a ma-
gyar sportéletet. 12 éves korában kezdett vízilab-
dázni az FTC-ben, varázslatos pályafutása alatt 
308 alkalommal szerepelt a válogatottban, olimpiai 
bajnok, három alkalommal az év legjobb vízilabdá-
zója, kétszeres BEK győztes, megannyi emlékeze-
tes mérkőzés főszereplője. Imádta és magas szin-
ten játszotta a pólót, ha a kapu előtt hozzá került 
a labda, a nézők már gólt kiáltottak. Minden idők 
legjobb játékosaként emlegették, 1994-ben magas 
állami kitüntetést kapott, később beválasztották az 
úszás halhatatlanjai közé. A játék befejezése után 
edzőként is sikeresen szerepelt, majd a Ferencvá-
ros ügyvezető elnökeként is letette névjegyét. Irá-
nyítása alatt 1995-ben a labdarúgó-csapat bejutott 
a BL csoportkörébe. Fogorvosi diplomája sokolda-
lúságának bizonyítéka: az élsport mellett a tanulás-
ban is az élen járt, felkészülten kezdte meg civil éle-
tét. Jószívű, kedves, szerethető ember volt, mindig 
lehetett rá számítani.                                             LA
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A pályázatot zárt borítékban lehet be-
nyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15.00-17.30, 
szerdánként: 8.30-12.00 és 13.00-16.00, 
csütörtökönként: 8.30-12.00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely 
letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.

hu honlapról, vagy személyesen átvehető 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7.).
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidőt (minden hónap utol-
só munkanapjának 12 órája) követő 60 na-
pig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan 
van lehetőség, azok bontására minden hó-

nap utolsó munkanapján 12 órakor ke-
rült sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiség-
ében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, 
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő 
Bizottság az azt követő ülésén dönt.

A pályázati felhívás teljes szövege felkerült 
2019. november 5-től a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapokra.

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terü-

let
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műsza-
ki 

állapot

Minimá-
lis bérleti

díj 
(Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Berend utca 18., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – lerom-

lott 25.925,- 31.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-

Föld utca 51., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.740,- 24.000,-

Hunyadi utca 58-60., pinceszint, 
udvari raktár 62976/0/B/1 22 – lerom-

lott 7.392,- 8.000,-

Kabar utca 6., fölszinti, utcai iroda 64057/1/A/128 23 víz, villany, táv-
fűtés közepes 49.473,- 59.000,-

Lajos utca 104., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17799/2 52 – lerom-

lott 17.628,- 21.000,-

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-

Meggyfa utca 19., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 49.755,- 59.000,-

Pacsirtamező utca 13., földszin-
ti, utcai

vendéglá-
tó funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 279.328,- 335.000,-

Pacsirtamező utca 13., földszin-
ti, utcai

üzlet funk-
ció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 240.120,- 288.000,-

Pacsirtamező utca 32., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany lerom-

lott 26.442,- 31.000,-

Pacsirtamező utca 33., földszin-
ti, utcai üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 217.350,- 260.000,-

San Marco utca 12-18/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany lerom-

lott 15.255,- 18.000,-

San Marco utca 12-18/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany lerom-

lott 15.255,- 18.000,-

Selyem utca 4., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.679,- 24.000,-

Selyemfonó utca 8., földszin-
ti, utcai iroda 18910/77 /A/51 78 víz, villany, táv-

fűtés
lerom-

lott 90.012,- 108.000,-

Szellő utca 2.,
földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, táv-

fűtés közepes 72.864,- 87.000,-

Szőlő utca 46., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany lerom-

lott 16.600,- 19.000,-

Tímár utca 13/A., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 40.002,- 48.000,-

Tímár utca 17/B-19., „B” lh., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany lerom-

lott 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., „E” lh., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-

Tímár utca 17/B-19., „F” lh., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) 
pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Beköszöntenek a hűvösebb 
hónapok, elér minket az ősz, 
aztán a tél. Mondják is, hogy 
kopogtatnak az „emberek”, 
a november és a december. 
A nordic sportágnak azon-
ban télen is bátran hódolha-
tunk. 

Megfelelő ruházat-
tal, minden alka-

lommal üdítő ez a moz-
gásforma, hiszen testünk 
izomzatának mintegy 
90%-át mozgatja meg. 
Ajánlható minden kor-
osztály számára, kiváló-
an szolgál rehabilitáci-
ós tréningként, túlsúllyal 
küzdők számára, ülő-
munkát végzőknek, kis-
mamáknak szülés előtt 
és után. A nordic wal-

king nagyon jól fejleszti 
az állóképességet, a ke-
ringési rendszert folya-
matosan stimulálva ser-
kenti az anyagcserét, kí-
méli az ízületeket.

A foglalkozásokat csa-
ládias légkör és jó hangu-
lat jellemzi. A résztvevők 
nem csak a sportolás örö-
méért, hanem a társaság 
és a közösség élményé-
ért is szeretnek visszatér-
ni. Valódi felüdülés és ki-
kapcsolódás részt venni 
az alkalmakon. Az évek 
óta működő klub nem 
csak edzésekkel várja az 
érdeklődőket, hanem ha-
vonta egy alkalommal 
szervezett túrának is a 
részesei lehetnek, ame-
lyekről nem hiányozhat 

a közös szalonnasütés, az 
éneklés sem!

Helyszín változatlanul: 
Óbudai Szabadidőpark, 
Laborc utca 2. Gyüleke-
ző: az Óbudai Szabad-
időpark Laborc utcai fő-
bejáratánál. A szüksé-
ges felszerelést, a nordic 
walking botokat biztosít-
juk.

Időpontok:
Szerda 14.00 - 15.00

Vasárnap 10.00 - 11.00
Mindenki az edzett-

ségi fokának megfelelő-
en, saját ritmusa szerint 
tud részt venni a foglal-

kozásokon. Edzőnk min-
den esetben fi gyelem-
mel kíséri, hogy minden-
ki fi zikumának megfele-
lően terhelje szervezetét 
és pulzusa is a megfelelő 
tartományban maradjon. 
Nem szabad elveszte-
nünk lelkesedésünket, ha 
eleinte nem a várt ered-
ménnyel indul az edzés, 
esetleg kifulladunk, vagy 
lassabban tudjuk teljesí-
teni a távot. Résztvevő-
ink alkalomról-alkalom-
ra saját magukon is ész-
reveszik a pozitív hatáso-
kat, jobban bírják a napi 

fi zikai megterhelést, ízü-
leteik mozgása is köny-
nyebbé, lazábbá válik. A 
már stabil 50-60 fő részt-
vevő jobbára hölgyekből 
adódik, így a klub-hangu-
lat garantált. Biztatjuk az 
urakat: ők is elkezdhetik! 
Nagy örömünkre teszik 
is, jó néhányan már pár-
ban jönnek az edzésekre. 

Jött, látott, győzött. A japán- 
brazil származású Takagui 
Ana Tiemi (15-ös) 2018-ban 
érkezett a Vasas Óbuda női 
röplabda-csapatához és már 
magyar bajnoknak, továbbá 
– tekintélye elismeréseként – 
csapatkapitánynak mond-
hatja magát. Brazíliában szü-
letett, minden korosztályos 
csapatban szerepelt, 42 alka-
lommal húzta fel a válogatott 
mezét, sok nemzetközi siker 
részese. Kérdéseinkre Ko-
vács Gábor közreműködésé-
vel válaszolt.

- Hogyan került kap-
csolatba a Vasas Óbuda 
csapatával? Azt kapta, 
amire számított?

- A francia Nantes já-
tékosa voltam, amikor a 
Vasas ellen játszottunk, 
így ők onnantól kezd-
ve ismertek engem. Az-
után a szezon után egy 
hetet töltöttem Budapes-
ten, nagyon megszeret-
tem a várost, így ami-
kor ajánlatot tettek elém, 
nem volt nehéz elfogad-
ni. Elégedett vagyok itt, 
mindent megkapok, ami-
re szükségem van, a ma-
gyarok kedves emberek, 
a csapattársaim és a stáb 
fantasztikusak, ráadásul 
a bajnokság színvonala is 
jó, így összességében ta-
lán jobb is itt, mint amit 
vártam.

- Zökkenőmentes volt a 
beilleszkedése, rövid idő 

után „bizalmi” pozíció-
ba került, öné lett a csa-
patkapitányi karszalag. 
Meglepte a felkérés? 

- Soha nem gondol-
tam, hogy az ideigazolá-
som után egyből csapat-
kapitány leszek, de a cé-
lom ettől függetlenül is 
mindig az, hogy segít-
sem a csapatomat nem-
csak a röplabdában, ha-
nem mindazzal a tapasz-
talattal, amit játékosként 
összegyűjtöttem pályafu-
tásom során. Amikor ide-
szerződtem, láttam, hogy 
én vagyok a legidősebb, 
a legtapasztaltabb, ráa-

dásul játszottam 14 évet 
a világ egyik legjobbjá-
nak számító brazil válo-
gatottban, így nem volt 
nagy meglepetés, hogy 
végül a vezetőedző en-
gem kért fel, hogy kapi-
tányként vezessem ezt a 
fi atal csapatot.

- Már az első évben 
bajnokságot nyert új csa-
pata. Minek köszönhető 
az aranyérem?

- A csapatmunkának és 
annak, hogy mindannyi-
an egy célért küzdöttünk. 
Nagyon akartuk a sikert, 
amit nagyon megérde-
meltünk, biztos vagyok 

abban, hogy egy csapat 
sem dolgozott nálunk töb-
bet és keményebben. Le-
het, hogy ugyanannyit, de 
többet biztosan nem.

- Mennyiben különbö-
zik mostani együttese a 
korábbi európai csapa-
toktól?

- Soha nem volt prob-
lémám a beilleszkedéssel, 
mindig is igyekeztem fel-
venni az adott ország rit-
musát, életstílusát, kultu-
rális jegyeit. Törökország-
ban imádtam élni, két éven 
át rengeteget tanultam ar-
ról, mennyire lehet és kell 
tisztelni egy, az enyémtől 

eltérő vallást és kultúrát. 
Franciaországban szintén 
két nagyon szép évet töl-
töttem, az ottani élet sok-
kal közelebb állt ahhoz, 
amiből én jöttem, ráadá-
sul nekem – akárki akár-
mit mond róluk – a franci-
ákkal sem volt soha sem-
mi bajom. Romániában 
nem volt könnyű, ott nem 
szeretnék többet játszani. 
Itt, Magyarországon kicsit 
úgy érzem, hogy minden 
korábbi állomáshelyem-
ből van egy kevés. Na-
gyon boldog vagyok Bu-
dapesten.

- Mit vár a BL-soro-
zattól, mire lehet képes a 
Vasas Óbuda?

- A Bajnokok Ligája 
nem lesz egyszerű, hiszen 
Európa legjobb csapa-
tai közül vár ránk három, 
de hiszem, hogy tudunk 
meglepetést okozni! Sen-
ki nem vár tőlünk sokat, 
ez pedig fegyver lehet a 
kezünkben! A legfőbb cé-
lunk, hogy minél több ta-
pasztalatot gyűjtsünk, ta-
nuljunk a szupersztárok-
tól, akik ellen pályára lé-
pünk. A fi atal játékosok-
nak fantasztikus lesz meg-
élni ezeket a pillanatokat, 
amelyeket egész életük-
ben őrizhetnek majd.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Ana Tiemi, a csapatkapitány

Az ősz szerelmesei: irány az Óbudai Nordic Walking Klub

Sportegyesületek fi gyelmébe! 
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyző-
ik eredményeiről, készítsenek rövid összeállítást és 
küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre.
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„Advent Bizáncban” címmel adott 
koncertet a Szent Efrém Férfi kar no-
vember 14-én az Óbudai Társaskör-
ben telt ház előtt. A különleges és 
ritkán hallott egyházi dalok ünnepi 
hangulatot varázsoltak a színházte-
rembe több mint egy órán keresztül.

A Bubnó Tamás vezette fér-
fi kar tagjai egyenként, kis 

haranggal a kezükben vonultak 
be a terembe, zengő hangjuk 
pillanatok alatt betöltötte a te-
ret, majd méltóságteljesen ösz-
szeálltak karrá a színpadon. 

- Kisgyermekkoromban alig 
vártam az adventet, mert legalább 
énekelhettem karácsonyi dalokat 
– ezekkel a szavakkal kezdte a 

műsort Bubnó Tamás, majd hoz-
zátette: - Hamarosan a megvál-
tó születését fogjuk ünnepelni, és 
belekerülünk egy csodálatos han-
gulatba. Bizáncban már ilyenkor, 
november közepén hosszúak az 
imák és az advent is hosszú.

A művészeti vezető az újabb 
dalok felcsendülése előtt kö-
szöntötte a nézők között he-
lyet foglaló dr. Kiss László pol-
gármestert. Érdekessége volt a 
műsornak többek között, hogy 
szír dallamra hallhattunk ere-
deti arámi nyelven egy karácso-
nyi éneket Bubnó Márk tolmá-
csolásában. A Szent Efrém Fér-
fi kar ismét kitett magáért a kon-
certen, a siker és az áhítat ezút-

tal sem maradt el.         
(temesi)

A Szent Efrém Férfi kar 
bizánci adventje

Pinkó és a szegényember
A bukovinai székely népmesét a no-
vember 23-i családi hétvégén 15 órá-
tól, majd november 28-án 14.30 órától 
láthatják a Térszínházban. Elsősorban 
5-10 éveseknek, szüleiknek és nagy-
szüleiknek ajánlják a darabot. A no-
vember 23-i családi hétvége  további 
programja: az előadás után színpad-
bejárás lesz, a nézők kipróbálhatják a 
hangszereket, eszközöket, felpróbál-
hatják a maszkokat. (Jegyár: 800 fo-
rint; terszinhaz@gmail.com ; cím: Fő 
tér 1., Zichy-kastély).
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Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre 2019. december 31-ig.
A részletekről érdeklődjön a patikában. Más akcióval össze nem vonható.
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A vértanú
Szent András apostol és 

vértanú, halász volt, egyi-
ke Jézus tanítványainak, és 
Szent Péter testvére. Gö-
rögországban térített, ott 
szenvedett vértanúhalált, 
mikor Néró császár hely-
tartója elfogatta, és kereszt-
re kötöztette, hogy lassú 
halállal haljon meg. A le-
genda szerint kétnapi szen-
vedés után, november vé-
gén halt meg. Mivel a ke-
resztet, amelyen szenve-
dett, átlósan ácsolták össze, 
nem úgy, mint Jézusét, az 
ilyen alakú keresztet And-
rás keresztnek nevezik. 

Férjfogó 
praktikák

Elsősorban a fi atalok 
várták András napját, mert 
a hiedelem szerint ekkor 

megtudhatták, ki lesz majd 
a házastársuk. Az év leg-
jelentősebb házasságjós-
ló napja volt az András-
nap, amihez számos prak-
tika kapcsolódott. Azt tar-
tották, ha ezen a napon egy 
lány egy férfi nadrágot sze-
rez, és a párnája alá teszi, 
megálmodja a jövendőbe-
lijét. A legényeknek egy 
szoknyával kellett ugyan-
ezt tenniük. Az a vélemény 
is tartotta magát, ha a férj-
re váró lány egész nap csak 
három szem búzát eszik, 
és három korty vizet iszik, 
emellett imádkozik, éjsza-
ka megálmodja, ki lesz a 
jövendőbelije. Természe-
tesen, a legények is meg-
tudakolhatták e módszer-
rel, ki lesz a feleségük, már 
ha volt kedvük ilyen önsa-
nyargatáshoz. Az is segí-

tett a nagy kérdésre választ 
adni, mi hullott le a lány 
kötényébe a megrázott 
zsúpfedélről. Mert ha bú-
za esett bele, akkor jómó-
dú lesz a kérő, ha rozsmag, 
szegény ember. Ha pondró 
pottyant le, az azt üzente, a 
leány már a következő év-
ben teherbe esik. 

Gyakori volt az is, hogy 
gombócokba férfi neveket 
tartalmazó papírokat gyúr-
tak, amiket kifőztek. Ame-
lyik gombóc elsőnek jött 

fel a víz tetejére, az 
tartalmazta a leendő 
férj nevét. Szerelmi 
jóslás volt az ólomön-
tés is. Egy darabka ól-
mot kanálban tűz fö-
lött megolvasztottak, 
amikor folyt, kulcs 
karikáján át hideg 
vízbe öntötték. Amit 
a megdermedt ólom 
ábrázolt, olyan lesz 
a lány jövendőbelijé-
nek a foglalkozása.  

A legények is kí-
váncsiak voltak ar-
ra, ki lesz majd a fe-

leségük. Náluk az a szokás 
járta, hogy 13 cédulára kü-
lönböző lányneveket írtak 
fel, amiket aztán egyesé-
vel Luca napjáig eldobál-
tak.  Az utolsónak maradt 
cédulán volt olvasható a 
leendő feleség neve. 

Disznóölések 
kezdete 

András napján kezdőd-
tek a disznóvágások. Ré-
gen e naptól kezdve egé-
szen farsangig mindig 

akadt egy ház, ahol disznó 
sivítása verte fel a csendet, 
és vette kezdetét a disznó-
ölés, amihez mindig kér-
tek rokoni, baráti segítsé-
get. Mindenkinek megvolt 
ilyenkor a maga feladata, a 
vágás, perzselés, a hurka-, 
kolbásztöltés. A disznótor 
étrendje szinte mindenhol 
azonos volt: toros leves, 
töltött káposzta, sült kol-
bász, sült hurka, hájas po-
gácsa, rétes. A munka és a 
vacsora végeztével a távo-
zók kóstolót is kaptak, amit 
magukkal vittek. András 
napján éjfélkor befejeződ-
tek a mulatozások, beállt a 
csend ideje, az advent.

Szokások András napján

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

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

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

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

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

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

November régi magyar neve a hónap legjelentősebb szentje 
után Szent András hava, de az enyészet havának is nevezték. 
Ez a hónap volt régen a gazdasági év zárásának, az állatok be-
hajtásának, valamint a pásztorünnepek ideje. A hónap utolsó 
napjára esik András napja. Az e naphoz legközelebbi vasár-
nap már az egyházi év, az advent kezdete, ami a karácsonyra 
való felkészülés, tágabb értelemben a reményteli várakozás, a 
befelé fordulás, a lélek ünnepe. A karácsonyi időszak január 6-
ig, vízkeresztig tart, és igen gazdag népszokások jellemzik. 
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Nyertes Zsuzsa évtizedek 
óta Óbudához kötődik, bár 
nem itt lakik. A csinos szí-
nésznőnek itt volt szépség-
szalonja és a tíz éve ideköl-
tözött Vidám Színpadon ját-
szik. Mi sem volt természe-
tesebb számára, hogy itt lép 
be a hatvanasok klubjába, 
méghozzá a színpadon… 

Közelgő 61. születés-
napja – december 

14. – alkalmából kerestük 
meg a népszerű színész-
nőt, s az iránt érdeklőd-
tünk, milyen a 60-asok 
klubjába tartozni, és ho-
gyan gondol vissza a ke-
rek évforduló tiszteleté-
re tartott ünnepi műsor-
ra?  A ma is csinos és fi -
atalos művésznő a követ-
kezőt mondta lapunknak:

- El se hiszem, hogy 
már hatossal kezdődik 
az életkorom… Nem ér-
zem magam hatvanéves-
nek, mert ma is ugyan-
úgy „ezerrel” pörgök, tu-

catnyi darabban játszom 
és járom az országot, sőt 
a határon túlra is eljutok, 
mint például, most, októ-
ber végén is, amikor Er-
délyben léptem fel. Egy 
kerek évforduló azon-
ban mindig jelentős ál-
lomás az ember életében, 
a hatvanadik szülinap is 
ilyen volt. Szívesen em-
lékszem vissza rá, annál 
is inkább, mert itt Óbu-
dán ünnepelhettem sze-

retteim, családom, kol-
légáim körében, a Vidám 
Színpad vezetésének kö-
szönhetően.

Sokan megjelentek a 
köszöntésére, a házigaz-
da Böröndi Tamáson és 
Straub Dezsőn kívül a 
színpadon játszott és éne-
kelt többek között, Détár 
Enikő, Szóka Júlia pri-
madonna, Heller Tamás, 
Balázs Fecó, Soltész Re-
zső és Nemcsák Károly. 

Egy-egy sztorival, dallal 
és kisebb vidám jelenet-
tel lepték meg az est fő-
szereplőjét. Nyertes Zsu-
zsát nagyon meghatot-
ta a fi gyelmesség, s az is, 
hogy életében először a 
két húgával énekelhetett 
közönség előtt.  

- Nagyon összetar-
tó család a miénk – foly-
tatta. - Eddig még sike-
rült minden nagyobb ün-
nepet, így a karácsonyt is, 

együtt tölteni a lányom-
mal, a férjemmel, a szü-
leimmel és Andi húgom-
mal, illetve családjával. 
Azt azonban nagyon fáj-
laljuk mindannyian, hogy 
az Amerikában élő Judit-
tal csak skype-on keresz-
tül tudunk boldog ünne-
peket és újévet kívánni. 
Nagy örömömre, a hatva-
nadik szülinapomon jelen 
volt, ezért is marad annyi-
ra emlékezetes.  Nagyon 
szeretem a szüleimet, aki-
kért sokat aggódom, mert 
sajnos, az utóbbi években, 
többször betegeskedtek. 
Hatvanéves lettem, drága 
szüleim pedig több mint 
hat évtizede élnek boldog 
házasságban. Én a szüle-
tésnapomat ünneplem de-
cemberben, ők ilyenkor a 
házassági évfordulójukat. 
A legfontosabb számom-
ra, hogy idén is együtt le-
gyünk ezeken a szép ün-
nepeken. Remélem, még 
sokáig így lesz.   (temesi) 

Nyertes Zsuzsa Óbudán lépett be a 60-asok klubjába

„El se hiszem, hogy hatossal kezdődik az életkorom”
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu

 Csillaghegyi Adószakértő Iroda vállal-
ja gazdasági társaságok, egyéni vállalko-
zók, alapítványok könyvelését, bérszám-
fejtését és adótanácsadását. Tel.: 06-20-
951-9718

 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: fürdőszo-
bák teljes körű felújítása, burkolása, csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-
7526
 Réz- és rozsdamentes küszöbök beszere-
léssel, zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cse-
réje, régi ajtók, ablakok felújítása. Tel.: 06-
20/381-6703, 251-9483
 Tetőfedő, bádogos, ács mester: tetőjaví-
tás, tetőcsere, lapostető-szigetelés, cserepes 
lemezzel is, azonnali nekifogással. Kiszállás, 
felmérés ingyenes. Tel.: 0620 6172137

 Fényképpel beégetett porcelánkép ren-
delhető síremlékre, urnafedlapra. Nem fakul, 
nem kopik, időjárásálló. www.sirkokep.hu T: 
06-20-5509347
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20-264-7752
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter Tel: 0670/3973869
 Favágással, alpin favágással, telek rende-
zéssel, kertészettel, betonozással, bontással, 
javítással, térkövezéssel kapcsolatos munkák 
elvégzése. Tel : 06706177940, 06706177940

Egészség
 Bőrgyógyászat Dr. Zubek Krisztina +36 
30 5516137, 1035 Budapest, Szentendrei út 10.
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Fogsorkészítés, törésjavítás hagyományos 
és rugalmas, törhetetlen anyagból, 50-90 eze-
rig. 0670 315 1571

 

Ovis torna
 HAPKIDO – a sokszínű koreai harcművé-

szet, önvédelem oktatás Óbudán. Tel.: 
06(20)946-0321 www.Hapkidosuli.hu

 

Elad-vesz
Békásmegyeren a Csobánka téren jól mű-

ködő üzlet eladó. Jelenleg étkezdeként üze-
mel. 06-30/211-5391
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437
 Eladó nem használt piros cserge. 2,10 x 
1,45/ 2 db. 0620/9592951
 Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
házipénztár és tagi kölcsön nem akadály! Cé-
ges problémák megoldása: +3630/345-4724

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

 65 m²-es 3 szobás panellakás eladó Óbudán. 
T.: 0620 220 5219

  2% jutalékért értékesítem ingatlanát 
teljes körű ügyintézéssel. Bauer Kata +36-
30/981-8575

 Leányfalun 3 szobás téglaház garázzsal, 
600 nm telekkel 21,3 m forint irányáron el-
adó. 0670/9494013

 

Oktatás
Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 

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, fi zikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek! 0620/9590-134

Régiség
 Almási Katalin becsüs vásárol készpénzért 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, por-
celánokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 
9148
 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
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok an-
tik bútorokat, bronzokat, órákat, ezüstöket, 
festményeket, porcelánokat, katonai tárgya-
kat, pénzérméket, stb. Tel.: 06-20/280-0151 e-
mail: herendi77@gmail.com
 Antik és használt KÖNYVEK, teljes 
könyvtárak, hagyatékok vásárlása. Osko-
la Antikvárium Buda, Maros u. 12. Nitsovits 
Iván 06-20-23-10-725

Állás
 Nyugdíjas, megbízható, precíz, energikus 
asszony vagyok. 1-2 heti rendszerességgel 6-8 
órában takarító munkát keresek. Tel.: 0670-
311-1655
 Óbudai családi bölcsődébe szakképzett, 
tapasztalt kisgyermekgondozót, kisgyermek-
nevelőt keresünk 8 órás munkaidőben. Kere-
sünk részmunkaidős dadust, szívesen látunk 
frissnyugdíjas szakembereket is. T: 0670/659-
9500 Önéletrajz: bolcsiobuda@gmail.com

Életjáradék
 Budapesten keresek olyan idős személyt, 
özvegy hölgyet vagy urat, aki szívesen kötne 
életjáradéki szerződést korrekt feltételekkel. 
Bevásárlás, orvosi ellátásban is segítek. Érd.: 
06-30/785-2089
 Eltartási szerződést kötnék idős hölgy-
gyel, úrral vagy házaspárral, akár ottlakással 
is, eü végzettséggel. Minden megoldás érde-
kel. +3620-539-3518
 Életjáradékot fi zetnék lakásáért! Leinfor-
málható, referenciával rendelkező megbízha-
tó személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-
94-94-0
 Életjáradék szerződést kötnék budapesti 
ingatlanra, ottlakás nélkül, befektetési céllal. 
Hivatalosan, ügyvédi szerződéssel. BA Tel 30 
862 5444, ab@ues-admin.com

 Életjáradék! Akár több millió Ft egy ösz-
szegben folyamatos havi járadékot biztosí-
tunk.06205401109

 
Egyéb

December 12-én 12ºº órakor búcsúztatjuk 
az Óbudai Temetőben Czékos Juliannát.
 Kutyások, macskások! Megmaradt kutya, 
macskaeledel ingyen elvihető. Nehezebb kö-
rülmények között élő tulajdonosoknak: 06-
70/286-7800

 
Kiadó

Kiadom aquincumi, négyszintes ház első 
emeletén lévő, 1+2 félszobás, étkezős, fran-
ciaerkélyes lakásom, hosszabb távra. 06-
30/853-6165, Kocsis

 
Társkereső

73 éves, volt külkeres, fi atalos, művészet-, 
zenekedvelő nő keres független, nemdohány-
zó, korrekt társat intellektuális kapcsolatra. 
Tel.: 06/20/386-7828
 Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk 
megtalálni párját. Tel. : 0620/272-1461

 
Számítógép

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

Megjelenésünk. Lapunk kö vet ke ző száma december 7-én, 
szombaton je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

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

Karbantartó, ezermester, gondnok kollé-
gát keresünk III. kerületi Cziniel cukrászda 
és kávéházba. Heti 5 munkanap 6.00-14.30. 
A munkabér 1400 Ft/óra, nettó. Fizetett sza-
badság. Akár 4 vagy 6 órás részmunkaidős 
kolléga is lehet. Megbízható, stabil háttér, 
bejelentett, hosszú távú, biztos munkahely. 
Változatos, sokrétű munka, kellemes, pla-
tán fás munkakörnyezet. Ingyenes parkolás. 
Jogosítvány szükséges. Fényképes önélet-
rajzát a vicha.attila@czinielcukraszda.hu 
címre várjuk, Édes Élet megjelöléssel.

 Kézilányt, hidegkonyhai kollégát kere-
sünk III. kerületi csapatunkba. Az új kol-
léga feladata a reggeli ételek készítése és 
a cukrászok munkájának segítése. Kezdő 
cukrászok jelentkezését is várjuk. Kultu-
rált munkakörnyezet, megbízható háttér, 
biztos megélhetés. Nettó 170.000-200.000 
Ft. Jelentkezését kérjük, hogy a cziniel@
czinielcukraszda.hu-ra küldje el, illetve a 
06-30/922-2913-ra várjuk.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• 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.
• 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 választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezetének a Váradi utca 
17. szám alatti irodájában a csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig meghir-
detett fogadóóra, valamint az ingyenes jogi tanácsadás 2019. november 
1-től átmenetileg szünetel. A fogadónap és az ingyenes jogi tanácsadás új 
helyszínéről és rendjéről a későbbiekben tájékoztatnak.
• 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.)
• Az 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).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást és ügyeletet ad. Érdeklődni a 06(70)420-7330-as telefonszámon, 
vagy a bp3@dkp.hu e-mail címen lehet. Cím: 1033 Bp., Szentendrei út. 93. 
VIII./60. épület 1. emelet. Nyitvatartás: kedd 16-18; csütörtök 10-12 óra. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig. Tel.: 06-30-207-1156 (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap máso-
dik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügy-
véd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). Az 
építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legkésőbb 
2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői te-
lefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/Postafi ók
• 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. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)

• Szabó Tímea (Párbeszéd) ország gyű-
lési képviselő minden hónap utolsó szer-
dáján 16 órától a Pethe Ferenc tér 1. alatti 
Párbeszéd irodában tart fogadóórát. Elő-
zetes bejelentkezés szükséges: 06-30-
415-4837.

• A Fidesz 4. számú válasz-
tókerülete óbudai irodájának 
nyitvatartása Cím: 1036 Bp., 
Bécsi út 77-79. Hétfő, kedd, 
szerda, péntek 10-től 16 óráig, 
csütörtök 12-től 18 óráig. Tele-
fonszám: 06-20-200-0017.
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Kísérleti jelleggel Budapestig hajózik le novemberben az egyébként Bécs és Pozsony között közlekedő katamarán, a Twin City Liner. Ha a próbaút sikeres lesz, a 
jövőben gyakrabban láthatjuk a hajót a magyar fővárosban . November 22-én 9-kor indul Bécsből és délután 15 órakor köt ki Budapesten, fedélzetén mintegy 250 
utassal. Vissza november 24-én indul. A Twin City Liner gyorskatamarán tizenhárom éve ingázik naponta háromszor Bécs és Pozsony között a Dunán, eddig több 
mint 1,8 millió utast szállított. A fedélzetén 12 kerékpár biztonságos szállítására van lehetőség és egy elektromos biciklit is fel lehet tölteni az út során

Ördöglakatok, logikai játékok 
bemutatása és kipróbálása – 

egy kis elmélet, sokkal több gya-
korlat szerepel a programok között 
a XIII. Országos Ördöglakat Talál-
kozón a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban no-
vember 23-án 10.30-tól 17 óráig. A 
találkozón rengeteg játékot próbál-
hatnak ki az érdeklődők. Itt lesznek 

magyar tervezők új és régebbi játé-
kai, a nemzetközi játékvilág néhány 
újdonsága is. Az idei nemzetközi ta-
lálkozón több magyar játékot díjaz-
tak, ezek megalkotóival is lehetőség 
lesz a találkozásra. (A programokon 
való részvétel ingyenes. A múzeum 
kiállításai ezen a napon is múzeumi 
belépő megváltásával látogathatók. 
Cím: Korona tér 1.).

Gyorskatamarán járhat Budapest és Bécs között

Hahota
Az ősember fi a hazaviszi 
a bizonyítványát, és az 
apja elkezd vele ordítani:
- Fiam, azt még megér-
tem, hogy halászatból 
csak kettest kaptál, bar-
langfestészetből hár-
mast, de hogy történe-
lemből is, pedig csak fél 
oldal az egész?

* * *
* * *

Bizonyítványosztáskor 
Mórickát kérdezik szü-
lei:
- Na, mutasd a bizonyít-
ványod!
- Nincs nálam - feleli 
Móricka.
- Hogyhogy nincs ná-
lad?
- Kölcsönadtam a pad-
társamnak.
- Miért kell neki?
- Azzal akarja meg-
ijeszteni a szüleit.

Téli mesék
Kültéri árkádkiállítás nyílik de-
cember 2-án a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban, ahol Rofusz Kin-
ga illusztrátor grafi káiból látha-
tó válogatás. 2010-ben az Év il-
lusztrátora díjat nyerte el. A kül-
téri tárlaton a tél hangulatát idézi 
meg sajátos képi világával. (Meg-
tekinthető ingyenesen 2020. már-
cius 1-ig.).

Kockafeszt – Egyedi 
LEGO építmények

A Kockafeszt LEGO rajongói 
klub egyetlen  budapesti kiállí-
tásának ismét a Békásmegye-
ri Közösségi Ház (Csobánka tér 
5.) ad otthont november 23-án 
és 24-én 10-től 18 óráig. A he-
tedik alkalommal rendezett ese-
ményen új, egyedi LEGO építmé-
nyeket láthatnak az érdeklődők, 
néhány ezekből: Avatar űrhajók, 
Star Wars, életnagyságú hattyú. 
A tematikus játszóházak egyiké-
ben a látogatók is építhetnek a 
műanyagkockákból.

Ördöglakatok találkozója


