
Átvették megbízóleveleiket Óbuda-Bé-
kásmegyer Ifjúsági Önkormányzatá-
nak polgármestere és képviselői.

Információk a Fő és a Csobánka té-
ri jégpályák ünnepi nyitvatartásáról, a 
korcsolyaélezés helyszínéről.

December 22-én zárul az önkormány-
zat és a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat adománygyűjtési akciója.
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Meghitt ünnepvárás a városrészben

Kigyúltak az adventi fények a Fő téren a november 30-i hétvégén, ezzel megkezdődött a városrészben az igen népszerű 
Advent Óbudán rendezvénysorozat, mely hagyományosan családias, meghitt ünnepvárás. Mint minden évben, idén is 
változatos programokkal kedveskednek a szervezők a III. kerületieknek és az idelátogatóknak. A Széll Kulturális Egyesü-
let tagjai megtáncoltatták a közönséget                                                 Képes beszámoló a 8-9., programajánló a 10-11. oldalon 

Harminc facsemete ajándékba
30 év, 30 facsemete – a kerek évfordulóját ünneplő 
Duna Autó Zrt. születésnapja alkalmából 30 fát ado-
mányozott a kerületnek. A fák beszerzését, kiülteté-
sét és gondozását a városrész intézte, végzi, a cég 
pedig 1.2 millió forintot utalt az önkormányzat fate-
lepítési alszámlájára.                      Részletek az 5. oldalon

Döntöttek az ösztöndíjpályázatról
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zat önkormányzati részének odaítéléséről döntöt-
tek a közelmúltban. Összesen 34 pályázatnak ítélt 
oda támogatást a szakbizottság, közel 570 ezer 
forint összegben. Az egy főre jutó átlagos érték 
havonta 16 ezer 753 forint.          Bővebben a 3. oldalon

Fotók: Kocsis László Zoltán
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Az adventi készülődést a 
szeretetben való elmélyülés, 
a jócselekedetek és a meg-
bocsájtás teszi igazán ben-
sőségessé. A legkülönlege-
sebb ebben az időszakban, 
hogy a programokat, élmé-
nyeket együtt élhetjük át. Az 
egymásnak szentelt idő hoz-
zásegít ahhoz, hogy öröm-
mel ünnepelhessünk.

Idén is meghitt hangu-
latban teltek a karácso-

nyi ünnepségek az Óbu-
dai Szociális Szolgálta-

tó Intézmény 10 idősek 
klubjában és a Derűs Al-
kony Gondozóházban.

Az ünnepségeken Mül-
ler Istvánné intézmény-
vezető, dr. Kiss László 
polgármester, Turgonyi 
Dániel oktatásért, szoci-
ális és lakásügyekért fe-
lelős alpolgármester és 
Szabó Tímea országgyű-
lési képviselő köszöntöt-
te a megjelenteket. Hazai 

Iván András egészség-
ügyért és városfejleszté-
sért felelős alpolgármes-
ter, Kelemen Viktória, az 
egészségügyi, szociális 
és lakásgazdálkodási bi-
zottság elnöke, az egy-
ház képviselői is megtisz-
telték jelenlétükkel a ren-
dezvényeket.

Mindenhol gyönyörű-
en terített asztal várta az 

ünneplőket, a mesés fé-
nyekben pompázó kará-
csonyfák alatt pedig az 
önkormányzat ajándékai 
bújtak meg, amelyeket 
nagy örömmel vettek át a 
nyugdíjas emberek a pol-
gármestertől és a meghí-
vott vendégektől. 

A kerületi óvodások és 
iskolások karácsonyi mű-
sorai mindenki arcára mo-

solyt csaltak, a gyerekek 
verssel, énekkel kedves-
kedtek a klubtagoknak.

Dr. Kiss László kiemel-
te, hogy a karácsony lé-
nyege a másik ember felé 
való fordulás, és aki sze-
retettel közeledik a körü-
lötte élőkhöz, az vissza is 
kapja ugyanezt. Ettől lesz 
igazán boldog mindany-
nyiunk számára az ünnep.

Karácsony az idősklubokban

Fotó: Antal István
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Rövid „idegenvezetéssel” 
kezdődött a polgármesteri 
Hivatalban az új összetételű 
Óbudai Ifjúsági Önkormány-
zat (ÓBIÖK) tagjainak és dr. 
Kiss László polgármester ta-
lálkozója, amelyen a diákok 
átvették megbízóleveleiket.

Az új ifjúsági önkor-
mányzati képviselők 

megnézhették, milyen a 
polgármester irodája, mi-
lyen környezetben végzi 
munkáját, sőt, az ifjúsá-
gi polgármester és alpol-
gármester kipróbálhat-
ta, milyen a polgármeste-
ri székben ülni. A diákok 
végül a képviselői ülés-
teremben beszélgettek a 
polgármesterrel.

Óbuda-Békásmegyer 
Ifjúsági Önkormányza-
ta 2014-ben azzal a céllal 
alakult, hogy a fi atalok 
érezzék, van módjuk és 
lehetőségük beleszólni a 
kerületi ifjúsági élet ala-
kításába, valamint hogy 
a diákok megtanuljanak 
döntést hozni, érdekeiket 
képviselni az őket érintő 
témákban. Ezen felül az 
Ifjúsági Önkormányzat 
kompetenciája a kerület-
ben lévő összes közép-
iskolában tanuló diákot 
érintő ügyek képviselete. 

Az Ifjúsági Önkor-
mányzat évente tart ifjú-
sági polgármester és al-
polgármester választást. 
A diákok titkos szavazás-

sal választják meg a je-
lölteket. Ahogy az isko-
la megkezdődik, úgy in-
dul az ÓBIÖK is új tagok-
kal, ezért október közepén 
csapatépítő tréninget tar-
tanak, hogy a fi atalok ösz-
szerázódjanak, megismer-
jék egymást és jobban el-
dönthessék, kit válasz-
tanak meg majd ifjúsági 
polgármesternek. Ezen a 
csapatépítő tréningen vá-
zolják fel az éves progra-
mokat is. Az ifjúsági pol-
gármesteri és alpolgár-
mesteri tisztséget megpá-
lyázták a fi atalok. Két di-
ák adott be ifjúsági pol-
gármesteri címre pályáza-
tot és ketten alpolgármes-
teri címre. November 28-
án tartották a titkos szava-

zást, a megbízóleveleket 
a dr. Kiss László, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere adta át.

- Kérem önöket, hogy 
amikor a saját köreikben 
a demokráciát építik, ak-
kor mindig legyenek te-
kintettel arra, hogy dön-
teni mindig egyszerű, de 
az, hogy mi és kik van-
nak a döntések mögött, 
és mi van azokkal, akik 
nem értenek egyet a dön-
téssel, az már egy sokkal 
nehezebb kérdés – hívta 
fel a fi atalok fi gyelmét a 
polgármester. Hozzátet-
te: néha azzal is szem-
besülni kell, hogy nehéz 
döntést kell meghozni és 
vállalni kell érte a fele-
lősséget.

Megszületett a döntés a felsőoktatá-
si intézményben tanulmányokat foly-
tató, illetve kezdő diákok részére 
meghirdetett Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázat önkor-
mányzati részének odaítéléséről.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve hirdette meg a 
Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot a felsőoktatási hallga-
tók számára a 2019/2020. tan-
év második és a 2020/2021. tan-
év első félévére vonatkozóan, 

illetve a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fi atalok 
számára. A pályázat benyújtá-
sának határideje november 5-e 
volt.

Az „A” típusú pályázatra 
azok az önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű 
hallgatók jelentkezhettek, akik 
felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappa-
li munkarend), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredménye-

ző mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illet-
ve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra 
azok az önkormányzat terüle-
tén állandó lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális hely-
zetű (a 2019/2020-as tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe fel-
vételt még nem nyert, érettsé-
gizett) pályázók jelentkezhet-
tek, akik a 2020/2021. tanév-
től kezdődően felsőoktatási in-

tézményben teljes idejű nappali 
tagozatos alapképzésben kíván-
nak részt venni.

Az oktatási és turisztikai bi-
zottság november 27-én tartott 
ülésén a 8/2019 (XI. 27.) szá-
mú határozatával a következők 
szerint döntött a 2020. évi Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat 
önkormányzati részének odaíté-
léséről: A megadott határidőre 
38 „A” és 4 „B” pályázat érke-
zett, amiből 34 pályázatot ítélt 
támogathatónak a bizottság.

Az összes megítélt támogatás 
569 ezer 600 Ft/hó, a támogatás 
egy főre jutó átlagos értéke ha-
vonta 16 ezer 753 forint. A pá-
lyázókat az önkormányzat érte-
sítette a döntésről.

Átvették megbízóleveleiket a polgármesteri hivatalban

Megalakult az Ifjúsági Önkormányzat

Idén az alább felsorolt diákok lettek tagjai 
Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzatának
Ifjúsági polgármester: Német Csongor Olivér (Var-
ga István Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgim-
názium). 
Képviselők: Bene Nikolett (III. kerületi Kerék Ut-
cai Általános Iskola és Gimnázium), Budai Sándor 
(Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnázium), 
Géczy Barnabás  (Bláthy Ottó Titusz Informatikai 
Szakgimnázium), Géczy Zita (Veres Péter Gimná-
zium), Herczeg Alexandra (III. kerületi Kerék utcai 
Általános Iskola és Gimnázium), Kovács Zsuzsa 
(Óbudai Árpád Gimnázium), Laukó Laura (III. kerü-
leti Kerék utcai Általános Iskola és Gimnázium), Mi-
hály Frida (Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyel-
vű Baptista Gimnázium), Neumann Anna  (Varga 
István Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgim-
názium), Óvári Botond (Varga István Közgazdasá-
gi és Kereskedelmi Szakgimnázium), Szabad Enikő 
(Körösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptis-
ta Gimnázium), Tóth Karolina (Szent József Általá-
nos Iskola és Gimnázium).

Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról

Fotó: Antal István
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A közösségi terve-
zés nyomán felújí-

tott és átalakított Hold-
udvar park nyár óta üze-
mel. Az eltelt fél év ta-
pasztalatai azt mutatták, 
hogy a népszerű játszó-
téren több apró beavat-
kozásra és javításra van 
szükség ahhoz, hogy 
biztonságosabban és ké-
nyelmesebben használ-
hassák a gyerekek. A te-
endők listáját a szülőkkel 
és a közeli óvoda vezető-
jével dr. Kiss László pol-

gármester helyszíni be-
járás során egyeztette.

A parkban a csapadék-
víz elvezetése kivitelezé-
si hiba miatt nem meg-
felelő, mély pocsolyák-
ban áll meg a víz, ez ja-
vításra szorul. Megál-
lapították azt is, hogy a 
fémcsúszdák fölé árnyé-
kolókat kell kihelyez-
ni, hiszen a napsütésben 
annyira felforrósodnak, 
hogy nem tudják a gyere-
kek használni. Sok észre-
vétel érkezett a homoko-

zóval kapcsolatban: ott a 
biztonságosabb haszná-
lat érdekében a sziklá-
kat kell áthelyezni, a pe-

remeket kell lekerekíteni, 
valamint több homokkal, 
a vízelvezető perem szé-
léig kell feltölteni.

A helyszíni bejáráson 
megbeszélt javításokkal 
a Holdudvar park hama-
rosan komfortosabb lesz.

Holdudvar park – kis javítással komfortosabb lesz

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata pályázatot hir-
det magyar nemzeti és történelmi emlékhe-
lyek látogatásának támogatására, egy vagy 
több napos kirándulás keretében, a kerület-
ben működő oktatási intézmények részére. 

Pályázható tevékenységek:
A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizá-
rólag az intézménybe járó gyermekek bel-
földi kirándulásával, kulturális programo-
kon való részvételével kapcsolatban felme-
rülő utazási költség kiegyenlítésére, kultu-
rális intézmények és emlékhelyek belépő-
díjára (csak és kizárólag az alábbi rende-
letekben meghatározottakra), illetve szál-
lás költségre fordítható. (utazási költség 
nem számolható el az 1502/2017. (VIII. 
11.) kormányhatározatban felsorolt úti cé-
lok vonatköltségeire.)

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem 
térítendő.
A támogatás mértéke: a költség maximum 
50 %-a gyerekenként,
Egy napos kirándulás esetén:
- gyerekenként nem lehet több, mint 5.000 Ft. 
Több napos kirándulás esetén:
- gyerekenként nem lehet több,  mint 10.000 Ft.
Intézményenként két osztály pályázhat.
Benyújtási határidő: 2020. február 7. pén-
tek (12 óra).
A pályázatot kizárólag az erre rendszeresí-
tett pályázati adatlapon lehet benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni a „Nemzeti és 
történelmi emlékhelyek látogatásának tá-
mogatása” címet.
Az adatlap hozzáférhető:
- az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu),
- a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.),

- a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kultu-
rális Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 4.)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján kell benyújtani (1033 
Budapest, Harrer Pál u. 2.) egy borítékban, 
egy eredeti és egy másolati példányban.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
- tételes költségbecslés
- nyilatkozat a kiránduláson résztvevő gyer-
mekek létszámáról
A magán, egyházi illetve alapítványi fenn-
tartásban lévő iskolák esetében ezen felül:
- átláthatósági nyilatkozatot,
- összeférhetetlenségi nyilatkozatot is csa-
tolni kell
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tá-
jékoztatást ad Szathuryné Ruszthi Nóra a 
4378-614-es telefonszámon, 
vagy a szathury.nora@obuda.hu e-mail címen.

Pályázat nemzeti és történelmi emlékhelyek látogatásának támogatására
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Kerek évfordulója alkalmá-
ból 30 facsemetét adomá-
nyozott Óbuda-Békásme-
gyernek a 30 éve működő 
Duna Autó Zrt. Az egyik 
ajándék fát ünnepélyes ke-
retek között ültette el Or-
mos Péter igazgató és Bur-
ján Ferenc alpolgármester.

Ez az eddigi legnagyobb 
ilyen adomány a kerü-

let történeté ben. A Duna 
Autó Zrt. közel 300 mun-
kavállaló számára jelent 
biztos munkahelyet, és pél-
damutató a társadalmi fele-
lősségvállalás területén is.

- A környezetvédelem-
mel ma már mindenki na-
pi szinten foglalkozik. 
De ezeknek az elveknek 

nem csak a szavak szint-
jén, hanem a tettekben is 
meg kellene valósulniuk 
– mondta Ormos Péter, 
az idén 30 éves Duna Au-
tó Zrt. igazgatója. - Úgy 
gondolom, először min-
denkinek a maga környe-
zetében kell rendet ten-
nie, példát mutatnia, hogy 
aztán globális szinten is 
eredményeket tudjunk el-
érni. Ezt szem előtt tartva 
döntöttünk úgy, hogy 30. 
születésnapunk alkalmá-
ból 30 facsemetét ajándé-
kozunk a kerületnek.

A fákat a Csíkszereda 
parkban, az EuroCentert a 

Farkastorki úttal összekö-
tő sétány mentén helyez-
ték el. A faültetésben a 
vállalat igazgatósága, ve-
zetősége is segédkezett.

- A Duna Autó alapí-
tásától fogva erőteljesen 
jelen van az elkötelezett-
ség a III. kerület közössé-
ge iránt, hiszen nem csak 
mi, de több dolgozónk 
is óbudai. Ezért minden 
évben külön projektünk 
van, amivel hozzájárul-
hatunk a kerület szépíté-
séhez, fejlődéséhez. Már 
több éves hagyomány 
például, hogy a Szent 
Margit Kórház számára 
adományokat juttatunk el 
– fi gyelembe véve, hogy 
éppen mire van szüksé-
ge az egészségügyi intéz-
ménynek. A mostani fa-
ültetéssel pedig szeret-
nénk hozzájárulni, hogy 
még rendezettebb legyen 
környezetünk – emelte ki 
Ormos Péter.

- Önkormányzatunk 
számára kiemelten fon-
tos a kerület zöldíté-
se és a környezetvéde-
lem ügye. A következő 
években sokezer fát sze-
retnénk elültetni, és nagy 
öröm számunkra, ha eb-
ben olyan elkötelezett 
partnerek is mellénk áll-
nak, mint a Duna Autó 
Zrt. – tette hozzá Burján 
Ferenc alpolgármester.

30 facsemete ajándékba

Óbuda-Békásmegyer közis-
mert, és méreteit tekintve az 
egyik legnagyobb beépített 
tere a Fő tér. Nap mint nap so-
kan sétálnak, kocognak, brin-
gáznak a téren keresztül a 
buszvégállomástól, a Szent-
háromság emlékmű mellett 
egészen a Városházáig, 
Harrer Pál szobráig vagy az 
Esernyős szoborcsoportig. A 
tér a kerület kulturális és kuli-
náris eseményeinek központ-
ja. Évente több alkalommal is 
csordultig megtelik látoga-
tókkal.

Bár a tér bővelkedik 
történelmi épület-

ben, kastélyban, múze-
umban, étteremben, ká-
vézóban, információs 
központban, és még so-
rolhatnám, most még-
is a fákra hívom fel a fi -
gyelmet. A téren kör-
be nézve csak egy fajtát, 

21 gömb alakú berkenyét 
találunk. Mindannyian 
jó egészségi állapotban 
vannak, de kettőnek csak 
hűlt helyét látjuk, ezeket 
célszerű mielőbb pótol-
ni. Érdekesség, hogy az 
Esernyős udvarába is ju-
tott három fa.

A berkenye a rózsafé-
lék családjába tartozó, 
egész Európában elter-
jedt, több mint 100 cserje- 
vagy fafajt magába fogla-
ló nemzetség. A térre a 
lisztes berkenye nemesí-
tett változatát ültették.

A Lisztes berkenye 
(Sorbus aria) kb. 6-12 
méteres magasságot elérő 
széles koronájú fa. Le-
vélzetét először fehéres, 
molyhos, később sötét-
zöld, a fonákján szürkés 

színű, kerekded levelek 
alkotják. Mutatós megje-
lenésű, jól tűri a szárazsá-
got, de meghálálja a mér-

sékelt öntözést is. Termé-
se apró almácskára em-
lékeztető 2-3 centis na-
rancssárga bogyó, mely 

csak utóérlelés után fo-
gyasztható. A berkenye 
levelein ősszel pompás 
színeket mutat, ilyenkor 
válik igazán díszévé a tér-
nek, barnás-narancssár-
gás lombozatával.    Z. A.

Berkenyefák a Fő téren

Fotók: Zumpf András
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Hírösszefoglaló: A 96 éves 
korában elhunyt Varga Imre 
szobrászművészt Budapest sa-
ját halottjának tekinti – jelentette 
be Karácsony Gergely főpolgár-
mester a Fővárosi Közgyűlés de-
cember 11-ei ülésén, ahol a napi-
rend előtt egyperces néma csend-
del emlékeztek a művészre.

A közgyűlés megszavazott a 
napirendben egy sor személyi 
döntést, ezek között a közgyű-
lési többség támogatta a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt. 
Alapszabályát módosító javas-
latot. Ennek értelmében az FKF 
élére hattagú ügydöntő felügye-
lőbizottság kerül. Karácsony 
Gergely múlt héten rövid Fa-
cebook-posztban jelentette be, 
hogy meneszti a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt. vezérigaz-
gatóját.

A képviselő-testület ezen kí-
vül hosszabb vita után támo-
gatta a Szabad Tér Színház és a 
Vígszínház ügyvezető igazgatói 
állásának megpályáztatását.

Bár a szavazást megelőző vi-
tában felmerültek aggodalmak 
azzal kapcsolatban, a képviselők 

egyhangúlag támogatták Kará-
csony Gergely főpolgármester 
előterjesztését az álláskeresők 
ingyenes BKV használatáról. 

A most elfogadott javaslat ér-
telmében a regisztrált főváro-
si álláskeresők várhatóan 2020. 
január 1-jétől igényelhetnek 
majd díjmentes bérletre jogosí-
tó igazolást.

A Fővárosi Érdekegyezte-
tő Tanács (Főét) létrehozásáról 
egyhangúlag döntöttek a fővá-
rosi képviselők. A háromolda-
lú érdekegyeztető fórum tag-
jai a fővárosi önkormányzat, a 
szakszervezeti és a munkáltatói 
szövetségek képviselői. A Fő-
ét feladata a munkavállalók, a 
munkáltatók és a fővárosi ön-
kormányzat érdekeinek, törek-
véseinek feltárása, egyezteté-
se, megállapodások kialakítá-
sa. Ugyancsak feladata lesz a ta-
nácsnak a felek között a főváro-
si önkormányzat feladat- és ha-
táskörét érintő ügyekben kiala-
kuló konfl iktusok megelőzése, 
rendezése, valamint informá-
ciócsere, javaslatok, döntési al-
ternatívák vizsgálata.

A közgyűlésen többek kö-
zött megszavazták a Főváro-
si Közgyűlés jövő évi mun-
karendjéről, a dísz- és közvi-
lágítást érintő döntésekről, a 
Fővárosi Csatornázási Művek 

Zrt. közgyűlésére szóló man-
dátum kiadásáról szóló előter-
jesztéseket, és a II. és III. ke-
rületi önkormányzattal kötött 
parkolási együttműködés mó-
dosítását is.

A Fővárosi Közgyűlés döntéseiről
Megszavazták a munkakeresők ingyenes BKV-használatát
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Kiemelt fontosságú, minden III. kerületi lakos 
életminőségét befolyásoló témáról tartottak köz-
meghallgatást december 7-én az Óbudai Kulturá-
lis Központban.

Mielőtt a kérdések, vélemények sorra 
kerültek volna, a jelenlévők két szak-

értő – dr. Obbágy Gábor rendőr alezredes, 
a III. kerületi Rendőrkapitányság helyettes 
vezetője és Rácz Ferenc Péter, az Óbuda-
Békásmegyer Közterület-felügyelet igaz-
gatója – rövid beszámolóját hallgatták meg 
a rendőrség és a közterület felügyelet jog-
köréről, feladatairól. A két előadás fóku-
szában a lakossággal való együttműködés 
fontossága állt.

- A közbiztonság szubjektív fogalom, a 
jelen lévők is eltérően ítélik meg – emelte 
ki dr. Obbágy Gábor, hiszen aki soha nem 
vagy elvétve találkozik bűncselekménnyel, 
annak egészen más érzete van a közbizton-
ságról, mint annak, aki közelről lesz tanúja, 
esetleg elszenvedője a bűnesetnek.  A rend-
őrség közbiztonságról alkotott fogalma ez-
zel szemben objektív, mivel adatokon, sta-
tisztikákon nyugszik. Ez azonban azt ered-
ményezi, hogy a rendőrség közbiztonságról 
alkotott képe akkor lehet pontos, ha a jog-
sértésekről tudomást szereznek. Az elsődle-
ges információ a lakosságnál keletkezik – 
mondta dr. Obbágy Gábor, hangsúlyozva 
a lakossági bejelentések fontos szerepét a 
rendőrség munkájában. 

Gyorsulási versenyek 
– gyorshajtás

A szakértő két olyan sikeres területet em-
lített, melyeknél a rendőrség bejelentések 
alapján tudta megkezdeni az intézkedést. 
Ezek egyike a lakosság által is tapasztal-
ható javulás a Szentendrei úti gyorshajtás 
és gyorsulási versenyek visszaszorításá-
ban. A sebességmérés meghatározott hely-
színeken folyamatos, bejelentések alapján 
a rendőrség megvizsgálja a helyszíni tele-
pítés lehetőségét. 

Kábítószer ellen
A másik fontos terület a kábítószer, a 

kábítószer kereskedők elleni küzdelem. A 

lakosságra támaszkodva a kábítószer ke-
reskedők ellen a tavalyinál nagyobb szám-
ban tudott büntető eljárásokat indítani a 
rendőrség.

Az együttműködés a köztisztaság fenn-
tartásában is kiemelten fontos, hiszen a köz-
területek rendben tartásának három szintje 
is van. Annak meghatározása, hogy kinek 
mi a feladata a közterületek rendben tar-
tásánál, elsődleges feladat.   „Sepregessen 

mindenki a saját háza tájékán!” – mondta 
prezentációjában Rácz Ferenc Péter. Fontos 
ugyanis, hogy mindenki ismerje a főváros, 
a kerület és a lakosság felelősségét a köz-
területek tisztán tartásában. Ennek érdeké-
ben az Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelet nagyon fontosnak tartja a felvilágo-
sító munkát. Idén például két alkalommal 
szerveztek társasházi fórumot, illetve egy 
alkalommal kaszásdűlői helyszínbejárást. A 
szakértő szerint a lakossági tudatosság nö-
velés, szemléletváltás lehet az egyik fontos 
elérendő cél a köztisztaság fenntartásában.

Illegális szemétlerakás
Súlyos problémaként tett említést az ille-

gális szemétlerakásról, hiszen csak idén 22 
ezer köbméter illegális hulladékot távolított 
el aközterület-felügyelet, mellyel – elmon-
dása szerint – 14 olimpiai uszodát lehetne 
megtölteni. Természetesen a térfi gyelő ka-
merák, a városgazda szolgálat is nagy segít-
ség lehet a probléma kezelésé ben. 

A polgármester felismerve a helyzet sú-
lyosságát, munkacsoportot hozott létre a la-
kossági igények minél pontosabb felméré-
sére, a térfi gyelő rendszer fejlesztésére, mo-
bil kamerák bevetésének lehetőségére.

Fontos kérdések
Az előadások után a jelenlévők közül töb-
ben tették fel közbiztonsággal, köztiszta-
sággal kapcsolatos kérdésüket, vagy for-
dultak javaslattal a testülethez. A legtöbb 
kérdés a forgalomszabályozással, illegális 
szemeteléssel, gyorshajtások megszünte-
tésével,  közlekedésbiztonsági intézkedé-
sekkel kapcsolatban érkezett. Szó esett a 
Mátyás király út forgalmi rendjének meg-
változásával kapcsolatos problémákról, 
vagy a Kolosi téri vásárcsarnok sorsának 
alakulásáról is. Központi témaként szere-
pelt a római-parti gáttal kapcsolatos ag-
gályok megfogalmazása és az esőzések 
után a Dunába ömlő gázgyári szennyezés 
megszüntetésére tett javaslat is.

Közmeghallgatás a közbiztonságról és a köztisztaságról

Krumplibúcsú
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi 
Önkormányzata és a „Braunhaxler” Egye-
sület idén is megrendezi a hagyományos 
óbudai Krumplibúcsút a Rozmaring Étte-
remben december 26-án 10-től 16 óráig. 
Déli 12 órakor a jelenlegi Krumplikirály és 
Krumplikirálynő ünnepélyesen átadja „hi-
vatalát” az új Krumplikirálynak és Krump-
likirálynőnek. Az eseményen fellép a Bra-
unhaxler Dalkör, a talp alá valóról Zwickl 
Misi és fúvószenekara gondoskodik. (Asz-
talfoglalás kötelező december 20-ig Ne-
ubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as te-
lefonszámon.)

Horvát irodalom 
Óbuda-Békásmegyer újjáala-
kult Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzata december 9-én 
az Esernyős kamaratermé-
ben irodalmi előadást szer-
vezett. Miroslav Krle ža (1893-
1981) a XX. századi horvát 
irodalom klasszikusa címmel 
Dr. Lukács István egyetemi 
tanár magyar nyelvű előadá-
sát hallhatták az érdeklődők. 
Az esemény után tartották 
az új önkormányzat első köz-
meghallgatását. Fotó: Zumpf András
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Advent Óbudán november 30. – december 23. 

A Fő téren felállított színpa-
don sokszínű zenei progra-
mok garantálják a jó hangu-
latot. A muzsikát kedvelők 
óbudai iskolák kórusainak 
műsoraiból, népzenei-, jazz- 
és világzenei koncertekből 
válogathattak advent máso-
dik és harmadik hétvégéjén. 

Miklós-nap délután-
ján az Andor Ilo-

na Ének-Zenei Általá-
nos és Alapfokú Művé-
szeti Baptista Iskola, az 
Óbudai Almáskert Óvo-
da, a Zipernowsky Ká-
roly Általános Iskola és 
az Óbudai Népzenei Is-
kola egy-egy csoportja 
szórakoztatta a közönsé-
get. A Göncöl Néptánc-
együttes most is nagy si-

kert aratott műsorával. A 
december 6-i napot a Na-
na Vortex zárta.

Másnap a Braunhaxler 
Dalkör kezdte a délutá-
ni programot. A koncert 
kínálat bőséges volt: fel-
lépett a Guca Partyzans 
Brass Band, a M.É.Z. és 
a Misztrál együttes.

Vasárnap (december 8.) 
az Eszter-lánc mesezene-
kar örvendeztette meg 
előadásával a gyermeke-
ket. A Budapest Marching 
Jazz Band pedig zenés vo-
nulásra hívta a Fő térre lá-
togatókat. Sokan hallgat-
ták a Góbé és a Muzsikás 
együttes koncertjét is.

A harmadik adventi 
hétvége péntek délutánja 
is iskolások és óvodások 

műsorával telt (Medgyes-
sy Ferenc Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola; Fodros Álta-
lános Iskola; Óbudai Al-
máskert Óvoda-Gázgyá-
ri Óvoda; Ágoston Mű-
vészeti Óvoda). A Bab 
Társulat Luca-napi óri-
ás bábos előadása ámulat-
ba ejtette a Fő térre láto-
gatókat. A Vintage Dolls 
majd a Bolyki Balázs 
Soul&Gospel Kórus is 
színpadra állt.

Változatos volt a kíná-
lat december 14-én is: a 
Krottendorf Egyesület, 
Szalóki Ági gyerekkon-
certje, Fekete Dávid bá-
bos mesemondó, a Zur-
gó, Harcsa Veronika és 
Gyémánt Bálint színesí-

Második és harmadik adventi hétvége

Meghitt ünnepvárás a városrészben

Szabó Tímea országgyűlési képviselő gyújtotta meg a második adventi gyertyát.
Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István

Fotó: Kocsis László Zoltán

Fotó: Kocsis László ZoltánFotó: Kocsis László Zoltán
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Advent Óbudán november 30. – december 23. 

tette az Advent Óbudán 
programjait.

Advent harmadik va-
sárnapján Gryllus Vil-
mossal énekelhették 
együtt a Karácsonyi an-
gyalok című dalt a Fő 
térre látogatók. Ezt kö-
vetően a Széll Kulturális 
Egyesület és a VPG Nép-

táncegyüttes a Téka kísé-
retével állt színpadra. 

A Makám koncertje 
zárta a harmadik adventi 
hétvége programjait.

Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyű-
lési képviselő gyújtotta 
meg a harmadik adventi 
gyertyát.                      km

JÉGANGYALOK. A békásmegyeri Csobánka tér után M. Tóth Zsolt jégszobrász Óbuda szívében is kifaragta jégből az angyalokat
Fotók: Kocsis László Zoltán
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az adventi ünnepek kezde-
tével, az Advent Óbudán rendezvénysorozaton belül minden év-
ben két helyszínen nyitja meg az óbudai lakosság részére a térítés-
mentesen használható jégpályákat. A tavalyi évhez hasonlóan a 
Csobánka téren 10×20 méteres pályával, a Fő téren 15×25 méte-
res pályával várják a korcsolyázni vágyó lakosokat. 

NYITVATARTÁS
2019. november. 30. (18 óra) – 2020. február 2. 
(az időjárás függvényében meghosszabbíthatják)
Fő tér: hétfő-vasárnap 8 óra - 22 óra
Csobánka tér: hétfő-vasárnap 8 óra - 20 óra

OKTATÁS
Az oktatás térítésmentesen a következő időpontokban ingyene-
sen vehető igénybe. Jelentkezni a helyszíneken az oktatást meg-
előző fél órában szükséges. 
Első hétvége: 2019. december 7-8., utolsó hétvége 2020. január 25-26.

Fő tér: szombatonként 8 óra - 10 óra
Csobánka tér: vasárnaponként 8 óra-10 óra

KORCSOLYAKÖLCSÖNZŐ
Bérelhető méretek: kétélű korcsolyacipő 22-26 méretig (állítha-
tó) 400 Ft, egyélű korcsolyacipő 27-36 méretig 400 Ft, egyélű 
korcsolyacipő 37-48 méretig 600 Ft. Hétköznap, tanítási időben 
a III. kerületi iskolai csoportok részére, tanári kísérettel a korcso-
lyabérlés díja 200 Ft. 

KORCSOLYAÉLEZÉS A ROKONNÁL
Technikai okok miatt sajnos nincs lehetőség  korcsolyaélezésre a 
Fő téri jégpályán. A kerületben viszont egy helyen biztosított a 
szolgáltatás, 1500 Ft/cipőpár ellenében. A Mátyás király út 6. 
szám alatt üzemelő Rokon Sport üzletben hétfő-péntek 10.00-
18.00 óra között. A kellemetlenségért elnézést kérnek, mind a Fő 
téri, mind a Csobánka téri jégpályán várják a korcsolyázni vágyó 
óbudai lakosokat!

Jégpálya a Fő és a Csobánka téren

Fotó: Antal István
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Negyven és harminc évi munká-
ért mondott köszönetet dr. Kiss László 
polgármester és dr. Budai András ügy-
vezető igazgató a Szent Margit Rende-
lőintézetben.

A kitüntetettek
Hűségjutalmasok: Szente Zsuzsanna 

ápolási igazgató – 40 év munkaviszony, 

Gelencsér László Tamásné védőnő – 40 
év munkaviszony, Fodor Anikó asszisz-
tens – szemészet – 30 év munkaviszony.
Igazgatói dicséretben részesült: dr. Bu-
jáki Györgyi vezető főorvos – szemé-
szet, Szita Jánosné asszisztens – reuma-
tológia. Aranydiploma: dr. Gaál Marian-
ne, dr. Grósz Éva.

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálattal együttműködve adománygyűj-
tő kampányt indított november 30. és 
december 22. között. A dobozokba gon-
dosan becsomagolt ajándékokat az ad-
venti hétvégéken lehet leadni az Advent 
Óbudán Fő téri vásárában. A kampány-
ban a szervezők társasjátékot, kártyát, 

építőjátékot, foglalkoztató és készség-
fejlesztő játékokat, babát, autót, sport-
eszközt, könyvet, színezőt, színes ceru-
zát, plüssjátékot várnak.

A gyűjtés helye: az Advent Óbudán vá-
sára, 53/B pavilon. (Fő tér) Az adomá-
nyokat szombaton és vasárnap 11-19 óra 
között lehet leadni jól becsomagolt doboz-
ban, a korosztály megjelölésével.

Karácsonyi adománygyűjtés

A Közösségért-díj Óbudán
Kétnapos, tisztújító küldöttközgyűlést tartott a Ma-
gyar Orvosi Kamara november 30-án. A program a 
MOK díjainak átadásával kezdődött. Többek között 
A Közösségért-díjat is átadták. A díjazottak között 
van Dr. Pintér Endre sebészprofesszor, Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgára. A prominózus díjban azok 
a személyek részesülhetnek, akik valamilyen cse-
lekedetükkel, személyes bátorságukat bevetve ki-
álltak az egészségügy jobbítása érdekében, illet-
ve akár személyes egzisztenciájuk kockáztatásá-
val felhívták a nyilvánosság fi gyelmét a gyógyítás 
akadályoztatására, azaz hatékonyságának rontá-
sára irányuló hibákra. Ide tartoznak azok is, akik 
hosszabb ideig segítették életútjukkal, munkájuk-
kal, példamutató hozzáállásukkal a Magyar Orvo-
si Kamara hatékony működését.                      F. K.

Egészségügyi dolgozók elismerése

Fotók: Antal István
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Művészeti iskolások karácsonyi koncertje 
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola ka-
rácsonyi koncertet adott december 14-én  a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban. Műsoron barokk, 
klasszikus és XX. századi szerzők adventi han-
gulatot idéző művei szerepeltek Héja Benedek ve-
zényletével.

Az Óbudai Gimnázium Kó-
rustalálkozóra invitált két 
kórust, valamint az adventi 
énekek iránt érdeklődőket 
az Óbudai Szent Péter és 
Pál Főplébánia-templomba 
december 3-án, a szentmise 
után.

A megjelenteket Tercsi 
Zoltán plébános kö-

szöntötte, majd az Óbu-
dai Gimnázium kóru-
sától és énekegyüttesé-
től hallhattunk Benja-
min Britten „Karácsonyi 
énekek” című művéből 
részleteket. A kórust Ki-
rály Gabriella és dr. Er-
dős Ákos felváltva vezé-
nyelte. Zongorán Király 
Miklós kísérte az éneke-
seket. Szólistaként Za-
kupszky Virág a gimná-
zium tanulója énekelt.

A második fellépő a Vá-
sárhelyi Zoltán Férfi kar 
volt, Ress Zoltán karnagy 
vezényletével. Előad-
tak egy Ave Maria feldol-
gozást, valamint adventi 
hangulatot idéző dalokat.

Végül az Óbudai Gim-
názium vendége a BRFK 
vegyeskórusa lépett fel, 

Porcsalmy Balázs ve-
zényletével. Az adven-
ti ünnepkör hangulatát 
idéző dalokat adtak elő 
a kellemes akusztikájú 
templomban.           Z. A.

JÉGMELENGETŐ. A Kaszásdűlői Kulturális Központban 
(3K) Zih Kata-Ritter Antal: Jégmelengető című fotókiállítá-
sa december 20-ig látható

Kórustalálkozó

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Hegyvidéki 
Szentháromság Plébánia

Karácsonyi ünnepi miserend: december 24-én ked-
den éjjel fél 12 órakor Molnár Péter zeneművész ka-
rácsonyi műsora; december 25-én szerdán kará-
csony ünnepe: 9 órakor: gyermekkarácsonyi szent-
mise, 11 órakor ünnepi szentmise (karácsonyi motet-
tákkal) idősek megajándékozásával; december 26-
án csütörtökön karácsony másnapján: reggel 9 óra-
kor szentmise, december 31-én kedden: Szent Szil-
veszter napján este 6 órakor szentmise és hálaadás.

Pont két évvel ezelőtt tör-
tént. Az egész hazai zenész-
szakmát megrendítette az 
óriási tehetségnek tartott 
Fábián Juli halála. Megren-
dítően fi atalon, 37 évesen 
győzte le a gyilkos kór 2017. 
december 16-án. Az énekes-
nő ezer szállal kötődött 
Óbudához. Halála évfordu-
lóján rá emlékezünk. 

 „Juli imádott 
Óbudán lenni”
Fábián Juli nagyma-

mája a városrészben élt, 
Juli édesanyja, Lamber-
ger Galina itt nőtt föl, Ju-
li pedig rengeteg időt töl-
tött Óbudán, egész ki-
csi korától. Az énekes-
nő nővére szintén kerüle-
ti – meséli Marton István 
gazdasági szakértő, mű-
vészetkedvelő, mecénás, 
az énekes lelkes rajongó-
ja, ős óbudai lakos, Ga-
lina közeli ismerőse. El-
mondta, hogy 2010 kör-
nyékén fi gyelt föl az éne-
kesnő csodálatos hangjára 
a rádióban, aztán a Dal cí-
mű műsorban látta. Azért 
is volt szimpatikus szá-
mára, mert – mint azt töb-
ben megerősítették – egy-
re gyarapodó sikerei elle-
nére mindvégig szerény, 
kedves, allűröktől mentes 
és közvetlen maradt. Sze-
mélyesen nem találkoz-
tak, egyszer, még 2017 
nyarán azonban – ahogy 
István fogalmaz –, „elsu-
hant mellette, mint egy 
angyal”, és egy pillanat-
ra mosolyogva visszané-
zett rá. Mint azt Istvántól 
megtudjuk, Juli Nagyon 
szerette Óbudát. Több-
ször fellépett a városrész-
ben, többek közt a Kobuci 
Kertben, mindig telt ház 

mellett. Egyik kedvenc 
helye volt az Esernyős. 

A kép története
Marton István hív-

ta fel a fi gyelmünket ar-
ra is, hogy Juliról egy pá-
ratlan alkotást készített a 
Csillaghegyen élő Fábi-
án Zoltán absztrakt, non-
fi guratív festészettel fog-
lalkozó képzőművész, 
akinek néhány évvel ez-
előtt több alkotását is ki-
állították Óbudán. Egy 
művészeti pályázat so-
rán 1997-ben képviselte 
a városrészt a kerület test-
vérvárosában, Udinében, 
ahol egyik alkotása a mai 
napig látható. (Bár érde-
kes a vezetéknév azonos-
sága, Fábián Zoltán nem 
rokona az énekesnőnek.) 
Őt is felkerestük az év-
forduló kapcsán. Meglá-
tásunk szerint a kép rend-
kívül találó portré Juliról. 
A művész elmondja, hogy 
közvetlenül nem ismerte 
az énekesnőt. Mivel szi-
gorúan absztrakt festőnek 

tartja magát, kizárólag ba-
rátja, Marton István kéré-
sére, egy fotó alapján fes-
tette meg a képet, ugyanis 
több évtizede nem alko-
tott fi guratív kompozíci-
ót. Izgalmas kihívásként 
tekintett a feladatra, ki-
kötésekkel. Például, hogy 
az arcképet mintegy para-
lel „térbe” helyezze. Hoz-
zátette, hogy mint sokan 
mások, ő is nemzetközi 
szintű tehetségnek tartot-
ta, ezért vállalta el a mun-
kát. Megfogta a fotókon, 
felvételeken is átütő sze-
mélyisége, kisugárzása. 

Egyebek mellett azért 
ment számára könnyedén 

a portré megfestése, mert 
úgy érezte, közvetve 
ugyan, mégis kialakult 
benne valamiféle kötődé-
se az énekesnőhöz. 

Tovább él 
a festményen
Beszélgetésünk végén 

Marton István még el-
mondja – miután Zolival 
megbeszéltük a részlete-
ket, kiválasztottuk, hogy 
melyik fotó alapján fes-
se meg a képet, még az-
nap összefutottam Tóth 
Verával, aki a festmény-
ről szóló ötleten elsírta 
magát a meghatottságtól, 
egyúttal a szomorúság-

tól, hiszen ők jó barátnők 
voltak, és többször is fel-
léptek együtt. István hoz-
záteszi: - Juli egy földre 
szállt angyal volt. Szug-
gesztív személyiség, cso-
dálatos hangú énekes, 
szép ember. Mint mind-
annyian, én is rettentő-
en sajnálom, hogy már 
nem lehet közöttünk. Ha-
talmas űrt hagyott ma-
ga után. Dalaiban tovább 
él, és abban a kivételes 
helyzetben vagyok, hogy 
a barátom által alkotott, 
nem csak általam fan-
tasztikusnak tartott kép-
re nézve is emlékezhetek 
rá.                         Sz. Cs. 

A rendkívüli tehetségű zenészre emlékezünk

Fábián Juli ezer szállal kötődött Óbudához

NEGYVEN FOHÁSZ DALBAN. Dinnyés József adventi koncertjére sokan voltak kíváncsiak 
Csillaghegyen a református gyülekezet templomában, amelyet december 7-én rendeztek. 
Hajdú Zoltán Levente énekelt verseit Dinnyés József dallamai színesítették

Fotó: Zumpf András

Fotó: Kocsis László Zoltán
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Fotók 
a homlokzaton

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

Téli mesék
Kültéri árkádkiállítás nyílt 
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban, ahol Ro-
fusz Kinga illusztrátor 
grafi káiból látható válo-
gatás. 2010-ben az Év 
illusztrátora díjat nyer-
te el. A kültéri tárlaton a 
tél hangulatát idézi meg 
sajátos képi világával. 
(Megtekinthető ingyene-
sen 2020. március 1-ig.).

Irodalmi 
Csillagdélután 
meglepetéssel

A Csillaghegyi Közössé-
gi Házban  rendszeresen 
rendezett Irodalmi Csil-
lagdélutánon Gyimesi 
László író, költő beszél-
get vendégével. Kon czek 
József írót, költőt fag-
gatta december 11-én. 
Az író, aki az utóbbi idő-
ben fafaragással is fog-
lalkozik, saját készítésű 
terelőbotjaiból mutatott 
be néhányat, ezzel lepte 
meg a hallgatóságot.

Idősebbek is 
elkezdhetik!

2020. január 7-én kez-
dődik az „Ismerkedés a 
számítógéppel és az in-
ternettel. Idősebbek is 
elkezdhetik!” tanfolyam 
következő kurzusa. Ér-
deklődés és jelentkezés 
Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefon-
számon.

Tehetséggondozó 
szakkör

Az Óbudai Árpád Gim-
náziumban a 2019/2020-
as tanévben is elindítot-
ták matematikából az 
ingyenes tehetséggon-
dozó szakkört 5. osztá-
lyosoknak. A foglalko-
zások csütörtökönként 
14.30-tól 15.30-ig lesz-
nek a gimnáziumban. A 
szakkör munkájába év 
közben is be lehet kap-
csolódni, előzetes jelent-
kezés nincs.

A Zsadon Andrea-Szol-
noki Tibor művész-

házaspár – immár 33 éve 
óbudai lakosként – rég-
óta részese Óbuda kultu-
rális életének. Az idősek 
hónapja alkalmából ren-
dezett ünnepségeken évek 
óta fellépnek. A idősklu-
bok tagjai jó ismerősként, 
elismerő tapssal fogadták 
idén is műsorukat. Mű-
vészegyüttesükkel – Ope-
rettvilág Együttes – óbudai 
próbatermükben készül-
nek az elkövetkezendő fel-
adatokra. A 2020. évi Óbu-
dai Nyár rendezvénysoro-
zatának is részesei lehet-
nek Mozart: A varázsfuvo-
la produkciójuk nagyfor-
mátumú előadásával.

Sztárházaspár fellépése az idősklubokban

A végtelen őrzői
Bényi Eszter textilművész kiállítása az Óbudai 
Kulturális Központ San Marco Galériájában de-
cember 20-ig látható. - Goblenjeimen régi családi 
levelezések sorai, bibliai idézetek és tao tanítás ok 
jelennek meg. Egy-egy munka megszületése szin-
te mérhetetlen folyamat, mindent fejben kell tartani, 
s amíg kialakul a gondolatból a mű, az évekig is el-
tarthat – mondta a művésznő.

A napokban megjelent 
Fejér Zoltán 11. fo-

tótörténeti szakkönyve. A 
szakíró 1958 óta Óbudán 
él, és most egy újabb re-
mekművel állt elő, amely 
„A magyar fotótechnika 
tervezői, termékei, gyár-
tói” címmel került ki az 
olvasók körébe. Az 1990-
es évek eleje óta folyta-
tott, szisztematikus kuta-
tásai alapján Fejér Zoltán 
György fotótechnika-tör-
téneti szakíró megírta a ha-
zai fényképészeti ipar sza-
badalmainak, gyártmánya-

inak, tervezőinek és előál-
lítóinak történetét 1839-től 
egészen 2007-ig. A szer-
ző a magyar és a nemzet-
közi szakirodalmi adato-
kat személyes visszaemlé-
kezésekkel és levéltári for-
rásokkal egészítette ki. A 
csupán szövegeket tartal-
mazó, több mint 400 ol-
dalas, vaskos kötet a Ma-
gyar Fotográfi ai Múzeum 
1993-ban elindított könyv-
sorozatának 50. befejező, 
és egyben a hazai fotó-, és 
fototechnika történetét ösz-
szegző műve.                F. K.

A hazai fotótechnika története

Gyermekek alkotásai folyosói tárlaton
„Lelkem tükre szabadon” címmel láthattak tárlatot a 
III. kerületi Csalogány Intézmény diákjainak alkotá-
saiból az Óbudai Kulturális Központ folyosóján de-
cember 13-ig. A művek sokféle anyagból, sokféle 
eszközzel készültek. A kiállítás érdekessége volt, 
hogy a gyermekek munkái mellett tanáruk, Pásztor 
Csaba gyógypedagógus, művészetterapeuta képe-
it is megtekinthették. A békásmegyeri Varga 

István Kereskedel-
mi, Közgazdasági Szak-
gimnázium tanulói és  ta-
nárai különleges körül-
mények között, interaktív  
módon pillanthattak be a  
történelem korszakaiba 
december 9-én. 

A diákok 13 helyszínt 
rendeztek be: őskor, óko-
ri Hellasz, Róma, Egyip-
tom, Mátyás udvara, nők 
a középkorban, középko-
ri lakoma, reformkor, hí-
res magyarok, földrajzi 
felfedezések, ipari forra-
dalmak, világháborúk, a 

jövő – ahol játékok, fel-
adatok, makettek, kora-
beli eszközök, informá-
cióközlő plakátok, fest-
mények, ételek és ruhák 
adták át a kor hangulatát.

Napjaink kihívása, 
hogy a diákok ne csak 
passzív befogadók, ha-
nem aktív cselekvő ré-
szesei legyenek a tanu-
lásnak. Legyen az iskola 
olyan ösztönző tér, ahol 
műhelymunka, megta-
pasztalás, aktív tanulás 
során  tanár-diák közö-
sen dolgozik a cél érde-
kében! 

Mesés történelem

Fotó: Kocsis László Zoltán

Fotó: Antal István
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Óbudai sziréna
Tűz volt a Szentendrei út 
13-ban, egy második emeleti 
lakás gyulladt ki. Személyi sé-
rülés szerencsére nem tör-
tént. Dr. Kiss László polgár-
mester az érintett lakónak 
ideiglenes elhelyezést és to-
vábbi segítséget ajánlott fel.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-fel-

ügyelete tájékoztatása 
szerint december 14-én 
az esti órákban tűz mi-

att riasztották a főváro-
si hivatásos tűzoltókat. 
Eddig ismeretlen okból 
tűz ütött ki a Szentend-
rei út 13. szám alatti pa-
nelház II. emeletén. A 
terület zárását a BRFK 
III. kerületi Rendőrkapi-
tányság járőrei és a köz-
terület-felügyelők hajtot-
ták végre. A lakás tulaj-
donosa nem tartózkodott 
otthon, személyi sérülés 
nem történt. A tűzben 

sajnálatosan egy macska 
életét vesztette. 

A tűzoltók gyorsan el-
oltották a tüzet, lakosság-
védelmi intézkedés kere-
tében épületkiürítésre 
nem volt szükség, a lakó-
kat elzárkóztatták. 

Dr. Kiss László polgár-
mester felajánlotta a ki-
gyulladt ingatlan lakójának 
ideiglenes elhelyezését, és 
biztosította az önkormány-
zat további támogatásáról.

Egy, a Facebookon közzé-
tett beszámoló szerint az 
Óbudai-szigeten (Hajógyá-
ri-szigeten) egy kicsinyeit 
féltő vaddisznó koca támadt 
egy kutyára. A szakemberek 
felkészültek a vaddisznó be-
fogására.

Burján Ferenc alpol-
gármester tájékoz-

ta tása szerint Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-fel-
ügyelete folyamatos hely-
színbejárást tart, mely-
nek során adatgyűjtést vé-
geznek. A vaddisznócsa-
lád helyzetét beszámo-
lók alapján meghatároz-

ták, azon a környékén fi -
gyelmeztetik az arra járó-
kat és a kutyasétáltatóktól 
a kutyák pórázon vezeté-
sét kérik. Mivel a kölykeit 
féltő vaddisznó – ha meg-
zavarják – valóban veszé-
lyes lehet, ezért felkészül-
tek a befogásra, vadbefogó 
ketreceket helyeztek ki.

Az alpolgármester ké-
ri az arra járókat, hogy a 
közterület-felügyelők fi -
gyelmeztetését vegyék 
fi gyelembe, a kihelyezett 
vadbefogó ketrecekhez 
ne nyúljanak és a Galé-
ria-erdő környékén csak 
pórázon sétáltassanak 
kutyát.

Lakástűz a Szentendrei úton

Felkészültek a vadbefogásra

Legyen ön is polgárőr! 
Várják azokat, akik szívesen részt vennének Budapest 
legaktívabb, legjobban képzett és felszerelt bűnmeg-
előző szervezete, az Óbudai Polgárőrség munkájában. 
Bővebb információ: www.polgarorobuda.hu. Jelentke-
zés Szücs Jánosnál, az Óbudai Polgárőrség elnökénél, 
a 06-30-621-6088-as telefonszámon, a polgaror.obu-
da@gmail.com e-mail címen.

Húsz év fegyházbüntetésre 
ítélte az óbudai óvónőt lelö-
vő férfi t a Fővárosi Tör-
vényszék

Az előzményekből: 
A vádlott viszonya 

– feleségének halálát kö-
vetően – megromlott ki-
sebbik lánya élettársá-
val, majd később saját lá-
nyával is. Leendő veje a 
vádlott családi házából 
hazaköltözött édesanyjá-
hoz, később a vádlott lá-
nya is követte őt. Az apa 
nehezen viselte a kiala-
kult helyzetet, úgy érez-
te, hogy lányát elvették 
tőle, s ezért leendő vejé-
nek anyját hibáztatta. A 
vádlott 2018 novemberé-
nek egyik napján, a haj-
nali órákban magához 
vette sportlövőként en-
gedéllyel tartott marok-
lőfegyverét, majd gép-
kocsijával ahhoz a csa-
ládi házhoz hajtott, ahol 
akkor már lánya, annak 
élettársa és élettársának 
anyja is lakott. Később 
a ház előtti útszakaszon 
a nála levő lőfegyverrel 
négy célzott lövést adott 

le lánya élettársának 
anyjára. A munkába in-
duló óvónő olyan súlyo-
san megsebesült, hogy 
életét vesztette.

A bíróság a vádlottat 
emberölés bűntettében 
találta bűnösnek, ezért 
őt húsz év fegyházbün-
tetésre ítélte, valamint 
tíz évre eltiltotta a köz-
ügyek gyakorlásától. 
Rendelkezett továbbá a 
bűnügyi költségek meg-
fi zetéséről is.

A bíróság súlyosító 
körülményként értékel-
te, hogy a bűncselek-
mény elkövetését előre 
kitervelt bosszú vezérel-
te, valamint a gyilkos-
ság – szemtanúk által le-
írt – kivégzés jellegét is. 
A bíróság hangsúlyozta, 
hogy a vádlottat idős ko-
ra miatt nem ítélte élet-
fogytiglani fegyházbün-
tetésre, életkorát enyhítő 
körülményként vette fi -
gyelembe. Az ügyészség 
súlyosbításért, a véde-
lem és a vádlott enyhí-
tésért jelentett be felleb-
bezést, így az ítélet nem 
jogerős.                    F. K

Megsérült egy nő a Mátyás-hegyi barlangban
A Magyar Barlangi Mentőszolgálat 26 emberrel, köztük orvosi teammel érke-
zett a helyszínre, ahol ellátták a sérültet, és egy óra alatt a felszínre hozták de-
cember 10-én. A nő a bejárattól nagyjából 300 méterre, 30 méter mélységben 
sérült meg, a barlangi mentőszolgálat speciális hordágyban hozta a felszínre, 
ahonnan a mentőszolgálat kórházba vitte.

Ütközés a rakparton
Összeütközött két gépkocsi és egy kisteherautó december 7-én kora reggel a 
Gróf Esterházy János rakparton. A balesetnél a fővárosi tűzoltók végezték a 
műszaki mentést – tájékoztatta a lakosságot a katasztrófavédelem.

Bent égett a viskóban
Kigyulladt egy viskó a Hajógyári-szigeten december 10-én. Egy ember életét 
veszítette a tűzben. A vizsgálatok szerint bűncselekmény nem történt..

Elhullott állatok bejelentése
Az állati tetemek elszállítására 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 segitoangyalok@segito-
angyalok.hu e-mail címen is megtehetők.

Húsz év fegyházra ítélték 
az óbudai óvónő gyilkosát
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Mit tegyünk, ha fél a ku-
tyánk? Mit tegyünk, ha 
találunk egy kutyát? Mit 
tegyünk, ha eltűnt a ku-
tyánk? Hogyan sétáltas-
sunk szilveszterkor?

Kutyánkat semmi-
képp se hagyjuk 

egyedül! Kerti kutyákat 
december 30-tól január 
1-ig engedjük be a házba, 
vagy ha nem megoldha-
tó, akkor a garázsba, il-
letve olyan helyre, ahon-
nan nem tudja magát ki-
kaparni, kirágni, ahon-
nan nem tud kiszaba-
dulni félelmében. Félős 
kutyánknak engedjük, 
hagy keresse meg azt a 
helyet a lakásban, ami a 
legnagyobb biztonságot 
nyújtja számára. Rajtunk 
mindenképp éreznie kell 
a nyugalmat.

Ha hozzánk jön segít-
séget kérni és az ölünkbe 
szeretne mászni, enged-
jük. Csukjuk be a nyílás-
zárókat, zárjunk ki min-
den kívülről jövő hang- 

és fényforrást. Viccesen 
hangzik, de hallgassunk 
olyan zenét, amit meg-
szokott tőlünk, vagy ki-
csit hangosabban néz-
zük a televíziót.  Figyel-
jük a viselkedését! Eset-
leg kezdjünk el vele ját-
szani azt, amit a legjob-
ban szeret (ellenkondici-
onálás). Készítsünk elő 
olyan ennivalót amiről 
tudjuk, hogy imádja, ne 

sajnáljuk ilyenkor! Ve-
gyük elő a jutalomfala-
tokat, klikkert, bármit, 
amivel úgy érezzük ki-
zökkenthetjük a kutyát a 
stresszes helyzetből.

Mindenképp ellenőriz-
zük a chip adatokat a ku-
tyákban. Nagyon fon-
tos, hogy legyen a ku-
tyán egy elérhetőségi te-
lefonszám, hogy az állat-
mentés azonnal elérhesse 

a gazdit. Lehetőleg ne a 
legnagyobb durrogás kö-
zepette vigyük le sétál-
ni. Hám mindenképp le-
gyen a kutyán és erős pó-
ráz és ha megoldható, ne 
egy kisgyerek sétáltassa 
ilyenkor.

Kérünk mindenkit, 
hogy ne hagyják egyedül 
a talált kutyát! 

Az, hogy „10 perce lát-
tam egy kutyát valahol”, 
sajnos nem nagy segítség 
az állatmentésnek. Pró-
báljuk megfogni és meg-
várni a kiérkező segítsé-
get.

Eltűnt, vagy talált ál-
lat esetén kérjük hívják a 
06-20-210-2911-es Állat-
mentés Óbuda, vagy a 06-
30-326-3365-ös Óbudai 
Kutyás Egyesület telefon-
számát. Kérjük kísérjék 
fi gyelemmel az Állatmen-
tés Óbuda és az Óbudai 
Kutyás Egyesület Face-
book-oldalát, ahova azon-
nal feltesszük az eltűnt, 
vagy talált állatok fotóit.

Gyógyszerek: Al pha-
zoam, Diazepam…

FONTOS! Figyeljünk 
mit adunk neki, mert 
nem az a cél, hogy egy 
tehetetlen kutyát csinál-
junk belőle, aki retteg, de 
a gyógyszertől nem bír 
megmozdulni. A gyógy-
növény, homeo, bach 
cseppek nem hatásosak!

Fontos tudni, hogy ha-
zánkban évente többezer 
kutya menekül el otthon-
ról a petárdák, tűzijáték 
és mennydörgés hangha-
tásai miatt. A hosszan ki-
tartott mély hangok a ter-
mészetben is a fenyege-
tettséget jelentik. (mor-
gás, ugatás) 30-40 száza-
lékuk soha nem talál ha-
za, 10 százalékuk rövid 
idő alatt elpusztul. 

Előre is köszönöm az 
óbudai lakosság segítsé-
gét és az együttműködé-
sét.

Gáspár Zsófi 
Óbudai 

Kutyás Egyesület

Fontos szilveszteri tudnivalók kutyásoknak
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Súlyos kivitelezési hibák és 
hiányosságok miatt nem vet-
ték át a Mátyás király úti útfel-
újítást a kivitelezőtől a III. ke-
rületi és a Fővárosi Önkor-
mányzat szakemberei. Az út-
szakaszt november 15-e óta 
ideiglenes engedéllyel lehet 
használni, a hibák egy részét 
tavasszal, a fagyos időszak 
letelte után fogják kijavítani.

A 650 méteres útsza-
kasz munkálatai 

márciusban kezdődtek 
a Fővárosi Önkormány-
zat fi nanszírozásában, a 
BKK Zrt. beruházásá-
ban. A november végi, 
december eleji helyszíni 

bejárások során a szak-
emberek a kivitelező je-
lenlétében hibalistában 
rögzítették a nem vagy 
hibásan megvalósított 
elemeket, többek között 
azt, hogy a csapadékvíz 
elvezetése nem megfele-
lő és a faültetés is elma-
radt.  Az útburkolati hi-
bákat a kivitelező tavasz-
szal, a fagyos időszak le-
telte után javítja ki.

Az útszakaszt novem-
ber 15-én csak ideiglenes 
engedéllyel nyitották meg 
azért, hogy az indokolat-
lanul hosszúra nyúlt kivi-
telezés miatt nehéz hely-
zetbe került helyi kiske-

reskedelmet további kár 
ne érje. A munka átvéte-
le csak a javítások teljes 
körű elvégzése után, te-
hát legkorábban tavasszal 
lesz lehetséges, de szerző-
dés szerint akkor is továb-
bi öt év garanciális javítá-
si kötelezettség terheli a 
kivitelezőt.

A felújítással egy idő-
ben a környéken forga-
lomszervezési átalakí-
tás is történt annak ér-
dekében, hogy a Mátyás 
király út és 11-es út ke-
reszteződése biztonsá-
gosabbá váljon, és hogy 
a torlódások kialakulá-
sát csökkentsék. A vál-

toztatások miatt a kör-
nyező kisebb utcák lakói 
a mellékutcák megnöve-
kedett forgalmáról tettek 
bejelentést, ezért itt jelen-

leg is forgalomszámlálást 
vé gznek. Ha a vizsgálat 
eredménye indokolja, a 
most kialakított forgalmi 
rendet felülvizsgálják.

Az óvoda udvarának felújításához, 
gyepszőnyeg és öntözőrendszer te-
lepítéséhez nyert közel 750 ezer fo-
rint támogatást a Zöld Almák Óvo-
dai Alapítvány.

A Fővárosi Közgyűlés Kör-
nyezetvédelmi Alapjá-

nak pályázatán elnyert ösz-

szeghez 260 ezer forint önrészt 
biztosítanak, így 250 négyzet-
méternyi területet borítanak 
gyepszőnyeggel és teszik por-
mentessé az Óbudai Almás-
kert Óvoda udvarát. A játszó-
kert rendbetételének ez az első 

üteme lesz, a projekt folytatá-
sát tervezik.

A Fővárosi Közgyűlés Környe-
zetvédelmi Alapjából idén 25 pá-
lyázat nyert el támogatást, össze-
sen 39 millió forintot osztottak 
szét környezetvédelmi célokra, 

többek között zöldfelületek nö-
velésére, zöld- és háztartási hul-
ladékok csökkentésére, a szelek-
tív hulladékgyűjtés hatékonysá-
gát javító projektekre. A támoga-
tás odaítélését a közgyűlés egy-
hangú szavazással támogatta.

Megújul az Almáskert Óvoda udvara

Hosszú hibalistát kapott a Mátyás király út kivitelezője

Régi-új taggal bővült a 
Gyermekvasút kocsi-

állománya, december 11-én 
érkezett vissza a MÁV Va-
gon székesfehérvári javí-
tóbázisáról az egyik felújí-
tott „téli” kocsi, mely egye-
di, formabontó festést ka-
pott. A jármű teljes külse-
jét borító grafi ka a kisvas-
utasok életét mutatja be, 
ezáltal kedvet csinálva a 
rajta utazó gyerekeknek, 
hogy legyenek tagjai a jö-
vő gyermekvasutas gene-
rációjának, és jelentkezze-
nek a következő tanfolya-
mok egyikére. A különle-
ges kocsi a futópróbák után 
december második felétől 
szállít utasokat Hűvösvölgy 
és Széchenyihegy között. 

Idén az első tíz hónap-
ban 265 ezren utaztak a 
Gyermekvasúton, a fi -
zető utasok száma ezzel 
három százalékkal nőtt a 
tavalyihoz képest. A má-
jusi Gyermeknapon és az 
október 23-i ünnepnapon 
is nagyon sokan, 8600-an 
kirándultak a Gyermek-
vasút járatain utazva.

Különleges külsejű kocsi a Gyermekvasúton

Gyakrabban jár csúcsidőben az M4-es metró
Kelenföld vasútállomás és intermodális csomópont felértékelődésével az M4-es metró utasforgalma folya-
matosan nő. A BKK a növekvő utazási igényekhez igazodva, a szolgáltatás színvonalának és az utazók 
komfortérzetének növelése érdekében november közepétől új, a munkanapi csúcsidőkben sűrített menet-
rendet vezetett be az M4-es metróvonalon. A vonal 2014-es megnyitása óta egyre többen, immár napon-
ta mintegy 200 ezren használják az M4-es metrót, a munkanapi csúcsidőkben pedig óránként 9-10 ezren 
utaznak Budapest legfi atalabb metróvonalán. A metróvonal megnyitását követően a reggeli csúcsidőben 
óránként 21 alkalommal indultak a szerelvények a végállomásról, amelyek számát mára 24-re növelte a 
BKK, így óránként csaknem 15 százalékkal több utast tudnak a szerelvények szállítani. A BKK által beve-
zetett új menetrend alapján, az M4-es metró a munkanapi legforgalmasabb időszakokban sűrűbben jár: a 
reggeli csúcsidőszakban 2.30, a délutáni csúcsidőben 2.45 percenként indulnak a vonatok.
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Kerületünkben két kisebb és két na-
gyobb híd is átível a Duna felett. Eb-
ből három acélszerkezetű, csupán 
egy készült vasbetonból. A Wa-
terfront City Lakópark (a lebontott 
BUSZESZ épületek helyén) építésé-
vel kapcsolatban terveznek egy ötö-
diket is a Szigetre, kifejezetten a 
gyalogosoknak.

Legészakabbra az Újpes-
ti (északi összekötő vasúti 

híd) acélszerkezetű vasúti híd 
található. Ezt az egyvágányú 
hidat kifejezetten az esztergo-
mi vasútvonal miatt építették a 
Millennium évében, 1896-ban. 
A hányatott sorsú szerkezetet 
lebombázták, felrobbantották, 
majd többször átépítették. Leg-
utóbb 10 évvel ezelőtt adták át a 
vasúti, a gyalogos, a kocogó és 
a kerékpáros forgalomnak.

A Hajógyári(Óbudai)-sziget-
re két hídon is átjuthatunk. A 
XIX. században már több mint 
ezer munkás dolgozott az El-
ső Duna-Gőzhajózási Táraság 
üzemei ben. A személyforgal-

mat előbb egy fahíd, később az 
1884-ben épült, acél szerkezetű 
Hajógyári, „H” nevű emelő híd 
(később Remmel-, Kis-, Mun-
kás-hídnak is nevezték) bonyo-
lította le. A Hajógyár utca vir-
tuális meghosszabbításában ta-
lálható vasbeton hidat 1968-ban 
adták át a közúti és gyalogos 
forgalomnak.

A másodikat, a „K” (fordított 
K) betűt formázó, acél rácsszer-
kezetű, katonai hídelemekből 
épített vasúti hidat 1955-ben ad-
ták át. A normál nyomtávú, egy-
vágányú, alsópályás műszaki lé-
tesítmény hossza közel 100 mé-
ter. Érdekes módon nem a Ha-
jógyári Duna-ág tengelyvona-
lára merőlegesen, hanem fer-
de irányba építették. Az ipar-
vágánynak közvetlen kapcsola-
ta volt a szentendrei HÉV-vona-
lán keresztül az esztergomi vas-
úttal. Ezen a hídon szállították 
be, egészen az Óbudai Hajógyár 
megszűnésig, a gyártáshoz (ko-
rábban lapátkerekes gőzhajó-
tól kezdve tolóhajó, kotróhajó, 

személyszállító gőzös, üdülőha-
jó, sőt az első világháború ide-
jén még tengeralattjárók is ké-
szültek itt) szükséges anyagok, 
eszközök, gépalkatrészek egy 
részét.

Jelentősen megváltozott a szi-
get (Gyereksziget) funkciója, és 
ennek megfelelően látogatottsá-
ga is az elmúlt években, a vasúti 
sínek felszedésének, a parkosí-
tásnak, a csúszdapark és játszó-
tér építésének, a parkolók kibő-
vítésének, a különböző progra-
mok szervezésének köszönhe-

tően. Ne feledkezzünk meg az 
1993 óta évente megtartott és 
azóta nemzetközi rangot kiví-
vott, százezreket vonzó Sziget 
Fesztiválról sem. 

A v alamennyi életkort repre-
zentáló gyalogosok, bringások, 
lovasok, kutyasétáltatók, baba-
kocsisok, sétálók, kocogók, fu-
tók, evezősök, valamint az au-
tósok mindannyian a K-hídon 
keresztül jutnak a szigetre. A 
vasúti jellegre ma már csak a 
pályalemez közepén megha-
gyott sínpár emlékeztet.    Z. A.

A legendás K-híd

Százhatvanöt éve isszuk Magyaror-
szágon a Dreher sört, ami nem 
„öregszik”, sőt évről évre megújul, 
fi atalodik. Erről és sok más érde-
kességről hallhattunk előadást a 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum színháztermében 
novemberben, miközben a háttér-
ben feltűnt képekről a névadó kép-
mása és gyára.

Aki volt már az üzem kőbá-
nyai telepén az csodát lát-

hatott, mert a hatalmas jára-
tok – melyben régen lovasko-
csik közlekedtek tele hordókkal 
– látványa és illata örökre 
beívódott az emlékezetbe. Akit 
a sör illata megcsapott… – az 
vagy a sör szerelmese lesz vagy 
jelentkezik a cég humánerőfor-
rás osztályán, hogy munkába 
álljon. Kreiter Éva igazgató így 
invitálja a „belépőket” a 165 év 
történetét feldolgozó díszes ki-
adványban: 

- Várunk mindenkit, aki 
örömmel adná tudását, ötlete-
it és szívét-lelkét a sörkészítés-
be, az értékesítésbe, a sörkultú-
ra fejlesztésébe. Aki csatlakozik 
hozzánk, egy izgalmas történet 

részese lehet és jó hangulatban, 
támogató vezetők mellett hoz-
hatja ki magából a legtöbbet.

Akkor csatlakozzunk! – leg-
alább is egy rövid családtörté-
net-ismertetés erejéig. Az első 
Dreher-generáció csaposként 
kezdte, a második találmánya 
és szorgalma révén sörbirodal-
mat hagyott a harmadikra, aki 
tovább gyarapította. A negye-
diktől pedig a szocializmusban 
elvettek mindent… A dinasz-
tia alapítója, Franz Anton Dre-
her (1735-1820) a sörfőzést a 

család falusi főzdéjében tanul-
ta ki, majd az osztrák fővárosba 
költözött, ahol előbb sörpincér, 
vagy inkább csapos lett, később 
azonban, kibérelte a sörfőzdét, 
és ekkor alapozta meg hírnevét, 
sőt szerény tőkére is szert tett, 
amit befektetett egy sörházba. 
Utódja, Antal, a serfőzés akko-
ri fellegvárában, Angliában les-
te el a szakma minden csínját-
bínját. Igaz, ez nem volt köny-
nyű feladat, mert féltve őr-
zött titkokat kellett megszerez-
nie, ezért egy üregesre alakí-

tott pálcával vett titokban min-
tákat a sörkészítés különféle fá-
zisaiban, amiket aztán alaposan 
megvizsgált, és amikor vissza-
ment hazájába, új sörtípusokat 
fejlesztett ki, így hamar ő lett a 
Sörkirály! 

Gyakran megfordult ekkor-
tájt Pesten és Budán, s így ju-
tott el Kőbányára is, ahol le-
nyűgözték a sziklapincék, a mo-
dern főzdék és a kőbányai sö-
rök minősége. Nem gondolko-
dott sokáig, 1859-ben földbirto-
kot vett, hogy felépítse magyar 
birodalmát, de korai halála eb-
ben megakadályozta, fi a, ifjabb 
Dreher Antal lépett az örökébe. 
1864-ben megindulhatott a ter-
melés, három évvel később pe-
dig már díjat nyert termékük a 
Párizsi Világkiállításon. A Dre-
her védjegyet azonban csak 130 
évvel ezelőtt, 1889. szeptem-
ber 23-án jegyezték be. Ezt kö-
vetően még évtizedekig virág-
zott a családi vállalkozás, de 
1948-ban államosították, és sö-
rük Kőbányai Világosként hódí-
tott tovább.

Most már újra Dreherként 
húzhatjuk le a hűsítő, szom-
jat oltó italt, akár hétköznapon, 
akár ünnepnapon, például a kö-
zelgő karácsonykor és szilvesz-
terkor. Egészségükre!

Temesi László  

Dreher-sztori Óbudán

Akit a sör illata megcsapott…

Fotó: Zumpf András
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A teremgondokkal küzdő 
Fless Vívó Klub az év 

végi sikeres szereplésnek kö-
szönhetően megőrizte élvo-
nalbeli tagságát. Ebben szere-
pet játszott a BVSC önzetlen 
segítsége: hozzájárultak, hogy 
vívótermükben az óbudai tőr-
vívók együtt edzhettek ver-
senyzőikkel. A sikeres felké-
szülés után az Országos Juni-
or Ob-n Kovács Vivien a dön-
tőben csak a ranglistavezető-
től kapott ki szoros csörtében. 
Kolczonay Borbála egészen a 
nyolcas döntőig menetelt. Ez – 

fi gyelembe véve a 117 fős ma-
mut mezőnyt – szép teljesít-
ménynek számít. Kolczonay 
Balázs óbudaiként a Békés-
csaba csapatában „vendégsze-
repelt”, alkalmi csapattagként 
tevékenyen részt vett a máso-
dik hely megszerzésében.     L.

Hamarosan új időszámítás 
kezdődik a Csillaghegyi 

MTE labdarúgó-szakosztály 
életében. Jövőre a mostani, sok 
nagy csatát megélt, de már szin-
te használhatatlanná vált Már-
ton utcai pályát átépítik, he-
lyén korszerű pálya és kiszol-
gáló épület nyújt majd üdítő lát-
ványt. A csapat minden bizony-
nyal a Mészöly Focisulival osz-
tozik a létesítményen, de egye-
lőre a közeli feladatokra kon-
centrálnak a klubnál. A X. ju-

bileumi Téli Nagypályás Torna 
februári rajtját készítik elő, me-
lyen a CSMTE az állandó részt-
vevő csapatok közé tartozik. A 
most véget ért őszi szezonban 
jól teljesítettek,  a BLSZ III. 
osztály 2 csoportjában a máso-
dik helyen végeztek. Az öregfi -
úk viszont még ennél is jobban 
szerepeltek, megnyerték a har-
madosztályú „öregek” bajnok-
ságát. Az utánpótlás már szeré-
nyebb eredménnyel zárt, nekik 
a kilencedik hely jutott.          la

Az előző lapban beszámoltunk a No-
vé Zámkyban (Érsekújvár) tartott 
GPC erőemelő vb-n elért óbudai si-
kerekről. Közben megkaptuk a másik 
III. kerületi erőemelő klub eredmé-
nyeit is, melyek ugyancsak kiemel-
kedő szereplésről tanúskodnak. 

A Gruber’s Gym versenyzői 
kemény felkészülés után 

erejük teljében „mozgatták” a ne-
héz súlyokat. Mérlegük: 2 világ-
csúcs, 4 első, 3 második, 2 har-
madik, 1 negyedik és 1 ötödik 
hely. A vb egyik legeredménye-
sebb versenyzőjének a két első és 
egy második helyezést begyűjtő 
és a guggolásban világcsúcsot ja-
vító Kovács Zsolt bizonyult, rajta 
kívül még Gruber Anna is a világ 
eddigi legnagyobb súlyát húzta 
fel, ezzel kiérdemelte a „Bajno-
kok bajnoka” címet. 

Erőemelés: I. Antal Ottó 
M4 345 kg, II. Varga Tibor M3 
547,5 kg. Guggolás: I. Kovács 
Zsolt M4 200 kg (világcsúcsja-
vítás). Fekvenyomás: I. Geréd 
Gyárfás M6 120 kg, I. Kovács 
Zsolt M4 140 kg, II. Göbölös 
László M4 110 kg, II. Esze-
nyi István M5 165 kg, III. Pu-
pos Attila M1 180 kg, IV. Gé-
resi Péter M1 197,5 kg. Fel-
húzás: I. Gruber Anna M7 115 
kg abszolút III. világcsúcsjaví-
tás. II. Kovács Zsolt M4 280 
kg, V. Kincses Kristóf open 270 
kg. Az éremszerzésre is esélyes 
Dallos Ottó és Bezsenyi Sándor 
közbejött sérülés miatt nem in-
dultak. 

A klub versenyzői emellett a 
Balkán Kupán is részt vettek, 
a két versenyen összesen több 
mint húsz érmet szereztek. L. A.

Az élvonalban maradtak

Sportegyesületek 
fi gyelmébe! 

Ha szeretnének hírt adni csapata-
ik, vagy versenyzőik eredménye-
iről, készítsenek rövid összeállí-
tást és küldjék el a lovasalbert@
gmail.com e-mail címre.

Téli nagypályás torna

Óbudai vasgyúrók

Fotó: Lovas Albert

Fotó: Lovas Albert
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Levél érkezett a Fedák Sári 
Színház igazgatójától szer-
kesztőségünkbe, amelyben 
azt szeretné elérni, hogy az 
óbudai közönség is jobban 
megismerje munkájukat. Eb-
ből azt is megtudtuk, hogy a 
fi atal társaság nehézségek-
kel küzd…

Csak 
jegybevételből
Sárkány Krisztián szí-

nész-direktor a többek 
között ezt írta: „A sorok-
sári Fedák Sári Színház 
2012 óta működik Buda-
pest, XXIII. kerület köz-
pontjában és várja válto-
zatos programokkal az is-
kolásokat, az ifjúságot, 
valamint felnőtt, szépko-
rú közönségét. Színhá-
zunk a megszorítások mi-
att semmilyen támogatás-
ban nem részesül, jegy-
bevételből próbálja fenn-
tartani magát, ami egy-
re nehezebb. Folyamato-
san pályázatok révén pró-
bálunk megoldást talál-
ni arra, hogy tovább tud-
juk szórakoztatni közön-
ségünket. Színdarabjain-
kat, melyek a színpadra 
kerülnek iskolai végzett-
séggel rendelkező színé-
szek, profi  kamarazene-
kar segítségével valósít-
juk meg.” 

Megkértük Sárkány 
Krisztiánt telefonon, 
hogy elképzeléséről osz-

sza meg gondolatait ol-
vasóinkkal:

Gálaműsorok is
- Szervezett előadás-

ra még nem volt meghí-
vásunk a III. kerületből, 
csak a kapcsolatfelvételt 
kezdtük meg – mondta ér-
deklődésünkre –, ugyan-
is nézőink között külön-
féle előadásainkon volt 
több óbudai lakos, akik-
kel elbeszélgetve arra ju-
tottunk, hogy érdeklődnek 
munkáink iránt, ismerik 
programjainkat és szerin-
tük, volna igény a kerület-
ben is előadásainkra. Ne-
kik is kényelmesebb vol-
na, ha helyben nézhetnék 

meg műsorunkat és nem 
kellene annyit utazni más 
kerületekbe, ahol fellé-
pünk. Szeretik társulatun-
kat, zenés gálaműsorain-
kat, bemutatott népszerű 
operett darabjainkat. Mi 
szívesen jönnénk óbudai 
vagy békásmegyeri kultu-
rális intézményekbe. Sze-
retnénk tartalmasabb kap-
csolatokat, együttműkö-
dést kialakítani a kerület-
ben. Több gálaműsort ké-
szítettünk az évek alatt, 
az első nagy lendületet a 
2013-as év őszén bemuta-
tott Kálmán Imre Emlék-
gála hozta, melyben nem 
csak énekeseink, táncka-
runk, de komoly, ismert 

vendégművészek is fel-
léptek. A társulat ezután, 
már úgy gondolta, hogy 
valami nagyobb falattal 
szeretne megbirkózni, és 
megrendeztük a Csárdás-
királynőt, amely meg-
sokszorozta a nézők szá-
mát. A társulatunk lét-
száma megnőtt – ma har-
mincan vagyunk -, és sa-
ját kamarazenekarral is 
rendelkezünk. 

Új mesejátékok
- Milyen darabot lát-

hatunk a színháztól az 
évadban?

- Többek között be-
mutatjuk Csiky Gergely 
A Nagymama című víg-
játékát, Dunai Ferenc A 
nadrág című komédiá-
ját és Oscar Wilde Bun-
bury című darabját. Két 
operettet is bemutatunk, 
a Luxemburg grófját és A 
víg özvegyet, de gyere-
keknek is sok új mesejá-
tékkal kedveskedünk az 
új évadban. Megtekint-
hetik többek közt a Tiha-
nyi Vándorszínpad elő-
adásában a Hamupipő-
ke című mesejátékot, a 
Hahota Gyermekszínház 
vendégjátékaként a Susz-
ter Manói című zenés já-
tékot, a Mágnes Színház 
vendég produkciójaként 
a Sötét Hold Hercege cí-
mű mesét, a Hókirálynő 
Meseszínpad előadásá-

ban pedig a Holle Anyó 
című klasszikust.

Bízunk benne, hogy 
kedvet csináltunk ezekhez 
az előadásokhoz és az ifjú 
társulathoz.          Temesi

A Fedák Sári Színház és Óbuda

Csárdáskirálynő és Holle Anyó a színpadon

A kisgyerekes családok a Csillaghegyi Közösségi Ház szívesen látott vendégei. Például a 
Mesés hétvége programján, ahol havi egy szombaton közös játék, mese és kézműves al-
kotás várja őket

Mesés hétvégék Csillaghegyen

Fotó: Kocsis László Zoltán



312019. 24. szám ÜNNEPVÁRÁS

Gyors léptekben kö-
zeleg a karácsony 

és remélem az önök 
szívé ben is épp olyan 
jóleső izgalom honol, 
mint itt, nálunk a szer-
kesztőségben. Küldünk 
egy kis inspirációs ötle-
tet, amelyhez nem iga-
zán van szükség duzza-
dó pénztárcára, sem csil-
logó pénzérmékre, ám 
egy kis leleményességre 
és önökre mindenképp! 
Kellékek: olló, zsineg, 
18 fenyőtoboz (ha a kúp 
borítja, azaz fenyő-SAP-
KA) gumikesztyű.

Útmutató: Adott, hogy 
legyen néhány fenyőto-
boz, amit kirándulásaink 
során, vagy a virágosnál 
begyűjthetünk.  A fenyő-

tobozok közül a nagyob-
bakat ajánljuk ehhez a gir-
landhoz, hogy jól mutas-

son, és jól rögzíthessük. 
Vágjunk egy hosszú mad-
zagot, és indítsuk a cso-

mózást a fenyőtobozok-
kal. Kötözzük egy szál-
ra őket végig, mind a 18 

fenyőtobozt a zsinórra, 
egymáshoz kötve fűzve, 
nagyjából egy hüvelyk tá-
volságra egymástól. Ami-
kor felfűztük a fenyőto-
bozokat, és mind a 18 fent 
van, akkor lazán csavar-
juk meg őket a zsineg kö-
rül, majd a füzér két vé-
gén, egy horgot tekerjünk, 
két kis akasztó hurkot, és 
tekerjük el őket, mint ami-
kor elvarrjuk a cérnát, szó-
val úgy akasztgassuk, te-
kerjük, horgozzuk, hogy 
tartós füzérünk készül-
jön, hiszen ez lesz az ab-
lakunk, az otthonunk leg-
szebb része!

Ez az erdei fenyőto-
boz-girland, tökéletes dí-
szítő eleme ősszel és té-
len az otthonunknak, és 
nem utolsósorban betölti 
a házunkat a fenyő meny-
nyei utánozhatatlan illa-
ta. Kellemes készülődést 
kívánunk!      Frenyó  K.

Fűzzük együtt

Karácsonyi girland fenyőtobozból

Érezték már önök is, 
ahogyan a friss ke-

nyér illata átjárja az ott-
honukat és melegséggel 
tölti el a szívüket? Azt 
gondolhatnánk, hogy 
egy igazán jó cipó süté-
se bonyolult és hosszú 
órákat vesz el életünk-
ből, ám az alábbi példát 
tekintve, ez nem így van. 
Ízletes, és csodálatos ün-
nepi házi kenyér kerül-
het az asztalra, egészen 
rövid idő alatt. Ezt a „tit-
kos receptet” a bajorok-
tól lestem el, és mond-
hatom ügyes húzás volt. 
Azóta különféle variá-
ciókban készítem el, ezt 
a cseppet sem bonyolult 
kenyérkét. 

Hozzávalók: 3,75 dl 
langyos tej, 5 dkg élesz-
tő, 10 dkg cukor, 10 dkg 
őrölt mandula + 30 szem 
a díszítéshez, ½ kiska-
nál sáfrány (elhagyha-
tó) 2 evőkanál rum, 17,5 
dkg vaj, 1 kg búzaliszt, 3 
tojássárgája, 2 tojás, 13 
dkg mazsola.

Így készül: Készít-
sünk kovászt a 3 evőka-
nál tejből, az élesztőből 
és a két kiskanál cukor-
ból. Az őrölt mandulá-
hoz keverjük hozzá a sáf-
rányt és a rumot. Gyúr-
juk össze a kovászunkat 
a liszttel, 2 tojássárgá-

jával, a két egész tojás-
sal, a cukorral, tejjel, ol-
vasztott vajjal, a sóval, a 
10 dkg mazsolával és az 
őrölt mandulával. Leta-
karva kelesszük 30 per-
cen át. A tészta negyedé-
ből sodorjunk két rudat, 
a többi maradékból pe-
dig formáljunk egy göm-
bölyű kenyeret (ha kel-
lően megkelt a tésztánk, 
méretes cipónk lesz belő-
le). Tegyük rá keresztben 
a rudakat, majd kenjük 
meg a kenyerünket tojás 
sárgával, szórjuk rá a há-
mozott mandulaszeme-

ket, a maradék mazso-
lánkat és toljuk be a sütő-

be. Süssük 45 percig, 180 
Celsius fokon

A végeredmény, egy 
ropogós, gusztusos, kará-
csonyi cipó.

Jómagam, már évek 
óta megsütöm ezt a ke-
nyeret az ünnepi alkal-
makra, de van, hogy 
egy egyszerű hétköz-
napon is. Többfélekép-
pen variálom, előfordul, 
hogy az édes íz helyett, 
fűszeres változatban ké-
szítem, ilyenkor kiha-
gyom a sáfrányt, he-
lyette borsot, fokhagy-
mát, bazsalikomot hasz-
nálok, a mandulát sem 
mindig alkalmazom, és 
van, hogy kolbásszal 
töltöm meg. 

Legyen bár édes, sós, 
kerek, hosszúkás, mind-
egy is, hiszen a házi ke-
nyérnek nincs párja!

F. K.

Bajor cipó nemcsak ünnepekre
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A karácsony az egyik legismertebb és talán leg-
szebb ünnepünk. Bár tradicionális keresztény ün-
nep, a szeretet ünnepeként sokan megtartják szer-
te a világon. A karácsonyhoz hozzátartozik a kará-
csonyfa, az ajándékozás, a karácsonyi díszek, fé-
nyek, a zene, az üdvözlőlapok, üdvözletek küldése, 
családi összejövetelek, és természetesen az ünne-
pi étkezés, a hagyományos ételek sora.

Három királyok
Még az ókorban, mikor a kereszténység 

államvallás lett, hoztak döntést arról, hogy 
december 25-e legyen hivatalosan is Jézus 
Krisztus földi születésének emléknapja, az 
öröm és békesség, a család és gyermekség, az 
otthon és a szülőföld ünnepe. Ugyan a kutatók 
nem decembert tartják számon Jézus születé-
si idejeként, de ebben az időpontban sokféle 
ünnep létezett korábban. A keresztények Jé-
zus születésének történetével új vallási tarta-
lommal töltötték meg a régi ünnepeket. A ke-
resztény hit szerint Jézus a próféták által meg-
jövendölt Messiás, aki megváltja az emberisé-
get a bűntől. A Biblia leírása szerint Jézus sze-
gényes körülmények között született egy is-
tállóban, mert senki sem fogadta be a váran-
dós Máriát, Jézus édesanyját a születés esté-
jén. Atörténet szerint napkeleti bölcsek (há-
rom királyok) indultak útnak, hogy köszönt-
sék a születendő Messiást, és egy fénylő csil-
lag vezette őket Jézushoz. Pásztorok is meg-
jelentek Krisztus bölcsőjénél, ételt, meleg ru-
hát hoztak a Szent Családnak.

Karácsonyi ünnepkör
A középkorban a reformáció terjedésével a 

vallási ünnepek és szertartások bekerültek az 
otthonokba. Mivel a Bibliát az emberek otthon 
is olvasták, a korábban csak a templomokban 
lezajló ünnepet megtartották a házaknál is. Sok 
karácsonyi szokás ekkoriban alakult ki, többek 
között a karácsonyfa állításé. Előbb Németor-
szágban lett ez szokás, onnan került Ausztriá-
ba, majd terjedt el Európában, a bevándorlók-
kal pedig Amerikában is. A karácsonyfát kez-
detben édességekkel, gyümölcsökkel díszítet-
ték fel, később jelentek meg különféle díszek. 
Igaz, régen negyven napig tartott az ünnep, no-
vember 30-án, Szent András napján kezdődött 

és január 6-án, vízkeresztkor fejeződött be. Az 
advent a november 30-hoz legközelebb eső va-
sárnap veszi kezdetét, ez egyben a karácsonyi 
ünnepkör kezdete is. Ekkor kezdődött a böjt, 
ami azt a célt szolgálta, hogy a hívők testben és 
lélekben felkészüljenek a karácsonykor meg-
születendő Jézus fogadására.

Hazánkban a katolikus keresztények szá-
mára Jézus születésnapjának fénypontja a 
karácsonyi misén való részvétel december 
24-én éjfélkor vagy 25-én napközben.

Szeretet és béke
Az ajándékozásnak központi helye van a ka-

rácsonyi szokások között. Régen ez egy saját 
kézzel díszített tárgy vagy gyümölcs volt. Min-
denki, aki az ünnepnapon bekopogott a ház-
ba, számíthatott valami apró ajándékra. Szin-
tén a középkorban alakult ki a ma is élő bet-
lehemezés szokása, amely Jézus születésének 
történetét meséli el. Nálunk a bensőséges csa-
ládi együttlét ideje december 24-e, a szenteste, 
míg más országokban többnyire 25-e. Mi álta-
lában karácsony másnapján indulunk rokonlá-
togatóba, viszünk ajándékokat, fogyasztjuk el 
azokat az ünnepi fogásokat, amikkel megkínál-
nak. Napjainkban már mindenki számára más 
és más jelentést hordoz a karácsony, azért a leg-
fontosabb üzenete ma is a szeretet és béke. Ezt 
kívánjuk mindenkinek az ünnep idejére.

Karácsonyi szokások

Karácsonykor egy biztos, az ünnephez illő fogások 
kerülnek az asztalra. Van, aki a hagyományokat kö-
veti, és halászlé, rántott hal lesz a fő fogás, míg má-
sutt az a hagyomány, hogy nincs hagyomány, illet-
ve, legyen valami különleges és fi nom a menü. A 
háziasszonyok többsége szívesen kipróbál új re-
cepteket, hogy ezzel is örömöt szerezzen a család-
nak. Ehhez kínálunk néhány új ötletet. 

Tejszínes sajtgaluska leves
Hozzávalók: 2 sárgarépa, 1 fehérrépa, 1 

kisebb fej karalábé, póréhagyma (ízlés sze-
rint), 1 csokor petrezselyem, 2 dl tejszín, 
hús alaplé (illetve víz és leveskocka), 2 evő-
kanál liszt, vaj. A galuskához:8 dkg reszelt 
sajt, 1 púpos evőkanál tejföl, 1 tojás, 4-5 
evőkanál búzadara, só.

Elkészítése: A galuskához valókat alapo-
san összekeverjük és félretesszük, nem baj, 
hogy lágynak találjuk, pont jó lesz úgy. A va-
jon átpirítjuk a feldarabolt zöldségeket, fel-
öntjük a hús alaplével, sózzuk és borsozzuk. 
Amikor a zöldségek már majdnem puhák, be-
habarjuk a tejszín és liszt keverékével, majd 
beleszaggatjuk 
egy teáskanál se-
gítségével a sajt-
galuskákat. Hoz-
zátesszük a kari-
kára vágott póré-
hagymát és jó 5 
percig forraljuk. 
Lezárjuk alatta 

a lángot és hozzákeverjük a felaprított petre-
zselymet

Gyömbéres, áfonyás csirkemell 
Hozzávalók: 1 dl tej. 30 dkg csirkemell fi -

lé,1 tk só, 1 tk törött bors, csipetnyi gyömbér, 
csipetnyi szerecsendió, 10 dkg aszalt áfonya 
(szilvával is helyettesíthető),10 dkg mazso-
la,3 dl fehérbor, 30 dkg füstölt sajt, 8 szelet 
bacon.

Elkészítése: Előző este a tejbe áztatjuk a 
csirkemellet, így nem veszíti el a nedvességét 
sütés közben, és porhanyós lesz. A csirkemell-
fi léket kissé kiklopfoljuk. Ügyeljünk, hogy ne 
szakadjon el, majd alaposan bedörzsöljük a 
fűszerekkel. Az áfonyát és a mazsolát a szeg-
fűszeggel és fahéjjal fűszerezzük, majd fel-
főzzük a borban. Tizenöt percig állni hagyjuk, 
ezután leszűrjük. A húst kiterítjük egyenként, 
ráhelyezünk egy szelet bacont, egy szelet füs-
tölt sajtot, majd óvatosan a gyümölcsöt kana-
lazzuk rá. A maradék baconnel vonjuk körbe, 
így szaftos marad. Hústűvel, vagy fogvájó-
val tűzzük össze. Jénaiba fektetjük, majd hoz-

záöntjük a bort, amiben a gyümölcsöt felfőz-
tük. Először magas hőfokon egy kicsit hagy-
juk megpirulni, majd a locsolás után közepes 
lángon süssük lefedve. Időnként locsoljuk új-
ra, hogy ne száradjon ki. Köretként remekül 
illik hozzá a rizs, a petrezselymes burgonya. 
Könnyű, üde, nem túl fűszeres fehérbort aján-
lok hozzá.

Egyszerű zserbó kifl i 
Hozzávalók tésztához:50 dkg liszt, 1 nagy 

csipet só, 25 dkg margarin, 1,5 dl tejföl. 
Töltelékhez:10 dkg darált dió, 4 púpos evő-
kanál sárgabaracklekvár, 3 dkg reszelt ét-
csokoládé. Szóráshoz:1 evőkanál porcukor.

Elkészítése: A tészta hozzávalóit jól össze-
dolgozzuk, és becsomagolva pár órára a hűtő-
be rakjuk. A töltelékhez a diót a reszelt csoko-
ládéval, és a lekvárral összedolgozzuk. A sü-
tőt előmelegítjük. Két tepsit kibélelünk sütő-
papírral. A tésztát enyhén lisztezett felületen 
2-3 mm vékonyra elnyújtjuk. Egy kb. 8 cm át-
mérőjű pogácsaszaggatóval korongokat szag-
gatunk. A korongok szélére teszünk egy ká-
véskanálnyi tölteléket. A tészta szélét ráhajt-
juk. Kicsit összecsípjük, majd kifl it formá-
zunk. A hajtás részt alulra fordítva az elő-

készített tepsibe 
sorakoztatjuk. 
180 fokon, kö-
zel 12 perc alatt 
megsütjük. Még 
melegen porcu-
korba forgatjuk, 
vagy megszórjuk 
vele.

Az ünnepi asztalra ajánljuk
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Rejtvényünkben Tompa Mihály: 
Karácsonykor című verséből idé-
zünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a 
függőleges 23. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt 
betűk: E. H. A.). 14. Afrikai állam. 15. 
Magas időjelző névelővel. 16. Tőle le-
felé. 17. Zúdíts. 18. Visszahívó! 19. 
Keleti főzőedény. 20. Nyelvféle. 22. 
Spanyol, norvég és osztrák autók je-
le. 23. Nyomás része! 24. Ráma egy-
neműi. 26. M. O. 27. Etet. 29. Pest me-
gyei helység. 32. … Island, Ameriká-
ban. 34. Túl üres! 35. Pillangós virá-
gú növény. 38. Menny. 40. Rajzolatom. 
41. Színésznőnk, Mónika. 43. Gitáro-
zik. 45. Rokoni fokozat. 47. Személyes 
névmás. 48. Nyár közepe! 49. Fosztás 
része! 50. Névelős pesti színházunk. 51. 
Visszament! 53. Egyiptomi, német és 
osztrák autók jele. 55. Női név. 56. Bee 
…, ausztrál eredetű zenekar. 57. Nyög-
décselések. 60. Gárdonyi egyik hőse.
FÜGGŐLEGES: 1. …Thurman, ame-
rikai fi lmszínésznő. 2. Elemfajta. 3. Itt-
rium, lantán és oxigén vegyjele. 4. Hi-
vatalokban van. 5. Tantál. 6. Idegen vi-
har. 7. Nagyon jó pianista. 8. Pusztító. 
9. Csillagjegy. 10. Manó egynemű be-
tűi. 11. I. Y. O. 12. Egyfajta számítást 
végez, fordítva. 13. Festékfajta. 21. Ráborult. 23. Az idézet folyta-
tása (zárt betűk: K. D. R.). 25. Macskafajta névelővel. 27. Szója-
származék. 28. Megfröcskölé. 30. Stáció része! 31. SLRT. 33. Hi-
gany vegyjele. 36. Szolmizációs hang. 37. Fél városunk. 39. Csön-

nel az elején: fenyőfára is akasztható. 42. Vágta. 44. Vízi növény-
nyel foglalkozik. 46. Ezer grammot. 50. Rádiónál is van. 52. …, 
hanem te. 54. Névelős növény. 55. Névelős libahang. 58. Fordított 
olasz folyó. 59. Knock out. 61. A. K.

Szent karácsony
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Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti 
jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhi-
vatott munkatársakat
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban);
•  gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 

órás; nyugdíjasházba napi 12 órás műszakba); 
•  foglalkoztatás szervező (nyugdíjasházba napi 8 órás mű-

szakba );
• gyógytornász.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Valamint egyéb juttatásokat is biztosítunk.
Megfelelés esetén a munkakör azonnal betölthető.
Pályázat benyújtásának módja:
Az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizonyítvány máso-
lata benyújtható a gondvez@kszki.obuda.hu e-mail címen 
keresztül, valamint további információt Honti Szilvia HR-ve-
zető nyújt a 06-1-250-1552-es telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Építési 
Szabályzatának (ÓBÉSZ) módosítása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhí-
vással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervek-
hez, valamint 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 elfo-
gadott és 2018. augusztus elsejével hatályba lépett építési sza-
bályzatának (a továbbiakban: ÓBÉSZ) második átfogó módo-
sítását.
A módosítással érintett terület:
Jelen módosítás tervezési területe a 2019. augusztus 1-jétől ha-
tályos ÓBÉSZ területi hatályával megegyezik.
A módosítás céljai:
- lakossági és fejlesztői kérelmek kezelése,
- a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok javítása.
A módosítás várható hatása:
Az ÓBÉSZ első átfogó módosításának 2019. augusztus else-
jén történt hatálybalépése óta önkormányzatunkhoz beérkezett 
megkeresések kezelésével az érintett területek szabályozási 
környezete 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

Állások a Krúdyban
A Budapest III. kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola karbantartó-kertészt, valamint gondnok mun-
katársakat keres, azonnali munkakezdéssel. Az iskola Budapest III. 
kerület Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatt található. Közalkalma-
zotti munkaviszony, napi 8 órás állás, határozatlan időre. Önéletraj-
zot a titkarsag.krudygy@ebtk.hu e-mail címre várunk. Érdeklődni: 
06-1-250-2724-es telefonszámon lehetséges 8-tól 16 óráig.

2019. december 9-én 
az esti órákban, hosz-

szantartó, türelemmel 
viselt betegség után éle-
tének 97. évében ott-
honában elhunyt Varga 
Imre, a nemzet művé-
sze.  Varga Imre, Buda-
pest, Hajdúböszörmény 
és Siófok Díszpolgára, a 
Magyar Művészeti Aka-
démia tagja, Munkác-
sy-, Kossuth- és Herder-
díjas, érdemes és kivá-
ló művész, a Magyar Ér-
demrend középkereszt-
jének kitüntetettje és 
számos más hazai illet-
ve külföldi díj tulajdono-
sa, illetve a kortárs ma-
gyar szobrászművészet 
iskolateremtő megújító-
jaként is igen nagy nép-
szerűségnek örvendett. 

Varga Imre a XX. szá-
zad egyik legjelentő-
sebb magyar szobrá-
sza volt, akinek alkotá-
sai évtizedekre megha-
tározták a hazai köztere-
ket. Klasszicista-realis-
ta eszményt újraértelme-
ző monumentális szobor-
kompozíciói kultúrtörté-

neti jelentőségűek. Nem-
zetközi szinten is számos 
országban állnak szob-
rai. Első fi gyelmet kel-
tő műve az 1965-ben be-
mutatott Prométheusz cí-
mű krómacél szobor volt, 
amely később az antwer-
peni Middelheim Sza-
badtéri Szobormúzeum-
ba került. 1967-ben nyílt 
első egyéni kiállítása Bu-
dapesten, 1972-ben a Ti-
hanyi Múzeumban mu-

tatkozhatott be gyűjte-
ményes tárlatával, ettől 
kezdve Európa majdnem 
minden rangos képzőmű-
vészeti eseményén részt 
vett munkáival. 

Elhíresült Kun Bé-
la emlékműve ma a Me-
mento szoborparkban te-
kinthető meg.

Varga Imre a szob-
rászat minden ágazatá-
ban aktív alkotó volt, de 
munkásságának legjelen-

tősebb területe a közté-
ri, monumentális kom-
pozíciók tervezése és ki-
vitelezése volt. A ’60-as 
évek végétől erőteljessé 
kibontakozó, a hagyomá-
nyos emlékműszobrászat 
szemléletét megváltozta-
tó, a fi gurativitás határa-
it csak ritkán átlépő szob-
rászatának legfontosabb 
jellemzője „a hősök” em-
berközeli szituációba he-
lyezése, az emberi, hét-

köznapi vonások hangsú-
lyozása. Emlékműszob-
rászatának központi alak-
jai a történelem, valamint 
a magyar kultúra, művé-
szet kiemelkedő alakjai. 
1983 óta látogatható ál-
landó kiállítása az óbudai 
Laktanya utcában.

 Varga Imre temetésé-
re, végakaratának meg-
felelően szülővárosában, 
Siófokon kerül sor. 

Frenyó Krisztina

Elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Egyetem Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki 
Kar oktatóinak beágyazott 
rendszerekkel és IoT tech-
nológiával foglalkozó csa-
pata először tavaly alakítot-
ta át az egyetem Bécsi úti 
campusán található moz-
donyt karácsonyi zenéket 
játszó és zenére villogó 
mozdonnyá.

Az oktatók tavaly és 
idén is megkérték a 

hallgatókat, hogy a moz-
dony vizuális képessége-
it kihasználva készítse-
nek az általuk választott 

karácsonyi zeneszámok-
ra fényjátékot. Idén a ta-
valyi 8 fényjáték mellé 
17 új fényjáték készült.

December 6-án ezt az 
általuk készített ajándé-
kot ünnepélyes keretek 
között nyújtották át az 
óbudai polgároknak. A 
nyitó rendezvényen dr. 
Felde Imre ipari kapcso-
latokért felelős rektorhe-
lyettes és dr. Kiss Lász-
ló polgármester is részt 
vett.  A mozdony a kará-
csonyi időszak alatt min-
den este szórakoztatja az 
erre látogatókat.

Kockafeszt - Egyedi LEGO építmények
A Kockafeszt LEGO rajongói klub egyetlen  budapesti kiállításának ismét a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház adott otthont november 23-án és 24-én. A hetedik al-
kalommal rendezett eseményen új, egyedi LEGO építményeket láthattak az ér-
deklődők, néhány ezekből: Avatar űrhajók, Star Wars, életnagyságú hattyú. A te-
matikus játszóházak egyikében a látogatók is építhettek a műanyagkockákból.

Fényjáték ajándékba a kandós diákoktól

András-napi vigadalom táncházzal 
„András zárja a hegedűt” – a néphagyomány sze-
rint, vagyis az adventi elcsendesülés előtti utolsó 
népzenés mulatságra várták a vendégeket a Csil-
laghegyi Közösségi Házba november 30-án

Egy óbudai művészcsalád
Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása egy újabb 
hiánypótló tárlat. Óbuda egyik prominens család-
jának állít emléket és emeli be őket az Óbudai Mú-
zeum „Közösség, öröksége” című értékmentő mu-
zeológiai programba. A kiállítás a XIX. században 
Sziléziából Óbudára érkező Lazetzky-család törté-
netét mutatja be: hogyan asszimilálódtak, Lazetz-
ky Márton miként indította el építőmesterként a vál-
lalkozását, amelynek segítségével egzisztenciájuk 
és társadalmi szerepük megnövekedett, illetve ké-
sőbb gyermeke, Lazetzky Rezső és unokája, La-
zetzky Stella hogyan léphettek művészeti pályára. 
A tárlaton bemutatott család Bán István textilmű-
vész személyével gazdagodott, aki 1953-ban vette 
el feleségül Stellát. A Bán-Lazetzky – Egy óbudai 
művészcsalád című kiállítás november 20-tól 2020. 
szeptember 30-ig látogatható. III. kerületiek szá-
mára a kiállítás ingyenesen megtekinthető.

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Polgári képviselők fogadóórái

 Bús Balázs

Minden hónap első hétfő, 16.00-18.00 óra, Bp., 1034 Fő tér 4., Képviselői iroda 
(előzetes egyeztetés : 06 30 471 0703)

 Puskás Péter

Minden hónap harmadik csütörtök 18.00-19.00 óra, Bp., 1039 Mátyás király út 13-15., 
Csillaghegyi Közösségi Ház (előzetes egyeztetés: 06 30 471 0703)

Kelemen Viktória

Minden hónap második csütörtök, 16.00-17.00 óra, Bp., 1036 Bécsi út 77-79. Képviselői iroda

 Rácz Andrea

Előzetes egyeztetés 06 20 200 0017 telefonszámon, Bp., 1036 Bécsi út 77-79. Képviselői iroda

 Farkas Balázs

Minden hónap második hétfő, 14.00-16.00 óra, Bp., 1033 Fő tér 4. Képviselői iroda

 Csapó Harold Gábor

Minden hónap első kedd, 16.00-17.00, Bp., 1033 Kaszásdűlő utca 7. Fidesz iroda
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, 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
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. 
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
 Réz- és rozsdamentes küszöbök beszere-
léssel, zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cse-

réje, régi ajtók, ablakok felújítása. Tel.: 06-
20/381-6703, 251-9483
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: fürdőszobák 
teljes körű felújítása, burkolása, csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
munkalapcsere… Tel.: 06-30-960-4525 
www.999mester.hu
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20-264-7752

Egészség
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 06 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Bőrgyógyászat Dr. Zubek Krisztina +36 
30 551-6137, 1035 Budapest, Szentendrei út 
10.
 Gyógypedikűr, pedikűr saját otthonában 
az Ön kényelméért. Zsolt 06703663226
 Fogsor készítés: 40.000. -Ft, fogsorjavítás: 
4.900. -Ft, alábélelés 15.000. -Ft. Az ünnepek 
között is dolgozunk. T:0620-27-6967
 Gyógynövényekkel a gyógyulásért, az 
egészség megőrzéséért! Természetgyógyásza-

ti rendelő a Vörösvári úton. Nagy Emese tel: 
06/30-211-4304

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

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

 Haszonélvezettel terhelt lakást vásárolnék 
magánszemélyként. T.: 0670-601-2007
 Nagy méretű lakást, házat keresek tulajdo-
nostól. Felújítandó is lehet. Tel:20/999-7769
 65 m²-es 3 szobás panellakás eladó Óbu-
dán. T.: 0620 220 5219

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 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

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
 Ha anyagi gondja van, kevés az élethez a 

nyugdíja, életjáradékot kötnék ingatlanjáért, 
gyermekeim részére. Készpénz plusz havi já-
radék, ott lakás nélkül. 06-20-941-6368
 Örökösödési szerződést kötne idős sze-
méllyel lakásért ügyvédcsalád, gyermeke ré-
szére, ott lakás nélkül. Fizetés egyösszeg-
ben, vagy az Ön kívánsága szerint. 06-30-
822-8050
 Életjáradékot fi zetnék lakásáért! Leinfor-
málható, referenciával rendelkező megbízha-
tó személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-
94-940

 

Ovis torna
 HAPKIDO – a sokszínű koreai harcművé-

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

 

Kiadó
Budapest III. ker Vízimolnár köz 2 társas-

házban 44 m2 helység csendes tevékenységre 
2020.01.01-től kiadó. Érdeklődni Lénárt Mi-
hály 06-20-951-7758

 

Számítógép
Computerklinika: számítógép-javítás, 

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

Kihez forduljunk? 
Ha az utcán szemetet, elkóborolt kutyát vagy akár gazdátlan állatot talál, 
akkor keresse bizalommal Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyele-
tét! Telefonszám: 06(1)453-2618. E-mail cím: ug yfelszolgalat@obkf.hu

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült 
karnist és függönyt felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 12-18.

VERES PÉTER 
LAKÁSFENNTARTÓ 

SZÖVETKEZET

Panelépületek 
karbantartási 
munkálataihoz 

keresünk építőiparban 
járatos szakembereket!

Cím: 1039 Budapest, Gyűrű utca 15. 

Tel.: 06/1-244-2434

Nagyképernyős tv a Toyotától
A Szent Margit Kórház rehabilitációs medicina II. osztályára került 
az a nagyfelbontású, nagyképernyős televíziókészülék, melyet az 
óbudai székhelyű Toyota Sakura adományozott az egészségügyi 
intézménynek azzal a céllal, hogy evvel is hozzájáruljanak a be-
tegek gyógyulásához. Dr Badacsonyi Szabolcs főigazgató vette át 
az ajándékot Füredi Istvántól, a cég vezetőjétől december 17-én. 

MANÓTANODA. A Szent József Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnáziumban leendő elsősöknek indul Manótano-
da. Első alkalom: 2020. január 8. 16.30 óra. www.sztjozsef.net

Fotó: Antal István



392019. 24. szám HIRDETÉS – KÖZÉRDEKŰ

ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Frenyó Krisztina Tör de lés: Ujvári Sán dor 

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

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

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

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

• Szabó Tímea (Párbeszéd) ország gyű lési 
képviselő minden hónap utolsó szerdáján 16 
órától a Pethe Ferenc tér 1. alatti Párbeszéd 
irodában tart fogadóórát. Előzetes bejelent-
kezés szükséges: 06-30-415-4837.

• A Fidesz 4. számú választókerülete óbu-

dai irodájának nyitvatartása Cím: 1036 Bp., 

Bécsi út 77-79. Hétfő, kedd, szerda, pén-
tek 10-től 16 óráig, csütörtök 12-től 18 órá-
ig. Telefonszám: 06-20-200-0017.

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre 2019. december 31-ig.
A részletekről érdeklődjön a patikában. Más akcióval össze nem vonható.

A Magyar Fotómű-
vészek Világszö-

vetsége által meghirde-
tett és megrendezett idei 
XIX. Nemzetközi-Ma-
gyar Fotószalon egyik 
témája a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum javasolta 
„Játszunk” volt. Ennek 
legjobb és díjnyertes al-
kotásaiból láthatnak vá-
logatást a Korona utcai 
múzeumban.

Életünk szinte vala-
mennyi területére kiterjed 
a játék, az emberi faj meg-
különböztető jellemzője-
ként: szinte nincs is olyan 
aktivitásunk, ahol ne tud-

nánk tetten érni a játékos-
ság fogalmát vagy ép-
pen rendező elvét. Mesz-
sze többről van szó, mint 
a tényleges játék közben 
megfi gyelhető momentu-
mok és alapelvek összes-
ségéről. Ha igaz az, hogy 
„színház az egész világ”, 
akkor legalább annyira 
igaz az is, hogy „játék az 
egész világ”. Ennek felis-
merésében segít a Magyar 
Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban no-
vember 21-től 2020. már-
cius 1-ig látható tárlat, 
miközben gyönyörködhe-
tünk a pályázók fotóiban. 
(Cím: Korona tér 1.)

Játszunk – fotókiállítás




