
Ötödik alkalommal rendezik idén a Jég-
pályák Éjszakája elnevezésű szabad-
idősport eseményt. Óbudán, a Fő téren.

A kerület kulturális életének fejlődésé-
hez kimagasló teljesítményükkel vagy 
életművükkel hozzájárulók kaphatják.

A X. Don Bosco Csocsóbajnokságot ja-
nuár 25-én rendezik az Óbudai Szent 
Péter és Pál Szalézi Általános Iskolában.
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Szabálytalan kályhabekötés okozhatta a tüzet

Öt épület lángolt a Kunigunda útjánál

Indul a gyermek szakrendelő 
fejlesztési program

Tavalyi utolsó ülését tartotta december 19-én Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Képviselő-testülete. Döntést hoz-
tak a kerületi gyermek szakrendelés fejlesztéséhez szükséges, 
konkrét előkészítő lépésekről, a helyi klímastratégia kialakításá-
ról és a Bem József-díj odaítéléséről.             Bővebben a 2-3. oldalon

Tizen kaptak ideiglenes elhelyezést 
az önkormányzattól

Lapzártakor érkezett: Az előzetes értesülésekkel szemben nem három, ha-
nem öt lakóépület tetőszerkezete gyulladt ki Óbudán január 12-én 18.20 óra 
körül a Dinamó utcában, a Kunigunda útja sarkánál. Három épület teljes ter-
jedelmében, kettő pedig részben égett. A tűzvizsgáló elsődleges vélemé-
nye alapján felmerült a szabálytalan kályhabekötés, ezért a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság közveszélyokozás gyanúja miatt rendelt el nyomo-
zást ismeretlen tettes ellen. Összesen 12 személy érintett a vasárnap esti 
tűzesetben. Tizen kértek és kaptak ideiglenes elhelyezést az önkormány-
zattól, közülük hárman kiskorúak                                       Részletek a 14. oldalon

Fotó: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
Klímastratégia

Óbuda-Békásmegyer klímastratégiájá-
nak kidolgozása 2019-ben elkezdődött, és 
év végére olyan készültségi állapotba ke-
rült, ami szükségessé tette, hogy meghatá-
rozzák: milyen klímahelyzetre számítanak 
2030-ra. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a szakemberek által felvázolt három 
lehetséges forgatókönyv közül az úgyneve-
zett „közepes forgatókönyv” szerinti kidol-
gozást választja. Az eszerint elkészülő klí-
mastratégia így a klímaváltozásból fakadó 
legvalószínűbb következmények kezelésé-
re ad majd iránymutatást.

Csatlakozás a szövetséghez
Határoztak a Polgármesterek Éghajlat- és 

Energiapolitikai Szövetségéhez való csatla-
kozásról is. Ez a szövetség 59 ország 10 ezer 
helyi és regionális önkormányzatát tömöríti, 
a budapesti kerületek közül Zugló, Kispest, 
Újpest és Hegyvidék Önkormányzata már 
tagja. A csatlakozással a III. kerület vállalja, 
hogy a szövetséggel közösen 2050-ig hoz-
zájárul a globális felmelegedés szintjének 2 
Celsius-fok alatt tartásához, felkészül az ég-
hajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaira, va-
lamint hozzáférhetővé teszi a fenntartható 
és megfi zethető energiaszolgáltatást min-
denki számára.

Színvonalas gyógyítás
Egyhangú támogatással átfogó, ötéves fej-

lesztési programot indított a testület Óbuda-
Békásmegyer gyermek szakellátásának fej-
lesztéséért. Ez a szolgáltatás az önkormány-
zat forrásaiból a kerületi gyerekek számára 
lesz elérhető, színvonalas gyógyításuk az el-
sődleges feladat. A program első lépéseként 
most a részletes igényfelmérés elvégzéséről és 
a minden ilyen esetben szükséges hatástanul-
mány elkészítéséről határoztak. A feladatot az 
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Kft. és a 
Szent Margit Rendelőintézet közösen fogja el-
végezni. A felmérés már tavaszra elkészül, a 
testület legkésőbb májusban tárgyalni fog róla.  

Fizetős parkolás Kaszásdűlőn
Elhárult az utolsó akadály a kaszásdűlői 

fi zetős parkolás bevezetésének előkészíté-
se útjából: több év késlekedés után decem-
berben a Fővárosi Önkormányzat és Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata között végre 
megszületett az az együttműködési megálla-
podás, ami lehetővé teszi, hogy a parkolási 
és forgalmi szempontból túlterhelt környék-
re is kiterjedjen a fi zetős várakozási övezet. 
A változtatást a lakók kezdeményezték még 
évekkel ezelőtt, mert a beparkoló, nem he-
lyen lakó autósok miatt a környék forgalma 
többszörösére nőtt és ellehetetlenült a he-
lyiek parkolása. A bevezetésről korábban a 
kerületi és a fővárosi önkormányzat közötti 

Ülésezett a képviselő-testület

Indul a gyermek szakrendelő fejlesztési program

Fotók: Antal IstvánFolytatás a 3. oldalon
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nézeteltérés miatt nem szüle-
tett megállapodás. Az új, 5-ös 
zóna megfelelő és részletes la-
kossági tájékoztatást és tesz-
tidőszakot követően várható-
an tavasztól működik majd oly 
módon, hogy a helyben lakók 
és az itt dolgozó közalkalma-
zottak mentességei és kedvez-
ményei – a kerület többi részé-
vel megegyező módon – érvé-
nyesülni fognak.

Bem József-díj
Szilasi Alex kiváló zongo-

raművész kapja 2020-ban a 
Bem József-díjat. Ezt a díjat 

Óbuda-Békásmegyer és Var-
só Bemowo kerülete közösen 
alapította, hogy a két kerü-
let kapcsolatának fejlesztésé-
ért sokat tett személyek vagy 
szervezetek munkáját magas 
szinten ismerjék el. Szilasi 
Alex kiváló magyar zongora-
művész, akinek hazai és nem-
zetközi viszonylatban is kima-
gasló a művészi és kultúra-
közvetítői tevékenysége, a két 
kerület testvérvárosi kapcso-
latának erősítésében élen jár.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának 

Sajtócsoportja

Felmondott lapkiadási szerződés
Az Óbuda újságot kiadó Impress-Régió Kft.-vel kötött szer-
ződést rendes felmondással szünteti meg az önkormányzat 
– erről is döntött a képviselő-testület többsége a december 
19-i ülésen. Ez azt jelent, hogy a kft. – amely 26 éve gondoz-
za a lapot – 2020 december végéig készítheti a III. kerület két-
hetente megjelenő újságját. Az előterjesztést 16 igen, 6 nem 
szavazattal fogadta el a testületi többség. 

Szkaliczki Tünde, a Momentum-DK-MSZP-Párbe-
széd-LMP frakciószövetség vezetője a testületi ülés 
eseményeiről:

- Az utóbbi két hónap nyomvonalán haladva eb-
ben a hónapban is folytattuk a globális problémá-
kat helyi szinten is észlelő és arra reagáló munkán-
kat. Döntést hoztunk egy olyan gyermek szakel-
látási intézmény lehetőségének megvizsgálásáról, 
ami nem csak papíron, de a valóságban is elérhető 
a helyiek számára. A szülők és háziorvosok mellett, 
a fővárost és a környező településeket is be kívánjuk vonni a hely-
zet feltárásába. Nemcsak azért, hogy komplex képet kapjunk az igé-
nyekről és a jelen helyzetről, de azért is, hogy egymásba illeszkedő 
rendszereket tudjunk működtetni és fejleszteni az ország szívében. A 
gyermekszakellátás fejlesztésének szükségességét az is jól mutatja, 
hogy valamennyi képviselő megszavazta az erről szóló előterjesztést.

Elköteleztük magunkat a Polgármesterek Klíma és Energiaügyi 
Szövetségéhez való csatlakozás mellet és a klímastratégia megalko-
tása felé is tettünk egy újabb lépést. Bántó hiányossága volt a koráb-
bi városvezetésnek, hogy nem vette észre a körülöttünk létező világ 
nagy, közös problémáit és nem is reagált ezekre. Hónapról-hónapra 
igyekszünk pótolni ezt a hiányosságot, így a Horizont 2020 pályázatán 
is részt veszünk, amelynek keretében megújuló és energiahatékony fű-
tési rendszert szeretnénk létrehozni az egyik Lukács György utcai tár-
sasházban. Az egyik első ilyen projekt lehet ez Magyarországon, amit 
reméljük, egyre több követ majd.

Rendre kerülnek a testület elé olyan döntések is, amelyeknek a 
meghozatala már régen indokolt lett volna. De a munkánk arról is 
szól, hogy az elvégzetlen feladatoknak a végére járunk, és a hibá-
kat kijavítjuk. Így döntöttünk a kaszásdűlői fi zetős parkolás beveze-
téséről is, amely már évek óta aktuális lett volna a területet P+R-ként 
használó átutazóknak köszönhetően. A békásmegyeri piaccal kapcso-
latban pedig sajnos azt kell látnunk, hogy a korábbi városvezetésnek 
sem a helyben lakók érdekeit nem sikerült szem előtt tartani, de a kel-
lően hatékony és fejlődőképes belső működés alapjait sem tudták le-
rakni. Sok munkája lesz ezzel a piac új vezetésének.

Puskás Péter, a Polgári Képviselő-csoport (Fidesz-KDNP) frakció-
vezetője így értékelte a testületi ülésen történteket:

- A Polgári Képviselő-csoport elfogadhatatlannak 
tartja, hogy kerületi szakmai szervezetekbe, intéz-
mények, önkormányzati gazdasági társaságok élé-
re párpolitikusokat és pártkatonákat nevezzen ki az 
önkormányzat baloldali vezetése. A kerületi terv-
tanácsba, mely Bús Balázs polgármestersége alatt 
független szakmai szervezet volt, most a balolda-
li frakció egy képviselőjét delegálta dr. Kiss Lász-
ló polgármester, így a grémium függetlensége in-
nentől megkérdőjelezhető. A kinevezés jogszabályokat nem sért, de 
etikailag számunkra elfogadhatatlan. Ugyanezen az ülésen a Békás-
megyeri Piac Kft. ügyvezetőjének egy MSZP-s pártkatonát szava-
zott meg a baloldali frakció. Nem elfogadható, hogy pártszimpátia és 
párttagkönyv döntse el, hogy ki az alkalmas vezető. Az elmúlt 13 év-
ben ez nem volt így és nem gondoljuk, hogy ezen változtatni kéne.

A képviselő-testületi ülésen támogattuk, hogy Kaszásdűlőn elin-
dulhasson a fi zetős parkolás. Az elmúlt évben már kezelhetetlenné 
vált a helyzet a területet P+R parkolónak használók miatt.
Az előző ciklusban leraktuk az alapjait a kerületi gyermek járóbe-
teg-szakellátás fejlesztésének. A Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel 
megkötött szerződések alapján a kerületi lakcímmel rendelkező újszü-
löttek ortopédiai szűrése, valamint a 6 éves kort betöltött gyermekek 
szemészeti szűrése ingyenesen hozzáférhető a Bokor utcai rendelő-
ben. A mostani ülésen tárgyalt előterjesztés egy önálló, önkormány-
zati fenntartásban működő gyermek járóbeteg-szakrendelő megvaló-
sítását tűzte ki célul. A Polgári Képviselő-csoport támogatta az előter-
jesztést, de rossz iránynak tartjuk azt a szándékot a baloldali vezetés 
részéről, hogy az egész agglomerációt is ez a létesíteni kívánt intéz-
mény lássa majd el. Nem gondoljuk, hogy a szűkös költségvetési forrá-
sokat más településeken élők egészségügyi ellátására kéne fordítani. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Sajtócsoportja

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
pályázatot hirdet magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek látogatá-
sának támogatására, egy vagy több napos kirándulás keretében, a kerü-
letben működő oktatási intézmények részére. 
Pályázható tevékenységek:
A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag az intézménybe já-
ró gyermekek belföldi kirándulásával, kulturális programokon va-
ló részvételével kapcsolatban felmerülő utazási költség kiegyenlí-
tésére, kulturális intézmények és emlékhelyek belépődíjára (csak 
és kizárólag az alábbi rendeletekben meghatározottakra), illetve 
szállás költségre fordítható. (utazási költség nem számolható el az 
1502/2017. (VIII. 11.) kormányhatározatban felsorolt úti célok vo-
natköltségeire.)
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. péntek (12 óra).
A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon le-
het benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Nemzeti és történel-
mi emlékhelyek látogatásának támogatása” 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 Kulturális Osztályán (1033 Bu-
dapest, Fő tér 4.)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 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 gyermekek létszámáról
A magán, egyházi illetve alapítványi fenntartásban lévő iskolák ese-
tében ezen felül:
- átláthatósági nyilatkozatot,
- összeférhetetlenségi nyilatkozatot is csatolni kell
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást 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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Az Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ ellátottjai tánccal, 
énekkel, színdarabbal és versekkel 
készültek karácsonyi műsoraikra. A 
siker nem maradt el, fantasztikusak 
voltak az ünnepi produkciók.

Az intézmény dolgozói és 
ellátottjai az ünnepi elő-

adások előtt azonban – a ta-
valyi évhez hasonlóan – ismét 
ellátogattak az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvé-

delmi Központ intézményébe, 
a Családok Átmeneti Otthoná-
ba, ahová most Turgonyi Dá-
niel alpolgármester is elkísér-
te őket. Nem érkeztek üres kéz-
zel, az intézmény ellátottjai ál-
tal készített termékekkel aján-
dékozták meg az ott élő ne-
héz sorsú családokat, remél-
ve, hogy ezáltal egy kis örömet 
okozhatnak nekik. Nem utolsó 
sorban pedig most is szerették 
volna megmutatni, a fogyaté-

kos személyek is tudnak máso-
kon segíteni, valamint képesek 
értékeket teremteni.

Az átmeneti otthonban tett lá-
togatást követő két napon, a III. 
kerületi rehabilitációs intéz-
mény ellátottjai az idén is kará-
csonyi műsorokkal lepték meg a 
vendégeket, az ott dolgozó köz-
alkalmazottakat és a róluk – az 
év minden napján – töretlenül 
gondoskodó szülőket, gondvi-
selőket. A középsúlyos részleg 

ünnepségén köszöntőt mondott 
Turgonyi Dániel alpolgármes-
ter és Szabó Tímea országgyű-
lési képviselő. Az enyhe részleg 
műsorán szintén tiszteletét tette 
az alpolgármester.

Az előadások után minden el-
látottnak és meghívottnak aján-
dékcsomagot – benne az intéz-
mény új, 2020-as naptárával – 
adtak át a rehabilitációs központ 
munkatársai, majd egy szerény 
ünnepi fogadás várt mindenkire.

Számos III. kerületi óvodás és iskolás csoport je-
lentkezett a sok éves hagyománnyal rendelkező 
karácsonyfa-díszítő versenyre, amelynek ered-
ményhirdetését a Fő téren tartották. 

A versenyre benevezett karácsonyfákat az 
Esernyős-Óbudai Kulturális, Turisztikai és 
Információs Pont udvarán nézhették meg az 
érdeklődők. Az óvodások és iskolások mun-
káit külön jutalmazzta a zsűri. A karácsony-
fa-díszítő verseny eredményhirdetését és 
a nyeremények ünnepélyes átadóját az ad-
vent utolsó hétvégéje előtti pénteken tartot-
ták a Fő téren, ahol kiderült, melyik óvodás 
vagy iskolás csoport érdemelte ki az Óbuda 
Legszebb Karácsonyfája elismerést. Az elis-
meréseket dr. Kiss László, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere nyújtotta át.

Az idén a karácsonyfa-díszítő verseny 
a következő eredménnyel zárult: Óvodá-
sok – I. helyezett: Óbudai Gyermekvi-
lág Óvoda-Vitorla óvoda Maci csoport; 
II. helyezett: Óbudai Gyermekvilág Óvo-
da-Kanóc Óvoda Elefánt csoport; III. he-
lyezett: Óbudai Meseerdő Meggyfa óvoda 
nagycsoportosai. Az Ágoston Művészeti 
Óvoda különdíjban részesült a környezet-
tudatos újrahasznosított anyagok felhasz-
nálásáért.

Iskolások – Óbuda legszebb karácsony-
fája: Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 3.c 
osztálya; II. helyezett: Budapest III. kerü-
leti Csalogány Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola. Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, Kollé-

gium és Gyermekotthon – 9/a osztály; III. 
helyezett: Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4.a 
osztálya.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az 
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ közreműködésével a gyer-
mekek által feldíszített fákat még az ünne-
pek előtt eljuttatta a rászoruló családokhoz.

Rászoruló családok otthonait díszítették a fenyők

Karácsony az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátottjaival
Tánccal, énekkel, színdarabbal ünnepeltek
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A KÉK – Kortárs Épí-
tészeti Központ által 

rendezett, jövőre 10 éves 

Budapest100 program az 
egé sz vá rost megmozgató , 
rendhagyó  kulturá lis-

építészeti fesz tivá l. A 
csatlakozó épületek és 
programjaik a rendez-

vény idején szabadon és 
ingyenesen látogathatók.

2020-ban a Buda-
pest100 tizedik születés-
napja alkalmából a szer-
vezők megnyitották a je-
lentkezést minden buda-
pesti lakóközösség számá-

ra. Az elmúlt kilenc évben 
több ezer önkéntes és kö-
zel 500 megnyitott épület 
lakóival hívta fel a fi gyel-
met a körülöttünk lévő vá-
ros mindennapi értékeire, 
érdekes történeteire, cso-
dálatos épített örökségére. 

Az év vége közeledtével ju-
talmat adott át és személye-
sen mondott köszönetet a 
kerületi rendvédelmi szer-
vek munkatársainak dr. Kiss 
László, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere.

Az éves ünnepélyes 
eseményen részt 

vettek a III. kerületi 
Rendőrkapitányság, az 
Észak-Budai Katasztró-
favédelmi Kirendeltség, 
az Országos Mentőszol-
gálat Csillaghegyi Men-
tőállomásának, valamint 
a Budapest III. kerületi 

Polgárőr Egyesület dol-
gozói.

- Akik itt vannak, azok 
sohasem lesznek civilek, 
sohasem lesznek nyug-
díjasok, hanem mindig a 
hivatásuk emberei lesz-
nek. Önök jól tudják azt, 
hogy az egyenruha nem 
olyan, amit le lehet ven-
ni, mert önökkel ma-
rad mindig – mondta dr. 
Kiss László, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re köszöntőjében. Hoz-
zátette: szeretné, ha a je-
lenlévők éreznék, hogy a 
közösség támogatja őket.

Elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát
A budapesti mérőállomásokon a szálló por (PM10) légszennyezett-
ségi szintje (az egy napra számított átlageredménye) január 8-án 
és 9-én is három mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöb-
értéket (75 μg/m3), ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
a főpolgármester a szmogriadó tájékoztatási fokozatát rendelte el.
A vonatkozó jogszabályok alapján Karácsony Gergely főpolgár-
mester – további intézkedésig – a szmogriadó tájékoztatási foko-
zatát rendelte el.
A Fővárosi Önkormányzat honlapján is közzétett hatósági határo-
zat önkéntesen betartandó, megelőző intézkedései közül kieme-
lendő, hogy a további romlás elkerülése érdekében lehetőség 
szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha 
egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtü-

zelésű kandallók, cserépkályhák) használatát, továbbá lehetőség 
szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, részesít-
sék előnyben a közösségi közlekedést.
A szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatára vonatkozó 
kéréshez kapcsolódóan felhívják arra is a fi gyelmet, hogy a vonat-
kozó jogszabály szerint: „hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok ége-
tésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfe-
lelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező pa-
pírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék 
háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos”.
Kérik továbbá, hogy az egyéni gépjárműhasználatot – különösen 
a legszennyezőbb gépjárművek, valamint a belső égésű motorral 
hajtott segédmotoros kerékpárok és a belső égésű motorral haj-
tott kerékpárok üzembentartói – kerüljék. Forrás: www.budapest.hu

Köszönet a közösségért végzett munkáért

Jutalom rendvédelmi dolgozóknak

A fővárosi lakóközösségek ünnepe – Budapest100
A Budapest100 az OSA Archívum és a KÉK kezde-
ményezésére 2011-ben indult azzal a céllal, hogy 
évente egy hétvégén keresztül ünnepeljük együtt 
az épp abban az évben 100 éves házakat. 2016-tól 
új irányba indultak és városrészeket választottak, 
mert az I. világháború alatt kevés új ház épülhe-
tett. Emiatt először az akkor 120 éves Nagykörút 
vonalán nyitottak meg az épületeket, majd a Rak-
partok hosszában, 2019-ben pedig a Bauhaus cen-
tenárium apropóján a budapesti koramodern építé-
szet nyomába eredtek a szervezők. Az eredeti cél 
azonban megmaradt: bemutatni pincétől a padlá-
sig a házakat, megismerkedni a lakókkal és hoz-
zájárulni új közösségek kialakulásához. A Buda-
pest100-hoz évről évre egyre több épület csatlako-
zik, a látogatók száma tavaly meghaladta a 15 ezer 
főt. Mindezek mellett az országos média is nagy fi -
gyelemmel kíséri ezt az önkéntesek és lokálpatrió-
ták részvételével megvalósuló fesztivált.

Az idén tizedik születésnapját ünneplő Budapest100 elnevezésű rendhagyó  kultu rá  lis-
építészeti fesztivá l során Óbudáról korábban az Óbudai Gázgyár épülete és a Miklós tér 2. 
alatti társasház csatlakozott. A szervezők szeretnék, ha Óbuda-Békásmegyer több épülettel 
is képviselve lenne a programban. A rendezvény 2020. május 9-10-én lesz.
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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!

Korizás februárig a Fő és a Csobánka téren

A Magyar Jégkorong Szövetség 
2016-ban döntött úgy, hogy a Mú-

zeumok Éjszakájához hasonlóan orszá-
gos rendezvényt indít, amelyen min-
denki korcsolyát húzhat.

Január 18-án a Fő téri jégpályán 
meghosszabbított nyitva tartással és 
kedvezményes korcsolyakölcsönzési 
díjjal várják a korcsolyázás szerel-
meseit!

A Fő téri jégpálya ezen a napon 24 
óráig tart nyitva, 18 órától kedvezmé-
nyesen kölcsönözhetnek korcsolyát a 

látogatók, melynek díja: 400 Ft (összes 
méret esetén).

Bérelhető méretek: kétélű korcsolya-
cipő 22-26 méretig (állítható), egyélű 
korcsolyacipő 27-48 méretig.

A Fő téri jégpálya ezen a napon is té-
rítésmentesen áll az érdeklődők rendel-
kezésére. A meghosszabbított nyitva tar-
tás alatt apró ajándékkal kedveskednek 
a vendégeknek. A regisztrált jégpályák 
a Magyar Jégkorong Szövetség webol-
dalán nyomon követhetők: www.jegko-
rongszovetseg.hu/jegpalyak-ejszakaja

Korcsolyázz éjszaka! – Jégpályák Éjszakája 
A Magyar Jégkorong Szövetség 2020-ban ötödik alkalom-
mal szervezi meg a Jégpályák Éjszakáját, amelyhez Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata is csatlakozik.

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Hűtőszekrényekkel, mikro-
hullámú sütőkkel, kávéfő-
zőkkel és vízforralóval gaz-
dagodtak a „Fogadj örökbe 
egy helyiséget a Szent Mar-
git Kórházban!” elnevezésű 
program által az intézmény 
egyes osztályai. A felajánló 
óbudai cég korábban már 
több alkalommal segítette a 
kórházat a kampány kerete-
in belül.

A Duna Autó Zrt. mos-
tani adományával 

(hűtőgépek, mikrohullá-
mú sütők, kávéfőzők és 
vízforraló) most negyed-
szerre csatlakozott a nép-
szerű kezdeményezéshez, 
így többszörös örökbefo-
gadók lettek a Szent Mar-
git Kórházban.

Az egészségügyi intéz-
ménynek a központi, ki-
emelt fejlesztések mellett 
a kisebb komfortosítá-
sokra önerőből már nincs 
lehetősége, így olyan ki-
emelt támogató partnere-
ket keresnek a 2016 óta 
futó kampányban, akik/
amelyek szeretnének 
és tudnak is segíteni a 
Szent Margit Kórháznak. 
A gyakorlatban az Óbu-

da-Békásmegyeren tevé-
kenységet folytató vállal-
kozások, az agglomerá-
ció, illetve a kórház ellá-
tási területében megtalál-
ható vállalkozások, a he-
lyi önkormányzat, illetve 
az óbudai kötődésű köz-
életi személyiségek jö-
hetnek számításba. A le-
endő „örökbefogadók” 
egy választott helyiséget 
rendezhetnek be, újíthat-
nak fel, illetve egyéb, a 
kényelmet segítő beren-
dezéseket ajándékozhat-

nak az egyes osztályok-
nak.

- Egy közösséget al-
kotunk, amelyben iga-
zából tökéletesen mind-
egy a közösség a tagjai-
nak, hogy az intézmény-
rendszer mely fenntartá-
si szintjén veszik igény-
be a szolgáltatásokat. Mi-
képpen lényegtelen a ke-
rület lakosságának az, 
hogy fővárosi úton esik 
hasra a jégen vagy pe-
dig egy kerületi járdán, 
úgy teljesen lényegtelen 

az is, hogy milyen álla-
mi, önkormányzati, vagy 
magánfenntartású intéz-
ményt vesz igénybe. A 
lakosság logikusan csak 
a szolgáltatás oldaláról 
szemléli ezt. Ebből adó-
dóan a III. kerület önkor-
mányzatának szemléle-
te az, hogy a holisztikus 
megoldásokat, az egysé-
ges szemléletet támogat-
ja. Éppen ezért mi nem 
csak az egészségügyi te-
rületen, hanem minden 
területen szeretnénk tá-

mogatni a kerület, az álla-
mi, és a magán projektek, 
fejlesztések egymásra ta-
lálását – mondta dr. Kiss 
László, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere.

- 30 éve vagyunk csa-
ládi vállalkozás a piacon, 
és itt is élünk a kerület-
ben. Amikor pár éve el-
indult ez a kezdeménye-
zés és olvastam róla, na-
gyon megtetszett és sze-
rettünk volna a magunk 
szintjén a kerületért ten-
ni. Jól eső érzés volt, és 
arra biztatnám a magán-
személyeket, a kerület-
ben élőket, vállalkozó-
kat, cégeket, hogy tegyék 
ugyanezt – hangsúlyozta 
Ormos Péter, a Duna Au-
tó Zrt. igazgatója.

Az eseményen dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs főigaz-
gató köszönetet mondott 
az adományokért a Du-
na Autó Zrt. vezetőinek, 
amelyek a kórház dolgo-
zóinak is segítséget jelen-
tenek majd a mindenna-
pokban, és örömét fejezte 
ki, hogy a partneri együtt-
működés már több éve 
tart és remélhetőleg a jö-
vőben is folytatódni fog.

Már most látható, hogy a Szent Mar-
git Rendelőintézet programokban és 
fejlesztésekben gazdag év elé néz. 

Az Egészséges Budapest 
Program keretében to-

vább folytatódik az intézmény 
eszközparkjának fejlesztése, 
amely a korszerűbb, gyorsabb 
és pontosabb betegellátást teszi 
lehetővé. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata pedig 90 mil-
lió forinttal megnövelte a ren-
delőintézet éves keretét, amely-
nek nagy részét a munkavál-
lalók juttatásainak növelésére 
fordítanak. 

A III. kerületben immár ko-
moly hagyománya van az 
Egészségkörút Óbudán elne-
vezésű ingyenes szűrőprogram 
sorozatnak, amely idén is több 
állomásán vár mindenkit, aki 
nyitott egészségi állapotának 
felmérésére, valamint preven-
tív jelleggel szakember tanácsát 

kérné. A szűrések célja az elsőd-
leges és másodlagos megelőzés 
érvényesítése, az egészségtuda-
tos magatartás elősegítése a ke-
rület lakossága körében. A szű-
rések repertoárját is szélesíteni 
szeretnék, mégpedig kifejezet-
ten gyermekeknek szóló vizsgá-
latokkal, hiszen már egészen ki-
csi korban célszerű tudatosítani 

a megelőzés fontosságát.
Hamarosan folytatódnak a 

San Marco Szabadegyetem 
előadásai is. Az ismeretterjesz-
tő alkalmakon mindig hasznos 
információkkal gazdagodik a 
közönség, ráadásul a szakterü-
letükön ismert és elismert meg-
hívott előadóktól is bárki kér-
dezhet. Február 10-én például 

a szexuális úton terjedő beteg-
ségekről lesz szó, amelyek szá-
ma sajnos évről évre egyre nö-
vekszik, pedig odafi gyeléssel és 
gondossággal megelőzhető len-
ne. 

Szakmai rendezvényekben 
is bővelkedni fog 2020, hiszen a 
két havi rendszerességgel meg-
rendezett Orvosklubok mellett 
az évről évre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő, színvonalas és 
akkreditált Orvosnapot is meg-
szervezik szeptemberben, idén 
a szájüregi és fül-orr-gégésze-
ti panaszokra és azok kezelésé-
re helyezik a fókuszt.  

Természetesen a rendelőinté-
zet égisze alatt működő Egész-
ségfejlesztési Iroda mentálhigi-
énés, valamint egészséges élet-
módra nevelő programjai is 
folytatódnak, amelyekhez to-
vábbra is partnerek a kerület ok-
tatási, egészségügyi és szociális 
intézményei. 

Fogadj örökbe egy helyiséget…!

Műszaki cikkeket adományoztak a Szent Margit Kórháznak

Sokrétű programok, fejlesztések a rendelőintézetben



8 2020. 1. számADVENT ÓBUDÁN

A Kishalász Zenekar kezdte a 
programot másnap, decem-

ber 21-én. Ring István „Verklis a 
jégen” című műsorával szórakoz-

tatta a közönséget. Nagy siker-
rel lépett fel a Malek Andi So-
ulistic és a Ferenczi György és 
az 1-ső Pesti Rackák együttes.

Az utolsó adventi va-
sárnap (december 22.) 
délutánja betlehemes já-
tékkal kezdődött a kará-
csonyfánál, ahol a Bar-
boncás Egyesület előadá-
sát tekinthették meg az 
Óbuda szívébe látogatók. 
A Belvárosi Betyárokat 
az Animus Csengettyű 
Együttes követte a fellé-
pők sorában. A napot és 
ezzel az Advent Óbudán 
tavalyi programjait a Ka-
láka zárta, „Szabad-e be-
jönni Betlehembe” című 
műsorával.

Dr. Kiss László, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere gyújtotta meg a 
negyedik adventi gyer-
tyát.                           km

Negyedik adventi hétvége a Fő téren

Visszatekintő az ünnepváró programokra

A karácsonyfa-díszítő verseny eredményhirdetésével indult az Advent 
Óbudán programsorozat utolsó hétvégéje december 20-án. Ezt követő-
en az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idős klubjainak műsorát 
láthatták az érdeklődők a Fő téri színpadon. Fellépett még a délután fo-
lyamán Takáts Eszter zenekarával, a Tűzmadarak, Balogh Kálmán & 
Gipsy Cimbalom Band feat.

Fotók: Kocsis László Zoltán
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Hagyomány 
szerint

Balogh Viktória képző-
művész munkái febru-
ár 2-ig láthatók az Óbu-
dai Társaskör galériájá-
ban. Megtekinthető hét-
fő kivételével naponta 
15-től 19 óráig a Kisko-
rona utca 7. szám alatt.

Téli mesék
Kültéri árkádkiállítás 
nyílt a Békásmegyeri 
Közösségi Házban, ahol 
Rofusz Kinga illuszt-
rátor grafi káiból látha-
tó válogatás. 2010-ben 
az Év illusztrátora díjat 
nyerte el. A kültéri tárla-
ton a tél hangulatát idézi 
meg sajátos képi világá-
val. (Megtekinthető in-
gyenesen március 1-ig).

A múló idő 
jövőképei

A Norvégiában élő 
Wellisch Tehel Judit 
festőművész kiállítá-
sát Nagy T. Katalin mű-
vészettörténész nyitja 
meg a fenti címmel ja-
nuár 17-én 18 órakor az 
Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Galéri-
ájában. Közreműködik: 
Kertész Endre cselló-
művész. (Megtekinthe-
tő február 7-ig, hétköz-
napokon 9-től 16 óráig 
ingyenesen. Cím: San 
Marco utca 81.) 

Kulisszák 
mögött

A fővárosi színházak 
történetét mutatja be 
vetítéssel színesített 
előadással a Békásme-
gyeri Közösségi Ház 
új ingyenes sorozata. 
Szebényi Ágnes szín-
háztörténész, múze-
umpedagógus a Nem-
zeti Színház hőskorá-
val ismerteti meg az ér-
deklődőket: január 31-
én 17 órától az 1837-től 
1945-ig,  február 28-án 
a szintén 17 órakor kez-
dődő előadásában pe-
dig az 1945-től 1965-ig 
tartó időszakról beszél. 
(Cím: Csobánka tér 5.) 

Fotók a homlokzaton
A „Panel zsáner” című fo-
tópályázat kültéri kiállítása 
a Békásmegyeri Közössé-
gi Ház homlokzatán látható 
2020. január 31-ig.

Rendkívüli ikonkiállításra 
hívta az érdeklődőket a Vojte-
cha Hasmandová SCB anyá-
ról elnevezett ikonfestő kör. A 
Tombor Kata által vezetett 
Vojtecha ikonfestő csoport 
által készített, illetve Kunay 
Viktor lazarista áldásával 
megszentelt legújabb ikonal-
kotásoknak a Kiskorona Idő-
sek Klubjában lévő Kiskoro-
na Galéria adott otthont. 

A kezdeményezők da-
ganatos betegségen 

átesett emberek részére 
hirdették meg az ikonfes-
tő foglalkozást 2013-ban, 
a Magyar Rákellenes Li-
ga együttműködésével. 
Az első évben négy részt-
vevővel indult a csoport. 
A kör az évek során ti-
zenhét főre bővült. 

És, hogy ki is a csoport 
névadó Vojtecha? Ferenc 
pápa 2014. december 6-
án ismerte el Isten Szol-
gálóleánya, Adalberta 
(Vojtěcha) Hasmandová 
SCB (1914–1988, Cseh-

ország) hősies erényeit, 
aki a Borromeo Szent Ká-
rolyról Nevezett Irgalmas 
Nővérek Kongregációjá-
nak elöljárónője volt.

Tombor Kata, négy fi ú 
édesanyja, végzettsége 
szerint latintanár, a buda-
pesti XXIII. János pápa 
Idősek Otthonában men-
tálhigiénés foglalkozta-
tó. Az ikonfestő csoport 
munkásságát nagyon a 
szívén viseli, arra kérte 
a kiállítás látogatóit, fo-
gadják épp oly szeretet-
tel és türelemmel az al-
kotásokat, amilyen szere-
tettel és alázattal készül-
tek azok a hónapok alatt, 
az esetleges kisebb-na-
gyobb hibák ellenére is.  
Szemléljék őket imádsá-
gos lélekkel, hiszen mind 
megszentelt ikonok, ame-
lyekben felfedezhetik Is-
ten jelenlétét és üzenetét. 

Frenyó Krisztina

Megszentelt ikonok

Óbuda Kultúrájáért Díj
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat ala-
pított, melynek odaítélését és átadását rendeletben 
szabályozta. „A cím adományozható mindazoknak 
a kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyeknek, 
csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális 
életének fejlődéséhez kimagasló teljesítményükkel 
vagy életművükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról 
a képviselő-testület – rövid indoklást is tartalmazó 
– minősített többséggel elfogadott határozatában 
dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett, és beérke-
zett javaslatok alapján – a civil, nemzetiségi és kul-
turális bizottság véleményének fi gyelembe vételével 
– hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy, 
vagy egy csoport részesülhet.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal Seres János szobrász-
művész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája, díszok-
levél és bruttó 600.000 Ft összegű pénzjutalom jár.
A díj az Óbuda Napja (május 4.) kulturális rendez-
vénysorozat keretén belül kerül átadásra.
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással 
együtt – várják az óbudai polgárok, civil szervezetek, 
és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javasla-
tokat zárt borítékban, Budapest Főváros III. Kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztályának címez-
ve postai úton (1033 Budapest, Fő tér 4.) „Javaslat 
Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megje-
löléssel 2020. március 10-ig kérik eljuttatni.
Bővebb információ Csépányi Andrea kulturális és 
turisztikai referensnél kérhető (tel.: 437-8553, e-
mail: csepanyi.andrea@obuda.hu).

Fotókiállítás 
50 év távlatából

Az 50. születésnapját ünneplő 
Óbuda Fotóklub Egyesület ha-
gyományos, éves kiállítását az 
Óbudai Társaskör kisszalonjá-
ban láthatták az érdeklődők. A 
közel egy hónapig nyitva tartott 
tárlaton az egyesületi fotómű-
vészek mellett az autista fotós 
csoport tagjainak felvételei is 
helyet kaptak a kiállítók között.

Fotók: Antal István
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Nyílt napok 
február közepéig
A beiskolázási program 
részeként januárban és 
februárban is tartó nyílt 
napokon az érdeklődők 
megismerhetik az Óbu-
dai Egyetemet, a külön-
böző karokon folyó kép-
zéseket, részletesen tá-
jékozódhatnak a duális 
képzésről, és minden, a 
felvételivel kapcsolatos 
kérdésedre választ kap-
hatnak. A programokon 
az egyetem kutatói, ok-
tatói, hallgatói bemutat-
ják a műszaki és gazda-
sági tudományok terü-
letén elért eredménye-
iket, fejlesztéseiket, új-
donságaikat. Az egye-
tem nyílt napjai február 
közepéig tartanak. Bő-
vebb információ a: http://
news.uni-obuda.hu/ar-
ticles/2019/11/29/nyilt-
napok-az-obudai-egye-
temen oldalon.

Játékos tanulás 
óvodásoknak

Ismét Manótanoda in-
dult január 8-tól a Temp-
lom utcai Szent József 
Óvoda, Általános Is-
kola és Gimnázium-
ban. Játékos tanulás 
óvodásoknak szerdán-
ként 16.30-tól 17.15 órá-
ig. A leendő első osztá-
lyosokat az iskolai élet-
tel, játékos formában is-
mertetik meg a tanítók. 
Február 1-jén nyílt napra 
várják az intézmény iránt 
érdeklődő, első osztály-
ba illetve a gimnáziumba 
készülő diákokat és szü-
leiket. (További informá-
ciók: www.sztjozsef.net)

A reformkor 
és Arany

Műveltségi vetélkedőt 
rendez már hagyomá-
nyosan minden évben 
az Óbudai Kulturális 
Központ a magyar kul-
túra napjához kapcsoló-
dóan. A megméretteté-
sen  az általános iskolák 
és a gimnáziumok 7. és 
8. osztályos diákjai ve-
hetnek részt. A január 
21-én 14.30 órakor kez-
dődő verseny  témája a 
reformkor mellett Arany 
János élete és irodalmi 
munkássága lesz.

Közel negyven csapat regisztrált a főváros eddigi legnagyobb robotrendezvényére, ahol 
három versenyen a tizenéves és a senior robotvezérlők is ringbe szálltak. A január 11-i in-
gyenes esemény látogatói workshopokon megépíthették saját robotjukat és belekóstol-
hattak a programozásba az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban

Az év végén a fővá-
rosi városháza dísz-

termében tartották a ha-
gyományos „Élen a tanu-
lásban, élen a sportban” 
elnevezésű gálát, melyen 
a két területen kiemel-
kedő teljesítményt nyúj-
tó diákokat ünnepelték. 
Gy. Németh Erzsébet fő-
polgármester helyettes 
adta át az elismerő okle-
velet 32 fővárosi sporto-

lónak. Köztük ezúttal is 
szerepelt III. kerületi ta-
nuló. Barczikay Ákos, az 
Óbudai Judo Club kitűnő 
cselgáncsozója évek óta 
magas szinten sportol 
és a békásmegyeri Veres 
Péter Gimnázium 9. osz-
tályos tanulójaként a ta-
nulásban is az élen jár. 
Teljesítménye dicséretes 
és követendő példaként 
szolgál.                        lo

Tehetséggondozó 
szakkör

Az Óbudai Árpád Gim-
náziumban a 2019/ 
2020-as tanévben is el-
indították matematiká-
ból az ingyenes tehet-
séggondozó szakkört 5. 
osztályosoknak. A fog-
lalkozások csütörtökön-
ként 14.30-tól 15.30-ig 
lesznek a gimnázium-
ban. A szakkör munká-
jába év közben is be le-
het kapcsolódni, előze-
tes jelentkezés nincs.

Jó tanuló, jó sportoló cselgáncsozó

Robotinvázió Óbudán

Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától

2020.01.22. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1035 Bp., Kerék u 12-14 1036 Bp., Mókus u. 1-3
2020.01.29. 1039 Bp., Medgyessy  3 1031 Bp., Arató E. tér 1-3. 1032 Bp., Solymár u. 12
2020.02.05. 1039 Bp., Víziorgona u.1. 1039 Bp., Kelta u. 3 1039 Bp., Medgyessy  3

2020.02.12. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3. 1033 Bp., Szérűskert 35.

2020.02.19. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1035 Bp., Kerék u 12-14 1036 Bp., Mókus u. 1-3
2020.02.26. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3 1033 Bp., Szérűskert 35. 1032 Bp. Solymár u. 12
2020.03.04. 1039 Bp., Víziorgona u.1. 1039 Bp., Kelta u. 3 1039 Bp., Medgyessy  3
2020.03.11. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1035 Bp., Kerék u 12-14 1036 Bp., Mókus u. 1-3

2020.03.18. 1039 Bp., Kelta u. 3 1039 Bp., Fodros u. 7. 1033 Bp., Szérűskert 35.

2020.03.25. 1032 Bp. Solymár u. 12 1035 Bp. Kerék u 12-14 1035 Bp., Szél u. 23-25.
Az óbudai bölcsődékről a www.obudaibolcsodek.hu honlapon, illetve az Óbudai Egyesített Bölcsődék Facebook olda-
lán találnak további tudnivalókat.

Januártól ismét zenés szerdák a bölcsődékben

Óbudán az „Élő népzene a bölcsődékben” prog-
ram ingyenes foglalkozásain minden héten más 

és más bölcsődében ismertetik meg az apróságokat a 
hagyományos mondókákkal, népdalokkal, hangsze-
rekkel. A Kerek zenekar 2020-ban is heti rendszeres-
séggel járja sorra a kerület bölcsődéit, népi mondókák-

kal, énekekkel varázsolva el a kicsiket, minden ízük-
ben megmozgatva őket. Ezekre a családias hangula-
tú zenés programokra szeretettel hívják a bölcsődébe 
még nem járó kisgyermekeket is. Az „Élő népzene a 
bölcsődékben” foglalkozásai 2020 januárjától a követ-
kező helyszíneken és időpontokban látogathatók:

Emlékmackók
A Civil Házban rendezik 
azt az emlékmackó kiál-
lítást, amely valameny-
nyi generációnak érde-
kes lehet. Megtekinthető 
január 31-től február 14-
ig a Végvár utca 2. alatt.
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Évszázados hagyomány foly-
tatódott karácsony másnap-
ján a „Braunhaxler” Egyesü-
let és Óbuda-Békásmegyer 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatának szervezésé ben, 
az óbudai Krumplibúcsún. 

Ez egykor a Margit 
körúti (a XIX. szá-

zadban Ország út, német 
nevén Landstraße) Fe-
rences templom búcsú-
ja volt Szent István első 
vértanú emlékére, ami-
kor a szerzetesek sült 
krumplit osztogattak a 
szegényeknek. Később 
ez a hagyomány össze-
kapcsolódott az 1838-as 
nagy Pest-budai árvíz-
re való megemlékezés-
sel. Ekkor Óbuda, ak-
kori nevén Altofen ala-
csonyan fekvő területe-
inek lakossága a budai 
hegyekbe menekült és az 
ott élő sváb gazdák gaz-
dasági épületeiben húz-

ta meg magát, ahol a sült 
krumpli és libazsír volt 
a fő ennivalójuk. Ennek 
emlékére a későbbi évek-
ben karácsony másnap-
ján, ahogy ma is, Óbu-
dán összejöttek a csalá-
dok egy kis beszélgetés-
re, ahol a régi időkre (az 
árvízre) emlékezve min-
dig a sült krumpli a kö-
zös menü. 

Később ez az emléke-
zés olyan ünneppé fejlő-
dött, melyet Óbuda kü-
lönböző vendéglőiben, 
de az utóbbi jó néhány 
évben már a Rozmaring 
étteremben rendez a Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braunha-
xler” Egyesület. Az asz-
talokon ingyenes a sült 
krumpli libazsírral és a 
lila hagyma, sramlizene 
szól. 

A rendezvény fény-
pontja a Krumplikirály és 
Krumplikirálynő választá-
sa. Ez egyfajta népi dísz-
polgári cím, melyet min-
dig azok érdemelnek ki, 

akik megválasztásuk év-
ében sokat tettek közössé-
gért, és ez ma sincs  más-
képpen. Idén a Braunha-
xler Dalkör két tagját érte 
ez a megtiszteltetés: Diny-

nyés Istvánt és Harango-
zó Józsefnét. A királyvá-
lasztás után a Braunhaxler 
Dalkör énekelt, majd késő 
délutánig Zwickl Misi fú-
vós zenekara játszott.

Óbuda-Békásmegyer Német, Lengyel és 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata és a 
„Braunhaxler” Egyesület 2019. december 
12-én a Békásmegyeri Közösségi Házban 
rendezte a hagyományos nemzetiségi ad-
venti estet. 

Az adventi koszorún az első gyer-
tyát a „Braunhaxler” Egyesület 

elnöke, Pappné Windt Zsuzsanna, a 
másodikat a nemzetiségi önkormány-
zatok elnökei: Wesolowski Korinna, 
Horti Andrásné és Neubrandt Istvánné 
közösen, a harmadikat pedig Bús Ba-
lázs, a képviselő-testület polgári-frak-
ciójának képviselője gyújtotta meg. 

Az ünnepi műsorban felléptek: az 
Óbudai Mesevilág Óvoda német nem-
zetiségi csoportos óvodásai, az Első 
Óbudai Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola és a Medgyes-
sy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola tanulói, vala-
mint a házigazda, a Braunhaxler Dal-
kör, a Pilisszántói Szlovák Pávakör, a 
Hollós Lajos Kórus és a Szent Kinga 
Kórus. Az ünnepi műsort – mint min-
den évben – a négy nyelven: lengyelül, 
szlovákul, németül és magyarul eléne-
kelt „Csendes éj” zárta, majd fehér asz-
tal mellett látták vendégül a nemzetisé-
gi adventi est résztvevőit.

A Krumplibúcsú népi díszpolgárai

Nemzetiségi adventi est Békásmegyeren

Előadássorozat a hazai horvátokról
 Óbuda-Békásmegyer újjáalakult Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzata a Magyarországon élő hor-
vát népcsoportokról szervez előadássorozatot.
Az előadások időpontjai:
• 2020. január 24. gradistyei- és muramenti hor-
vátok, 2020. február 21. drávamenti horvátok és 
Pécs környéki bosnyákok, 2020. április 17. bunye-
vácok és sokácok, 2020. június 12. budai-buda-
környéki- és a dunamenti rác-horvátok.
Előadó: Sokcsevits Dénes történész (Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont Történettudományi In-
tézet, Budapest).
Az előadásokon a magyarországi horvát népcso-
portokat magyar nyelven mutatatja be.
Az egyes előadásokról mindazok kapnak meghí-
vót, akik kérik ezt, és megküldik e-mail címüket. 
Szeretnék elérni a kerületben élő horvát identitá-
súakat, ezért kérik, hogy a III. kerületben élő vagy 
dolgozó horvát ismerőseit feltétlenül invitálja meg. 
Az első előadás gradistyei- és muramenti hor-
vátokról 2020. január 24-én pénteken, 16 órakor 
lesz az Esernyős kamarateremben (Fő tér 2.).
Az érdeklődés felmérésére és a megfelelő felté-
telek biztosítására szíveskedjen visszajelezni az 
obudaihorvatok@gmail.com címen mielőbb.

Fotók: Antal István
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A mai Budapest, 1873. no-
vember 17-én jött létre a Du-
na bal partján fekvő Pest, va-
lamint a jobb partján elterülő 
Buda és Óbuda városának 
egyesítésével. 1950. január 
1-jén a Budapest környezet-
ében lévő települések hozzá-
csatolásával létrejött az úgy-
nevezett Nagy-Budapest, 
amelynek lakossága a ’80-as 
években majdnem elérte a 
2,1 millió főt.

70 éve jött létre Nagy-
Budapest. Az Or-

szággyűlés 1949. decem-
ber 20-án szavazta meg 
azt a törvényt, amely 
1950. január 1-jével Bu-
dapesthez csatolt 7 addig 
önálló várost és 16 nagy-
községet. Ma már termé-
szetes, hogy a főváros ré-
sze, de 1950 előtt önálló 
település volt a hét város: 
Budafok, Csepel, Kispest, Pestszenterzsé-
bet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Újpest.

Ahogyan önálló települések voltak a fal-
vak is: Albertfalva, Békásmegyer, Buda-
tétény, Cinkota, Mátyásföld, Nagytétény, 
Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, 
Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, 
Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom 
és Soroksár.

Budapest tehát hetven éve létezik a mai 
határai között. Ebből az alkalomból adott 
ki emlékező közleményt Budapest Főváros 
Levéltára, amely egy összefoglaló rövid ta-
nulmányt foglal magában, dr. Sipos András 
főlevéltáros tolmácsolásában a Nagy-Buda-
pest létrehozásáról.

Rákosi idején
Nagy-Budapest létrehozása a Ráko-

si Mátyás nevével fémjelzett kommunis-
ta diktatúra berendezkedésének egyik fon-
tos állomása volt. Az ötlet már korábban 
is többször felmerült, a legkomolyabban 
1906-ban, Bárczy István polgármestersé-
ge idején. 1950-ben mindenesetre az addig 
is nagy beépítetlen vagy szellősen beépített 
területekkel rendelkező főváros kiterjedé-
se ezzel több, mint kétszeresére, 207 km2-
ről, 525 km2-re nőtt. A fővárost valójában 
előtte is, utána is Budapestnek nevezték, de 
közismert kifejezésekkel „Kis-Budapest” 1 
millió 58 ezer fős lakosságát 531 ezer fő-
vel gyarapította a második városegyesítés. 
Régóta megjelent, és napjainkban is rend-
re felbukkan olyan megítélés, amely szerint 
Nagy-Budapest mai formájában a Rákosi-
rendszer megalomán alkotása, politikai in-
dítékból, a szakmai szempontokat felülírva 
csatoltak olyan területeket is Budapesthez, 
amelyek arra még nem értek meg.

Az előkészítő bizottság a városrendezé-
si szempontok és a kerületi beosztás elvei-
nek kidolgozásával Preisich Gábor építészt 
bízta meg, akinek irányításával több éves 

munka eredményeként 1948-ban befejez-
ték Nagy-Budapest általános rendezési ter-
vének (ÁRT) kidolgozását.

Ez a terv olyan település-szerkezetet vá-
zolt fel, amelyben a már sűrűn beépített bel-
terület (Pesten a Dózsa György út – Orczy 
út – Haller utca vonaláig) zárt egység, ame-
lyet a külső városrészektől Dunától–Du-
náig terjedő zöld gyűrű választ el, és meg-
akadályozza a város további terjeszkedé-
sét. A zöldgyűrű létező elemek – Városli-
get, a lóversenytér, Kerepesi temető, Nép-
liget – alapjain, ezek összekötésével képző-
dött volna. Ezen a gyűrűn kívül pedig laza, 
kertvárosias településekbe ágyazottan he-
lyezkedtek volna el a helyi központok.

Népesség-növelés
A terv jelentős népességgyarapodást ve-

tített előre, a kimondottan kertvárosias fej-
lesztésre szánt Csillaghegyen, Pesthidegkú-
ton, Albertfalván, Budatétényben, Mátyás-
földön, illetve a Rákos-menti települése-
ken. Preisich Gábor 1949. április 5-én ké-
szítette el a becsatolandó településekre, a 
főváros új határának megállapítására vonat-
kozó javaslatát. Indoklásában leszögezte: 
„Nemcsak abból kellett kiindulni, hogy mi-
lyen területek állnak egymással szorosabb 
kapcsolatban, hanem azt is fi gyelembe kel-
lett venni, hogy a kijelölt területek a város 
növekvő létszámának elegendő területet ad-
janak, úgy lakó-, mint ipari és zöldterüle-
tek vonatkozásában.” A kérdés Preisich ja-
vaslatának megfelelően dőlt el, attól csupán 
egy vonatkozásban tértek el: Preisich Bé-
kásmegyerből eredetileg csak Csillaghegy 
becsatolását javasolta, és a falusias telepü-
lésmagot kívül hagyta volna.

Szakmai háttérmunka
Az tehát egyértelműen cáfolható, hogy 

a városhatár kiterjesztésének ne lett vol-
na kellő szakmai megalapozása. Nem ez 

volt az oka annak, hogy 
Nagy-Budapest nem vált 
egyértelmű sikertörténet-
té. Azonban a belső kerü-
leteket és a becsatolt te-
lepüléseket teljesen uni-
formizáltan kezelő igaz-
gatási konstrukció és a 

pártállam által irányított 
utasításos tervgazdaság 
intézményi környezete, 
amelyben mindez mű-
ködni kényszerült, nem 
felelt meg sem a régi fő-
város, sem az új „perem-
kerületek” adottságainak 
és szükségleteinek.

Hogyan fogadta 
a lakosság? 

És, hogy Budapest la-
kossága hogyan fogadta 
Nagy-Budapest létrejötté-
nek hírét?

Többek, jobb Közért-
ellátásban reménykedtek, 

míg más örült annak, hogy Békásmegye-
rig is érvényes a BKV (vagyis akkor még 
BSZKRT) jegy és bérlet, illetve olyan is 
akadt, aki azt remélte, hogy települése kul-
turálisan felemelkedik.

Mára a legtöbb településrész Budapest 
szerves része lett, és leginkább csak a „Rá-
kosoknál” járva találkozhatunk falusias 
megjelenésekkel, miszerint újra elénk tárul 
egy kertvárosias település, amolyan lokális, 
kisvárosi központtal.

Egy kis érdekesség
Katona Csaba történész szavait idézve, 

a korabeli viszonyok között világváros ala-
kult ki Buda, Pest és Óbuda egyesítésével 
1873. november 17-én. 

Hozzátette: a magyar főváros méltó pár-
ja lett Bécsnek, és 1900-ban már Európa 
nyolcadik legnagyobb városa volt. A törté-
nész felhívta a fi gyelmet arra, hogy a Fő-
városi Közmunkák Tanácsa már 1870-ben 
létrejött, ez is jelzi, hogy az egységes Bu-
dapest létrejötte tervezett folyamat eredmé-
nye volt. Hangsúlyozta, hogy az egyesítés 
jelentős előkészítést igényelt közigazgatási 
szempontból is, át kellett gondolni egyebek 
mellett a fővárosi kerületek, választókerüle-
tek kialakítását.

Óbudai történelem
A mai Budapest területének írásos tör-

ténelme a római helyőrséggel, Aquincum-
mal kezdődik, amelyet i. sz. 89 körül ala-
pítottak a Duna nyugati partján (a mai 
Óbuda területén). Aquincum i. sz. 106-tól 
a 4. század elejéig a kettéosztott Pannonia 
tartomány egyik részének, Alsó-Pannóni-
ának (Pannonia Inferior) a központja volt. 
Lakossága 20 ezer fő körüli volt. A mai 
Hajógyári-szigeten épült helytartói palo-
tában olykor maguk a római császárok is 
megfordultak.

Frenyó Krisztina

A városegyesítésre emlékezünk

70 éves Nagy-Budapest
Óbuda 1930 körül
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Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia 
januári programjai

Vasárnaponként 9 és 11 órakor szentmise. Minden vasárnap a 9 órai szent-
mise kezdetekor bábjáték. Ige-liturgia hétfőn és kedden este 6 órakor. Szent-
misék hétköznap hétfő és kedd kivételével: este 6 órakor. (Januárban a plébá-
niatemplomon kívül csak a Szent Vér és a Szent Anna kápolnát használják.) 
A Szent Vér kápolna (Doberdó út) programjai: január 17-én pénteken 12 órá-
tól szentségimádás délután 3 óráig, utána a plébániatemplomban folytatják az 
imádságot. Szent Anna kápolna (Jablonka út 67.) minden vasárnap délután 4 
órakor szentmise. (A többi kápolnát csak tavasztól használják). Felnőtt oktatá-
sok: Bibliaóra január 21-én este fél 7 órakor a Szent Ágoston teremben. Zsoltá-
rokról-felnőtteknek: január 25-én este fél 7 órakor. (Január hónapban nem tar-
tanak koncertet a templomban.)

A feszület forgalmas 
helyen, a Vörösvá-

ri úton, a Szentháromság 
templom mellett, a ren-
delőintézet közelében ta-
lálható.

Az Óbuda-Hegyvidé-
kiek Szentháromság Plé-
bániát 1946. május 1-én 
alapította Mindszenty Jó-
zsef hercegprímás, eszter-
gomi érsek, főleg a hegy-
vidéken élő hívők érdeké-
ben. A lakótelep felépülé-
se után, 1977 januárjában 
dőlt el véglegesen, hogy 
új templom épülhet a Vö-
rösvári úton. A modern 

épületet dr. Lékai Lász-
ló bíboros, prímás, eszter-
gomi érsek szentelte fel a 
1984-ben a Szenthárom-
ság tiszteletére.

De miért is hívják töb-
ben Solymári feszület-
nek? Egyes vélekedések 
szerint eredetileg Ró-
mai-part területén állí-
tották fel, majd innen ke-
rült a Solymár utca és 
Vörösvári út sarkára. Te-
hát a jelenlegi neve egy a 
közelben felszámolt régi 
utcára, és nem Solymár 
községből való eredetre 
emlékeztet. 

A lakótelep, konkré-
ten a Faluház építésekor 
sajnos útban volt, ezért 
új helyet kellett keres-
ni. Óbuda- Békásmegyer 
Önkormányzata segítsé-
gével ezután került vég-
leges helyére.

A feszület az egyik 
legrégebben, pontosan 
1897-ben készült emlékmű 
Óbuda-Békásmegyeren, a 
korpusz műkőből készült, 
a nemes védőréteg később 
került rá.

A feszületet sokan ke-
resik fel lelki békéjük ér-
dekében vagy emlékezés 
céljából. Virágot mindig 
találni az emlékmű tövé-
ben.                            Z. A.

 Solymári feszület

A Bán-Lazetzky-család története 
Egy óbudai művészcsalád címmel került a 
nyilvánosság elé 2019 novemberében az Óbudai 
Múzeum új időszaki kiállítása. A hiánypótló tárlat 
2020. szeptember 30-ig látogatható, mely a III. ke-
rületiek számára díjmentesen megtekinthető.

Parkot neveztek el dr. Örlős Endréről Békásmegyeren. A II. 
világháború alatt szétlőtt Szent Margit Kórházat újjáépítet-
te annak első igazgató-sebészfőorvosa, dr. Örlős Endre. 
Miután 1956-ban a német Vöröskereszt 100 ágyas tábori 
kórházát Óbudán elhelyezte, börtönbe zárták, majd idő 
előtt nyugdíjba kényszerítették. Elhagyatva halt meg. Méltó 
emlékezés a róla elnevezett park, melyet tábla is jelez

Utcanév-tábla a sebészfőorvosnak Zenés áhítat
A békásmegyeri Meg-
békélés Háza Temp-
lomban (Királyok út-
ja 297., Újmegyeri tér) 
január 27-én 19 órától 
tartják a soron követ-
kező ingyenes koncer-
tet. A zenés áhítaton 
Pétery Dóra Bach mű-
veket játszik orgonán. 
Az esten közreműkö-
dik Rajk Judit (ének).

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Óbudai sziréna

Egy ember megsérült, 
áramütést szenvedett. 

Őt átadták a mentőknek. 
A tűzben több gázpalack 
felrobbant, de ez már a ki-
alakuló lángok következ-
ménye volt, nem ez okoz-
ta a tüzet. A tűzoltóság 
nagy létszámban vonult 
ki, és másfél óra eltelté-
vel sikerült megfékezniük 
a tüzet, amely ezután már 
nem terjedt tovább. 

A helyszínen a tűz kö-
vetkezményeként meg-
olvadt és leszakadt egy 
nagyfeszültségű távveze-
ték, ami eleinte jelentő-
sen megnehezítette, ve-
szélyessé tette az oltást. 

Többen számoltak be 
arról, hogy a robbanás a 
Budai Fűtőerőműnél tör-
tént, de a Katasztrófavé-
delem közölte: semmi-
lyen ipari létesítményt 
nem érintett a tűzvész, 
és nem terjedt át a tűz az 
erőműhöz. 

A körülmények tisztá-
zására tűzvizsgálati eljá-
rást indítottak. A három 
épületben kilencen laktak, 
közülük öten tartózkod-
tak otthon, de egyiküknek 
sem esett baja, az áram-
ütést szenvedett sérült fel-
tehetően járókelő volt.

A rendőrség közölte: a 
tűzesettel összefüggésben 

az idegenkezűség gyanú-
ja ez idáig nem merült fel. 
Az utcában áramszolgál-
tatás szünetelt.

Karácsony Gergely fő-
polgármester a Faceboo-
kon közölte: Kerpel-Fro-
nius Gábor főpolgármes-
ter-helyettes és dr. Kiss 

László, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere is a 
helyszínre ment. „A kerü-
let polgármestere gondos-
kodik az otthonukat el-
hagyni kényszerülő lakók 

elhelyezéséről. Köszönet 
és tisztelet mindenkinek, 
aki a tűz oltásán, a helyre-
állításon, a károsultak tá-
mogatásán dolgozik” – ír-
ta a főpolgármester.

Szabálytalan kályhabekötés okozhatta a tüzet

Öt épület lángolt a Kunigunda útjánál

Tizen kaptak ideiglenes elhelyezést
Négy épület vált lakhatatlanná a Dinamó utcai tűzben, melynek okait még vizsgál-
ják. Egy ember szenvedett áramütés miatt sérüléseket, őt megfi gyelésre szállítot-
ták kórházba. Óbuda-Békásmegyeren a polgármester kezdeményezésére opera-
tív törzs működik, mely azonnali reagálást tesz lehetővé a lakosságot érintő ügyek-
ben. Az érintettek ellátása dr. Kiss László polgármester koordinálásában már a 
helyszínen megkezdődött: ételt, meleg italt és a hideg ellen védő izolációs fóliát 
kaptak a lakhelyüket elhagyni kényszerülők. Lapzártánkig összesen 10 fő kért ide-
iglenes elhelyezést, őket az ilyenkor szokásos módon polgármesteri döntés alap-
ján az Óbudai Vagyonkezelő átmenetileg szükséglakásokban helyezte el.

Tavaly október végén ismeretlen tettesek megrongálták a 
Petőfi  téren álló Országzászlót. Akkor dr. Kiss László pol-
gármester helyszíni bejárást tartott, és Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyeletétől az emlékmű mielőbbi helyre-
állítását kérte. A javítás decemberre elkészült, az oszlop a 
helyén áll, a megsérült lépcsőt kijavították

Helyreállították az Országzászlót 

Árokba csúszott egy Citroen típusú személy-
gépkocsi a Szentendrei úton. A gépjármű so-
főrjét a helyszínen újra kellett éleszteni.

Január 9-én, az esti órákban rendőrsé-
gi riasztás érkezett a felügyeletre, mi-

szerint egy személygépkocsi sodródott a 
Szentendrei úti Auchan áruház mellett 
húzódó árokba. A járőrszolgálatot ellá-
tó közterület-felügyelő egy defi brillá-
torral felszerelt autóval azonnal a hely-
színre sietett, hogy segítséget nyújtson 

az újraélesztésben, valamint elvégez-
ze az ilyenkor szükséges területzárást 
is. A helyszínen ekkor már a III. kerü-
leti Rendőrkapitányság ügyeletes jár-
őre megkezdte a kézi újraélesztést. Nem 
sokkal később a katasztrófavédelem és 
a mentők is megérkeztek. Több, mint 
30 percen át tartó küzdelem után, vé-
gül sikerült a defi brillátorral a sérültet 
újraéleszteni, és stabilizálni az állapo-
tát. Ezután a balesetet szenvedett sofőrt 
kórházba szállították.

Hírösszefoglaló: 17 járművel 63 tűzoltó érkezett január 12-
én este a Dinamó utcába, miután bejelentés érkezett a ha-
tósághoz, hogy robbanásokat hallottak és tűz ütött ki. A 
tűzoltók a helyszínen azzal szembesültek, hogy öt, egy-
más mellett lévő, illetve egymáshoz közeli lakóépület ég, 
ebből három teljes terjedelmében, kettő pedig részben. Új 
fejlemény: a tűzvizsgáló elsődleges véleménye alapján 
felmerült a szabálytalan kályhabekötés, ezért a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság közveszélyokozás gyanúja miatt 
rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Sikerült újraéleszteni az árokba hajtó autóst

Fotó: Antal István
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Új ingyenes előadás-
sorozat indul a Bé-

kásmegyeri Közössé-
gi Házban. Az Ökoestek 
előadásaival a globálisan 
megjelenő környezeti vál-
tozások veszélyeire kíván-
nak rávilágítani a szerve-
zők. Céljuk a tudatformá-
lás és a tisztán látás. Az 
estek problémafelvető elő-
adója Kecskés Ferenc ta-
nár, botanikus, a Magyar 

Környezeti Nevelés Egye-
sület tanácsadó testületé-
nek tagja, volt elnöke.

Program: január 17-
én 17 órai kezdettel egyé-
ni fogyasztás és az ENSZ 
fenntarthatósági célok – 
vásárlásainkkal hogyan se-
gíthetjük a célok elérését? 
Február 14-én szintén 17 
órától a biodiverzitás és 
fenntarthatósága lesz a té-
ma. (Cím: Csobánka tér 5.)

Budapesten a karácsonyi 
ünnepeket követően az FKF 
Zrt. gyűjti össze és szállítja 
el a fenyőfákat. Kérik, hogy 
a kukák mellé vagy a kijelölt 
gyűjtőhelyek egyikére ké-
szítsék ki a fákat.

Az FKF által begyűj-
tött fenyőket elő-

ször felaprítják, majd a 
Fővárosi Hulladékhasz-
nosító Mű kazánjaiba ke-
rülnek. A fenyőfa a ma-
gas gyantatartalom mi-
att kitűnő tüzelőanyag, 
melyből az elégetéssel 
több tízezer budapesti 
háztartás számára bizto-

sítanak fűtési hőt és ára-
mot.

A lakosság több lehe-
tőség közül is választhat: 
a kukák mellé vagy a ki-
jelölt gyűjtőhelyek egyi-
kére teheti ki a fákat. Az 
első esetben azonban fi -
gyelni kell arra, hogy ne 
akadályozzák sem a gya-
logosokat, sem az úttes-
ten a parkolást, illetve 
a gépkocsik forgalmát. 
Amennyiben olyan mé-
retű a fenyőfa, hogy azt 
hulladékszállító célgép-
pel nem tudják összeap-
rítani, másik szállítójár-
mű viszi el a helyszínről.

Kuka mellé vagy a gyűjtőhelyekre kell kitenni a fenyőket

Álláspályázat parkolási ellenőri feladatok ellátására
Elvárásaink: legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség, önálló, felelős-
ségteljes munkavégzés, jó munkabíró képesség. Amit kínálunk: hosszú távú, 
stabil, bejelentett, határozatlan idejű munkaviszony. A munkavégzéshez szük-
séges állandó képzések. Munkaidő: hétfőtől-péntekig, napi 8 órában. Rész-
munkaidős (6 órás), hölgyek és nyugdíjas munkavállalók jelentkezését is 
várjuk! Juttatások: Jövedelem (alapbér plusz teljesítménybér) bruttó 250 000 
– 450 000 Ft/hó. Évente 350 000 Ft cafeteria. BKV bérlet. Munkaruházat bizto-
sítása. Munkavégzés helye: Budapest III. kerület. Jelentkezni és érdeklődni le-
het: karr ier@obudaiparkolas.hu. Jelentkezésével és önéletrajzának megkül-
désével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a csatolt dokumentumokban talál-
ható, vagy egyéb módon megadott adatait az Óbudai Parkolási Kft. az adatvé-
delmi tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az 
állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármi-
kor, indokolás nélkül jogosult visszavonni elektronikus levél megküldése útján.

Gyerekkorom kedvenc csíny-
tevése a hóbogyók levegő-
vel töltött fehér termésének 
taposása, pukkantása volt.

De mi is ez a nem túl 
látványos, viszont 

annál szívósabb, dúsan 
termő lombhullató cser-
je? Az Észak és Közép- 
Amerikában, valamint 
Nyugat-Kínában ősho-
nos növénynek 15 fa-
ja is ismert. Többek kö-
zött a fehér, és rózsa-
szín termésűek, amelyek 
a lelógó hajtások csúcsa-
in fürtben csüngenek, és 
a tél közepéig megtalál-
hatók. A cserje akár 3 
méter magasra is meg-
nő. A gyümölcshúsban 
2 csonthéjas magot érlel. 
Magról nehezen, de dug-
ványozással könnyedén 
szaporítható.

A hóbogyó legszebb ar-
cát az őszi-téli időszak-

ban mutatja, amikor hófe-
hér, illetve gyakran rózsa-
szín árnyalatokban ékes-
kedő bogyók díszítik. Bár 
a termés az ember számá-
ra mérgező, a fürjek, fá-
cánok, rigók kedvelt té-
li csemegéje. Az itt tele-
lő madarak és kisemlősök 
számára remek búvóhely 
és táplálékforrás.

A hóbogyó talajban 
nem válogat. A közepesen 
savanyú és a gyengén lú-
gos (meszes, gyengén sós) 
talajban is jól fejlődik. Si-
vár körülmények között is 
megél. Városi klímában is 
jól érzi magát, például a 
békásmegyeri gördeszka-
pálya mellett.

Érdekessége, hogy Ame-
rikában a birkák és mar-
hák fontos takarmánynövé-
nye, amely a jószágok fe-
hérjeigényének kielégítés-

ében fontos. Különösen a 
levelek fehérjetartalma ma-
gas. A bogyókat az ameri-
kai őslakók, bizonyos terü-
leteken nyersen fogyasztot-
ták, valószínűleg gyógyá-
szati vagy rituális céllal. Mi 
azonban ezzel ne próbál-
kozzunk!                    Z. A.

III. kerületi fenyőfa gyűjtőhelyek
Búza u.–Köles u. (parkoló); Lajos u.–Perc u. sarok; 
Hollós Korvin L. u. (parkoló); Huszti út–Zab u. (par-
koló); Laktanya u.–Vöröskereszt u. sarok (parkoló); 
Madzsar József u. 1. sz. (parkoló); Hévízi út–Cse-
repes u. (parkoló); Pünkösdfürdő u.–Hatvany Lajos 
(parkoló); Római tér–Torma Károly u. (Pók presszó 
mögött); Tímár u.–San Marco u. sarok; Zápor u.–
Gyenes u. sarok; Hévízi út–Meggyfa u. sarok; Zá-
por u.–Föld u. sarok; Orbán Balázs u.–Gyógyszer-
gyár u. sarok; Kerék u.–Raktár u. sarok; Ágoston 
u. (parkoló).

Hóbogyó

Ökoestek
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. (1033 Bp. 
Mozaik u. 7.) Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában 
lévő, Budapest III. kerület, 65792/4 helyrajzi szá-
mú, 629 m2 alapterületű, természetben a Diófa u. 
25. szám alatt lévő „kivett lakóház, udvar, gazda-
sági épület” megnevezésű felépítményes ingatlant 
egyfordulós nyilvános pályázat keretében kívánja 
értékesíteni.

Az eladásra kínált önkormányzati tulajdonú ingatlan 
Békásmegyer-Ófalu kerületrészben helyezkedik le. 
Az ÓBÉSZ szabályozása szerint az ingatlan Lke-2BÓ/
O-K2 építési övezetben fekszik, 25 %-os beépítési le-
hetőséggel rendelkezik. A Diófa utcában minden köz-
mű megtalálható. Az ingatlanon egy 42 m2-es, kom-
fortos komfortfokozatú, 1,5 szobás, hagyományos épí-
tési módú, nyeregtetős, cserépfedéses teljesen felújí-
tandó lakóépület áll. Az épület alaprajza az OTÉK-nak 
nem felel meg (konyhából közvetlenül nyíló wc és zu-
hanyzó).   

Az ingatlan paraméterei
Cím: Budapest III. kerület, Diófa u. 25. 
Hrsz.: 65792/4
Megnevezés: kivett lakóház, udvar, gazdasági épü-
let  
Területe: 629 m2  
Minimál ár: bruttó 24.900.000,- Ft  
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.500.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: az Óbudai Vagyonkezelő Non-
profi t Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási 
Osztállyal előre egyeztett időpontban. 
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tar-
talmazza. 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építé-
si engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró 
nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének ter-
vezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irány-
adók.
Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az 
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. Értékesítési, He-

lyiség- és Telekhasznosítási Osztályon munkaidőben 
vehető át. 

Pályázati feltételek
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adata-
it, a megajánlott vételárat, a fi zetési feltételeket, va-
lamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól 
számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pá-
lyázati biztosítékot befi zette az önkormányzat Raif-
feisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó dokumentá-
ciót, valamint a pályázati biztosíték befi zetését igazo-
ló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2020. janu-
ár 24. (péntek) 11 óráig van lehetősége benyújtani az 
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. Ügyfélszolgálati 
Irodájában (1033 Bp., Mozaik u. 7.) személyesen, vagy 
meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró 
pályázati anyagot nem vesz át.
A pályázatok bontására 2020. január 24-én 11.05 óra-
kor a Bp., III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofi t Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon 
értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója 
fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kí-
náló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően továb-
bi tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tart-
son, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. 
Az önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő aján-
lattevővel köthet ingatlan adásvételi szerződést. Az in-
gatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon 
személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázat-
ban, mint ajánlattevő megjelölésre került. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módosí-
tására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány 
módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő 
(házastárs) megjelölése) vagy hiánypótlásra nincs lehe-
tőség, azt a Kiíró kizárja!   

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot min-
den más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami 
tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdon-
ba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében 
a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszo-
nyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgá-
rok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges 
kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalé-
pését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Ameny-
nyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybe-
vételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlat-
ban feltüntetni. Ez utóbbi esetben - a banki kölcsönre 
tekintettel - a vételár 60 napon belül esedékes.
A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi 
szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.
A pályázat lebonyolítására az önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) rendeletben és az 
önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak 
elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI. 2.) rendeletben 
foglaltak az irányadók.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 
18/2014. (VI. 2.) rendelet 3. paragrafusában megha-
tározottak szerint szerződéskötési díjat kell fi zetnie, 
amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadí-
jat, valamint az értékbecslés díját. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az 
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály 
+36 1 430-3472-es és a +36 1 430-3463-as telefonszá-
main lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbu-
da Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.in-
gatlan.hu, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály  

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.) a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján pályázatot hirdet az  Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (1035 
Budapest, Váradi u. 9-11.) intézményvezetői (ma-
gasabb vezetői) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkozta-
tás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás idő-
tartama: határozott időre, a megbízás napjától 5 év 
időtartamra szól. A munkavégzés helye: 1035 Buda-
pest, Váradi u. 9-11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: Az integrált Intézmény Alapí-
tó Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában 
és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe 
tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzé-
se, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony 
működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabá-
lyi feltételek szerinti biztosítása. Feladata az intézmény 
zavartalan működésének, színvonalas szakmai munká-
jának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyako-
rol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.
Illetmény, juttatás: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, valamint a magasabb 
vezetői pótlékra a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
4. számú melléklet I. 1.2 c) pontja az irányadó, egyéb 
juttatások a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntet-
len előélet.
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellék-
letében előírt képesítések valamelyike, illetve a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, valamint személyek szakmai fel-

adatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I./1. 
pontjában előírt felsőfokú képesítések valamelyike
- legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a 
szociális ellátás területén betöltött munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat.
- a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat 
tételi eljárás lefolytatása
- a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében magasabb 
vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti mun-
kakörre kinevezhető 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 3 év vezetői gyakorlat
- egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés
- számítógép felhasználói szintű ismerete
- szociális vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi terü-
leten megjelent tudományos publikációk
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány másolata
- iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltéte-
leknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szak-
mai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- a vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vezetői 
megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyúj-
tó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) 
EMMI rendeletben előírt vezetőképzés teljesítését
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy 
• nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
• a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn,
• a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak keze-
léséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul 

• a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel
• hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) be-
kezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhe-
tetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jog-
viszony létesítésének esetén
- Amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tár-
gyalását kéri, erre irányuló kérelem
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi ha-
tározatban meghatározott naptól (leghamarabb 2020. 
február 1.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 
22. (A pályázatnak legkésőbb a megjelölt benyújtási 
határidőig be kell érkeznie.)
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani 
személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Mun-
kaügyi Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), 
vagy postai úton 1300 Budapest, Pf. 102. A borítékra 
kérjük ráírni: „Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ intézményvezetői pályázat”.
A pályázattal kapcsolatosan további információt 
nyújt: 
Kittlerné Orosz Valéria a Szociális Szolgáltató Főosz-
tály Pénzügyi és Intézményi Osztály vezetője a 437-
8546-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A megbízásról – a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 
1/A. §-ában foglaltak fi gyelembevételével – a Szociá-
lis és Lakásgazdálkodási Bizottság véleményét mérle-
gelve a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat beadási határidejének lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
− Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja – www.obu-
da.hu, Óbuda Újság.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.obuda.hu honlapon szerezhet.
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A Fővárosi Közgyűlés díjmentes utazási lehetőséget biztosít a 
nyilvántartásba vett budapesti álláskeresők számára. Az ehhez 
szükséges díjmentes bérletet 2020. január 1-jétől lehet kiváltani 
havi rendszerességgel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
bérletpénztáraiban és ügyfélközpontjaiban.
A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-i döntése azokra vonat-
kozik, akik budapesti állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkeznek, és Budapest Főváros Kormányhivatala illeté-
kes kerületi hivatalában álláskeresőként nyilvántartásba vannak 
véve.
A jogosultság igazolására az illetékes kerületi hivatalok – kifeje-
zetten az ügyfél kérésére – egy erre a célra használható hatósági 
bizonyítványt állítanak ki. Az új, „álláskeresők havi bérlete” a 
BKK bérletpénztáraiban és ügyfélközpontjaiban kérhető a ható-
sági bizonyítvány, egy személyazonosításra alkalmas okmány és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával.
A bérlet kiváltásához szükséges hatósági bizonyítványt minden hó-
napban újra meg kell igényelni Budapest Főváros Kormányhivata-

la illetékes kerületi hivatalában, egészen addig, amíg az álláskeresési 
időszak tart. A jogosultság igazolása után a bérletért nem kell fi zetni. 

Az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény közalkalmazot-
ti jogviszonyba az alábbi munka-
körökbe keres szakképzett, elhi-
vatott munkatársakat: 
szakápoló (Otthoni Szakápolá-
si Szolgálatba napi 8 órás mun-
karendbe);
gondozó, ápoló (Házi Segítség-
nyújtó Szolgálatba napi 8 órás; 
nyugdíjasházba napi 12 órás 
munkarendbe); 
foglalkoztatás szervező (Idő-
sek Klubjába  napi 8 órás munka-
rendbe);
szakképzett ápoló (Derűs Al-
kony Gondozóházba napi 12 
órás munkarendbe);
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 jutta-
tásokat is biztosítunk.

Megfelelés esetén a munkakör 
azonnal betölthető.
Pályázat benyújtásának mód-
ja: Az önéletrajz és a végzettsé-
get igazoló bizonyítvány másola-
ta benyújtható a gondvez@kszki.
obuda.hu e-mail címen keresz-
tül, valamint további informáci-
ót Téri Viktória HR-vezető nyújt 
a 06-1-250-1552-es telefonszá-
mon.

Ingyenes közösségi közlekedés budapesti álláskeresőknek

Szentendrei út csillaghegyi 
részén zajló felújítást a téli 
időszakra felfüggesztik. A 
munkák tavaszi újrakezdé-
séig visszaadják a kétirányú 
forgalomnak a most egyirá-
nyúsított útszakaszt, és újra 
menetrend szerinti útvona-
lán jár a 134-es, valamint a 
923-as busz is.

Várhatóan 2020 tava-
szán folytatódhat a 

III. kerületi Szentendrei út 
Mátyás király út és Pün-
kösdfürdő utca közötti 
szakaszának rekonstruk-
ciója, mert a téli időjárás-
ban nincs lehetőség az út-
építési munkák végzésé-
re. A Mátyás király úttól a 
HÉV-pálya kereszteződé-
séig elkészült az aszfalt-
burkolat felújítása a kötő-

réteg felhordásáig, a záró-
réteget tavasszal fektetik 
majd le. A HÉV-kereszte-
ződés és a Pünkösdfürdő 
utca között elkészült a tel-
jes aszfaltburkolat. 

A Szentendrei út felújí-
tásában december 21-től 
téli munkaszünet van, az 
útszakaszt ideiglenesen 
visszaadják a kétirányú 
forgalomnak, ennek kö-
szönhetően a munka ta-
vaszi folytatásáig újra me-
netrend szerinti, eredeti 
útvonalán jár a 134-es és 
a 923-as autóbusz. 1075 
méteres hosszon újítják 
fel a Szentendrei utat, to-
vábbá az Ürömi út Szen-
tendrei útba torkolló 50 
méteres szakaszát és az 
itt elhelyezkedő orvosi 
rendelő előtti teret. A re-

konstrukciós munkákra az 
útburkolat elhasználódása 

miatt volt szükség. A fel-
újítás a környék biztonsá-

gos közlekedését, fejlesz-
tését szolgálja.

Visszadják a forgalomnak a Szentendrei utat a téli munkaszünetben

Tavaszi gyermekvasutas tanfolyam
Február 1-jén indul a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvas-
út tavaszi tanfolyama, amelyre az iskolások már regisztrálhat-
nak a Gyermekvasút weboldalán keresztül. A négyhónapos kép-
zést követően a gyerekek júniusban állhatnak először szolgálat-
ba. Az érdeklődők még a tanfolyam kezdete előtt betekinthetnek 
a gyermekvasutasok feladataiba: január 26-án Széchenyihegy 
állomáson nyílt nappal várják a családokat.  További információ 
a jelentkezésről és a tanfolyamról: http://bit.ly/2Q1WoyU
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Olimpia és foci Eb a fő műsorszám
Mozgalmas lesz 2020 a magyar sportolók és a 
szurkolók számára: idén komoly tornákat rendez-
nek szerte a világban, és hazánk is kiveszi ebből 
a részét. Nézzük sorban. Vízilabda Európa-bajnok-
ság: Budapest, január 12-20. Rövid pályás gyors-
korcsolya Európa-bajnokság: Debrecen, január 
24-26. Giro D’Italia (május 9-21.): Budapestről raj-
tol a világ egyik leghíresebb kerékpárversenye. Az 
olasz körverseny három napot időzik Magyarorszá-
gon. Nyári olimpiai játékok (Tokió, július 24. -au-
gusztus 9.) Labdarúgó Európa-bajnokság (Buda-
pest, június 12. - július 12.) FORMA-1 (március 15. - 
november 29.): minden idők leghosszabb világbaj-
noksága vár a száguldó cirkusz mezőnyére. Idén 
összesen 22 futamot sűrítettek a programba. Úszó 
Európa-bajnokság (Budapest, május 11-25.) Fér-
fi  kézilabda Európa-bajnokság (Ausztria, Norvégia, 
Svédország, január 9-26.) 

Vívósport történet
A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a hazai vívó-
sport történetét bemutató aula kiállítása január 13-
án nyílt meg a Békásmegyeri Közösségi Házban. 
Az ingyenesen megtekinthető vándorkiállítás bete-
kintést  nyújt a magyar vívósport dicsőséges tör-
ténetébe. Részletesen bemutat olyan témákat is, 
mint például a női sport kialakulása éls sikerei, 
vagy a kerekesszékes vívás  története hazánkban. 
A tablókon gazdag fotóanyag és a sportágat ma-
gyarázó leírások teszik még szemléletesebbé a két 
nyelven látható tárlatot. (Megtekinthető február 16-
ig a Csobánka tér 5. szám alatt).

Gyerekatléták versenye
Budapest nyílt atlétikai bajnokságán jól szerepel-
tek a III. kerületi TVE gyerek versenyzői. A 9-10 
és a 11-12 évesek versenyében sok fővárosi atlé-
tapalánta indult, sokuknak ez volt az első versenye. 
Az óbudai klub több ügyes versenyzőnek biztosított 
lehetőséget, hogy felmérhessék, mit sajátítottak el 
eddigi edzéseik során a sportág tudományából. A 
jobb eredmények: magasugrás I. Reiff András 115 
cm, III. Kovács Gellért 100 cm. 60 méteres síkfutás: 
I. Tóth Zsolt 8,63 mp. 300 méteres síkfutás: III. Tó-
th Zsolt 49,12 mp, lányok: IV. Dringó Eszter 49,59 
mp. Kislabda hajítás: IV. Osztovics Márton 35,50 
méter. 60 méteres gátfutás: III. Farkas Dorka 10,95 
mp. Magasugrás: II. Berta Boriska130 cm, III. Já-
nosi Tünde 125 cm. Távolugrás: I. Székely Liliána 
444 cm. MTK rúdugró versenye gyermek: II. Far-
kas Dorka 212 cm, IV. Boncz Ilona 192 cm, újonc: 
I. Pócsik Emma 220 cm, II. Putz Lilla Anna 182 cm. 
A Sport XXI. csapatversenyben III. helyezést ért el 
az egyesület.                                                         L.

Visegrádon is lehet síelni
A fővárostól alig 40 kilométerre lévő nagyvillámi 
„mini gleccser” – egyelőre műhavas – lejtőjén már 
karácsony óta táncoltatják léceiket a sízés kedve-
lői. A hóágyúk folyamatosan hízlalják a csúszós fe-
lületet, a természetes hó hiánya sem befolyásolja 
az élményteli síelést. A pálya világításának köszön-
hetően 9-től 21 óráig nyitva, működik a síkölcsön-
ző, lehet kérni síoktatást, büfé és melegedő is ren-
delkezésre áll. Gutbrod Rezső üzemeltető-síoktató 
és megszállott csapata azon fáradozik, hogy a Vi-
segrádra kilátogató, mozogni és kikapcsolódni kí-
vánó sokaság jól érezze magát a hegyen.             la 

Az utóbbi évek legeredmé-
nyesebb szereplését jelenti 
a III kerületi TVE labdarúgó-
inak a 2019-es esztendő. Az 
elmúlt szezonban 5. helyen 
végző együttes ősszel játé-
koskeretét megerősítve, új 
szakmai vezetéssel és az 
eddigieknél merészebb ter-
vekkel rajtolt az NB III-as 
bajnokságban. 

A Kemenes Szabolcs-
Czvitkovits Péter 

edzőpáros rövid idő alatt 
megtalálta a játékosok 
képességéhez legjobban 
illeszkedő taktikát és 
már néhány forduló után 
látni lehetett, hogy a csa-
pat jó hatásfokkal alkal-
mazza az új játékrend-
szert. A sorozatos győ-
zelmek felkeltették a Ke-
rület szimpatizánsok ér-
deklődését, a hazai mér-
kőzéseken a 600 férő-
helyes – többnyire telt-
házas – fedett lelátóról 
gyakran felhangzott a 
„Hajrá Kerület!” bízta-
tás. A „Kemenes fi úk” 
a szezon végére sem las-
sítottak a vágtán, bízta-
tó pozícióban, a második 
helyről várhatják a tava-
szi folytatást. 

De ez a remek szerep-
lés csak a siker egyik 
szeletkéje. A „nagy dur-
ranást” a Magyar Ku-
pa sorozatban való me-
netelés jelentette. Két 
NB II-es csapat próbál-
ta kiharcolni a továbbju-
tást a TVE ellenében, ám 
mindkét csapat lógó or-

ral távozott a Hévízi úti 
pályáról. Először a Nyír-
egyháza kedvenceinek 
szegte jókedvét az 5-0-ás 
vereség, majd a Vasas já-
tékosai tapasztalták meg 
a náluk alacsonyabb osz-
tályban szereplő óbudai-
ak erejét, elszántságát. A 
végig izgalmas csata a 
rendes játékidőben Ba-
lázs Richárd és Torghelle 
Sándor góljaival 1-1-re 
végződött. A hosszab-
bításban négy perccel a 
befejezés előtt Borvető 
Áron győztes találata ün-
nepi hangulatot terem-
tett a pályán és a nézőté-

ren egyaránt. Ez a katar-
zist generáló találat dön-
tött a csapatok sorsáról: 
az esélyesebbnek tartott 
Vasas kiesett, a TVE pe-
dig megváltotta belépőjét 
a Magyar Kupa legjobb 
16 csapata közé. 

A következő ellen-
fél a Debrecent legyőző, 
ugyancsak másodosztá-
lyú Dorog együttese lesz. 
A tét a nyolc közé jutás, 
folytatás február 12-én 
idegenben, majd 19-én a 
hazai „oroszlánbarlang-
ban”.

Kép és szöveg: 
Lovas A. 

A legjobb 16 között a Magyar Kupában
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Az újesztendő talán az egyik legré-
gebbi egyházi ünneppel, a január 6-
án megtartott vízkereszttel kezdődik. 
Ez egyben a karácsony lezárásának, 
és a farsang kezdetének napja is.

A korai kereszténység ide-
jén tartották meg először 

az ünnepet, a IV. századtól él ez 
a szokás. A katolikus hívők há-
rom eseményre emlékeznek ek-
kor: a három király látogatására 
a gyermek Jézusnál, Jézus meg-
keresztelkedésére a Jordán fo-
lyóban, és a kánai menyegzői el-
ső csodatételére, amikor a vizet 
borrá változtatta. A keleti egy-
házakban ekkor a karácsonyt, 
Jézus születését ünneplik. A két-
hetes eltérés abból fakad, hogy 
ők a régebbi naptárt használják.

Az viszont közös, hogy mind-
két egyházban a vízkereszt nap-
jától szentelik meg a vizet, Jé-
zus megkeresztelkedésére em-
lékezve. A magyar elnevezés, 
a vízkereszt is a víz megszen-

telésének szertartására utal. Az 
ünnep során a templomokban 
megszentelik a vizet, amiből a 
hívők valamennyit hazavihet-
nek. Ezt a megszentelt vizet az-
tán sokféleképpen felhasznál-
ták, mert azt tartották, gyógyít, 
és jó a rontás ellen is. Megitat-
ták betegekkel, használták boro-
gatásra, tettek a gyermekágyas 
asszonyok ágyába, az újszülött 

fürdővizébe, meghintették az 
esküvőre induló menyasszonyt 
és vőlegényt, hogy boldogok, 
a gyerekeket, hogy egészsége-
sek legyenek. Locsoltak a ház 
földjére, hogy áldás legyen raj-
ta, vagy az istálló sarkait meg-
hintették a rontás ellen. 

Némely vidéken szokás volt 
vízkeresztkor a házszentelés és 
a három királyok megjelenítése. 

A házszentelést a pap végezte, 
aki megáldotta a házat, annak 
népét, majd az ajtófélfára felír-
ta a három király nevének kez-
dőbetűjét, és a házszentelés év-
számát. A három királyok meg-
jelenítése eleinte a házszentelés-
hez kapcsolódott, később önál-
ló adománygyűjtő szokás lett. 
Ez abból állt, hogy három fi ú dí-
szes süvegben házról házra járt 
énekelve, és áldást kérve a ház 
lakóira. Természetesen ajándé-
kokkal távozhattak.

Időjárásjóslások is kapcso-
lódtak vízkereszt napjához. 
Úgy tartották, ha ilyenkor hi-
deg van, rossz termés lesz, ha 
csorog az eresz, hosszú télre 
számíthatnak. Ha szél fúj, sze-
rencsés lesz az év, ha fagy, so-
kára jön a tavasz. Az újabb idők 
hagyománya, hogy ezen a na-
pon kell leszedni a karácsony-
fát, mert utána készülődhetünk 
a vízkereszttel induló farsangi 
mulatságokra. 

Túl vagyunk az ünnepeken, a karácso-
nyon, a szilveszteri mulatságon, és ez-

zel együtt a sok evés-iváson. A jeles na-
pok természetes velejárója, hogy többet, fi -
nomabbat eszünk, mint máskor. S persze, 
édességből is több fogy, de ki tud ellen-
állni a bejglinek, kalácsnak, zserbónak, a 
sok egyéb édes csábításnak, de akár a ka-
rácsonyfa fi nom díszének, a szaloncukor-
nak? Szinte természetes, hogy az épp el-
kezdődött újesztendőben kissé visszafo-
gottabban szeretnénk étkezni. Persze, az 
se baj, ha a kiadásokat is csökkenthetnénk 
egyúttal, az ünnepek miatt amúgy is töb-
bet költöttünk. Van erre megoldás, hiszen 
nem csak az az étel lehet ízletes, ami drá-
ga, és a főzéssel tudunk takarékoskodni. 
Néhány olyan receptet ajánlunk, ami olyan 
ételeket tartalmaz, amelyek egyszerre kí-
mélik a gyomrot és a pénztárcát.  

Gombaleves 
Hozzávalók: 15 dkg gomba, 2 evőkanál 

olaj, 1 evőkanál liszt, 1 csokor felaprított 

petrezselyemzöld, 1 kávéskanál reszelt vö-
röshagyma, 1 dl tejföl, 1 leveskocka, só, 
őrölt bors, egy marék csipetke.

Elkészítés: az olajban a hagymát pár 
percig pároljuk, majd beletesszük a meg-
tisztított, karikára vágott gombát, a liszt-
tel meghintjük, felengedjük vízzel, és be-
letesszük a fűszereket. Kis lángon vagy öt 
percig forraljuk, néha megkeverjük, majd 
beletesszük a csipetkét, puhára főzzük, tej-
föllel tálaljuk. 

Burgonyafészek
Hozzávalók: 1 kg burgonya,1 evőkanál 

olaj, 20 dkg füstölt hús (lehet ilyen párizsi 
is), 2 tojás, 2 evőkanál reszelt sajt, só. 

Elkészítés: a burgonyát héjában meg-
főzzük, majd meghámozzuk. Három sze-
met félreteszünk, a többit karikákra vág-
juk, kiolajozott mély tűzálló tálba önt-
jük, enyhén megsózzuk. A közepében fé-
szekszerű mélyedést hagyunk, amibe be-
letesszük a tölteléket: a tojások sárgáját 
a darált füstölt hússal, egy kanál reszelt 

sajttal és a félretett, áttört burgonyával 
összekeverjük, majd a habbá vert tojásfe-
hérjével is elkeverjük. Ezt a keveréket a 
fészekbe öntjük, meghintjük reszelt sajt-
tal, tetejére bacont is tehetünk, a sütőben 
megsütjük. Tetszés szerinti savanyúság-
gal kínáljuk. 

Túrós pufi 
Hozzávalók: 3 nagyobb kanál marga-

rin, 1 bögre cukor, 2 bögre liszt, 1 tojás, 4-
5 evőkanál cukrozatlan kakaópor, fél cso-
mag sütőpor. Töltelék: 10 dkg túró, 1 evő-
kanál tejföl, 1 evőkanál cukor. 

Elkészítés: a cukrot kikeverjük a tojás-
sal, sütőporral, kakaóval, a lisztet felváltva 
keverjük bele a felolvasztott, de már nem 
meleg margarinnal. A túrót elkeverjük a cu-
korral és a tejföllel. A tésztából kis gombó-
cokat készítünk, amit körré lapítunk, bele-
tesszük a tölteléket. A széleit összenyom-
kodjuk, sütőpapírral bélelt tepsiben, elő-
melegített sütőben megsütjük. Porcukorral 
meghintve kínáljuk. 

Takarékos ételreceptek 

Kezdés és zárás – egy ünnep az év elején
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Óbuda legfi atalabb sport-
egyesülete a 2017-ben alapí-
tott Metropolis Vívó Club. 
Alapítói között a sportágban 
jártas, egykori Európa- és 
világbajnoki érmes verseny-
zők találhatók. Mivel a kerü-
letben  már régóta működik 
tőr- és párbajtőrvívással 
foglalkozó szakosztály, a 
Metropolis hazánk másik le-
gendás fegyvernemét a 
kardvívást karolta fel. A klub 
bemutatását célzó kérdé-
sekre Fodor Kende edző, 
egyesületi elnök válaszolt.

- Kik és milyen céllal 
alapították a kardvívásra 
szakosodott klubot? 

- Csaba Edina és jó-
magam, korábbi több-
szörös válogatott kardví-
vók alapították az egye-
sületet, akik a magán-
életben is egy csapa-
tot alkotnak és kezdetek 
óta a kerületben élnek. 
A vívás hazánk legsike-
resebb olimpiai sport-
ága és ennek a sportnak, 
ezen belül a kardvívás-
nak szerettünk volna bá-
zist építeni a kerületen 
belül. Tervünk az, hogy 
olyan klubot és közössé-
get építsünk, amely a ré-
gi idők nagy egyesülete-
ire volt jellemző, mely 
egyesültre a kerület és 
az oda tartozók is büsz-
kék lehetnek. Elsődleges 
célunk, hogy minél több 
gyermekkel, felnőttel 
megkedveltessük az álta-
lunk szeretett kardvívást. 
Szeretnénk, ha a sporto-
lás élménye beépülhetne 
az emberek mindennap-
jaiba és egy olyan közös-
ségi teret biztosítsunk a 
sportolók számára, ahol 
szívesen töltik szabad-
idejüket. 

Két vizsga
- Milyen lépcsőfokokat 

kell meglépni a jelent-
kezőknek, hogy a kezdő 
szintről eljussanak a ver-
senyzésig? 

- A gyermekeknek elő-
ször az alapvető vívó 
mozdulatokat és a szabá-
lyokat kell megismerni.  
Ha ezeket már biztonság-
gal tudják alkalmazni, 
akkor kerülhet a kezük-
be kard és vehetik fel a 
védőfelszereléseket, amit 

a klub ingyenesen bizto-
sít mindenkinek. Az el-
ső félévben két vizsgára 
kerül sor. Az egyik vizs-
gán a fegyvernemre vo-
natkozó szabályok isme-
retéről kell számot adni, 
a másik vizsgán a gya-
korlati tudást ellenőriz-
zük. A továbbiakban már 
az alap tudás szintet gya-
koroljuk, bővítjük és az 
első versenyre, az éven-
te megrendezésre kerü-
lő „B” kategóriás Diák-
olimpiára készítjük fel a 
versenyzőket

Hosszú út
- Milyen képességek 

kellenek ahhoz, hogy va-
laki híres versenyző le-
gyen?

- Versenyzőnek nem 
születik senki sem, ha-
nem megtanulja azt, 
hogy hogyan válhat az-
zá és bizony hosszú utat 
kell végig járni. Felfogá-
sunk alapján, ha a sport, a 
mozgás szeretete találko-
zik a megfelelő támoga-
tással és támogató közös-
séggel, akkor szinte bár-
kiből lehet híres verseny-
ző. Mi azon vagyunk, 
hogy ez a „csillagállás” 
összejöjjön, és minden-
ki el tudja érni azt a célt, 
amit kitűzött magának. 
Van, aki híres versenyző 
szeretne lenni, valakit a 
sport, a mozgás szeretete 
érdekli és nagyon sokan 

a ránk jellemező vidám 
hangulat miatt csatlakoz-
nak hozzánk. Ha emellett 
olimpiai bajnok is lesz, 
az csak hab a tortán.

- Tanfolyamokon is fog-
lalkoznak gyerekekkel? 

- Jelenleg leginkább 
tanfolyamok keretében 
foglalkozunk a gyere-
kekkel, hiszen a mostani 
iskolai tornatermi hely-
színek erre adnak lehető-
séget. Csaba Edina és jó-
magam alkotjuk a szak-
mai stábot és reményke-
dünk, hogy ha megépül a 
vívótermünk, a hobby és 
amatőr vívók köre bővül-
ni fog, versenyzőink pe-
dig minőségi körülmé-
nyek között készülhet-
nek. A tanfolyamok mel-
lett testnevelési óra kere-
tében és a Pető Intézet-
ben tartunk vívó foglal-
kozásokat.

„Aranyrögök”
- Rövid működésük alatt 

találtak már „aranyrö-
göt”, vannak eredménye-
sen szereplő versenyzők?

- Jelenleg 17 igazolt 
versenyzőnk van, akik 1-
2 éve ismerkednek a ví-
vással. Első versenyen a 
vívó Diákolimpián indul-
nak a gyerekek, ahonnan 
az elmúlt két évben min-
dig hoztunk el döntős ér-
meket. Hiszek abban, 
hogy minden tanítvá-
nyunkban benne van az 

„aranyrög” és ha ennek a 
csiszolásában, az álmok 
megvalósításban tudunk 
segíteni, akkor azt már 
sikernek tekintjük.

Több helyszín
- Megfelelő feltételek 

mellett tudnak edzeni, 
versenyezni?

- Az iskolai vívás ke-
retein belül több mint 
100 fi atal kardforgató-
nak tudunk több helyszí-
nen edzést tartani. Ki kell 
emelnünk az iskolák nyi-
tottságát és támogatását, 
hiszen mindenhol kedve-
zően fogadtak minket és 
a jelenlegi tapasztalatok 
alapján sikerült minden-
hol jó kapcsolatot kiépí-
tenünk. Terveink szerint 
jövő év első negyedév-
ében Békásmegyer szívé-
ben átvehetjük vívóter-
münket, melynek felépí-
tésében nagyon sok támo-
gatást kapunk Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatától, a Magyar Vívó 
Szövetségtől, az Embe-
ri Erőforrások Miniszté-
riumától és a BMSK Zrt-
től. A következő szint el-
éréséhez ez nélkülözhe-
tetlen lesz, hiszen a terem 
a vívó edzések lebonyolí-
tásához szükséges összes 
feltételt biztosítani fogja. 
Évközben folyamatosan 
pályázunk és túlnyomó 
részt ezek segítségével 
tudjuk biztosítani a szük-

séges feltételeket. Vissza-
tekintve, nagyszerű in-
duláson vagyunk túl, de 
a következő szint eléré-
séhez nagy szükségünk 
van az új vívóteremre, 
mert a mostani helyszíne-
ket – szerencsére – kinőt-
tük már.

Kép és szöveg:
Lovas Albert

A kardvívás új műhelye
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Rejt vé nyünk ben Arany Já nos: Új évi kö szön tő cí mű 
ver sé ből idé zünk. Meg fej tés a víz szin tes 4. és a füg-
gő le ges 1. so rok ban.
VÍZ SZIN TES: 1. Kam bo dzsai, thai föl di és fran cia au-
tók je le. 4. Az idé zet ele je (zárt be tűk: M. T. O. J. 
E. T.). 12. Ilo na, más ként. 14. Knock out. 15. …-óráig. 
16. Min den fé lék. 18. Gom ba faj ta. 19. Fog lal ko zás. 20. 
Fér fi sze rep a „Vész hely zet” cí mű te le ví zi ós so ro zat-
ban. 22. Kis An na. 23. Az ar gon vegy je le. 24. Tér kép. 
26. An gol kor. 27. Ék te len nyak ba va ló. 29. Ker get tet. 
30. Ten ge ri hal. 32. Ki ej tett más sal hang zó. 33 … Im-
re, ne ves ze né szünk volt. 35. A mág nes föl fe lé húz. 37. 
Spa nyol és olasz au tók je le. 38. Orosz űr ál lo más. 39. 
Fe je egyik ré sze. 40. Dú sí tó egy ne műi. 41. Bár be tűi 
ke ver ve. 43. Ko pasz. 44a. Hajóvég.. 45. Or na men ti ka 
szé lei! 46. Bór, va ná di um és ru bí di um vegy je le. 48. Za-
i rei, spa nyol és mál tai au tók je le. 49. Név elős in da sze rű 
nö vény rész. 51. Han go san mo so lyogj. 53. Erő sen jus-
son a fü led be. 55. A do log gal szo ro san kap cso ló dó. 57. 
Mint ha rá ön töt ték vol na.
FÜG GŐ LE GES: 1. Az idé zet má so dik so ra (zárt 
be tűk: N. L. V.). 2. Vis  sza ta lált! 3. Adás-vé tel nél 
me rül het fel. 4. Dí szes. 5. Ragadozómadár. 6. Para-
tudományos dol gok kal fog lal ko zó. 7. Egyik íze sí tő. 8. 
Ibi be tűi ke ver ve. 9. Rész ben ál mod na! 10. Női név. 
11. Kar mes ter. 13. Év szak. 17. Vé gek nél kül fel rak! 
18. Egy faj ta elekt ro mos mű ve le tet vég zett. 21. Ki csi-
nyí tő kép ző. 24. Fér fi ru hán le het, név elő vel. 25. A Na-
na szer ző je. 28. Köl tői mű faj ág név elő vel. 29. Fris sít. 
31. Nit ro gén és va ná di um vegy je le. 34. Elem! 35. Né-
me tes éh ség. 36. Ar ra a hely re va ló. 39. Be csa pó. 42. Ter mé sze-
ti csa pás. 44. Azo nos más sal hang zók. 45. Ku tya há za id. 47. Nagy 

Dó zsás volt fo cis ta, Fe renc. 49. Ahány, kishíján! 50. Egy hely ben 
tar tóz ko dott. 52. És a töb bi. 54. L. R. E. 56. Üres táj! 

El jött vég re az új esz ten dő

Budapesten ebben az évben 
legalább két szabadstrand 
átadására készülnek, ezek 
közül az egyik a Duna Ró-
mai-parti szakasza. Úgy tű-
nik, hogy az atlétikai stadi-
onnak az érdeme, az a  
Közvágóhídnál épülő Duna 
menti homokos plázs, amely 
számos budapesti lakosnak 
okozhat majd felhőtlen 
örömöket. 

Jó hír az óbudaiaknak, 
hogy a Római-par-

ton pedig szabadstran-
dot alakíttat ki az ön-
kormányzat, amennyi-
ben a folyó vízminősége 
hosszútávon és egyenle-
tesen jó marad. A nép-
egészségügyi központ 
szerint nincsenek pontos 
vízminőségi adatok a két 
területre, a civilek sze-
rint azonban már a mos-
tani körülmények között 

is jöhetne a strand, csak 
be kellene vezetni egy 
újítást.

A folyó 
visszahódítása
Úgy tűnik hamarosan 

a városi lakosok is visz-
szahódíthatják a Duna-
parti nosztalgikus für-
dőzéseket, ahol termé-
szetes környezetben, fo-
gyasztói kényszer nélkül, 
díjmentesen szentelhe-
tik idejüket a nyári örö-
möknek. Ez azért is nagy 
szó, minek utána utoljára 
1973-ban lehetett fürde-
ni a Dunában Budapes-
ten, hiszen akkor a víz-
minőségre való tekintet-
tel hatóságilag megtiltot-
ták a fürdőzést. Napja-
inkra, hála a javuló víz-

minőségnek és az erősö-
dő önkormányzati, illet-
ve civil szándéknak, igen 
közel került hozzá Buda-
pest, hogy néhány éven 
belül két ingyenes folyó-
parti strandja is legyen, 
valamint egy harmadik, 
nemrég bezárt fürdő is 
kinyisson.

Nemrég, a Római-par-
ton bebizonyították a bu-
dapestiek, hogy mekkora 
igény van a szabad stran-

dolásra, valamint, hogy 
közelebb kerülhessenek 
a folyóhoz.

A Város és Folyó 
Egyesület (Valyo) és a 
Fák a Rómain civil cso-
port közösen megszer-
vezett egynapos tesztfür-
dőzése igencsak rámuta-
tott a helyzet fontosságá-
ra. Több százan éltek a 
fürdés lehetőségével ott, 
ahol az önkormányzat 
nemrégiben hozott dön-

tése alapján szabadstrand 
fog épülni. A civilek egy 
ötnapos építőtábor során 
megalkották a fürdésre 
alkalmas partszakasz 
kellékeit, őrtornyot épí-
tettek, és egy sajátkészí-
tésű kacsamintás bójasort 
jelöltek ki a biztonságos 
fürdőzés érdekében. A 
tesztfürdőzésen jelen lévő 
vízirendőrség és a mentők 
vigyáztak a biztonságra.

Frenyó Krisztina

Újra szabadon a Dunában

Még tilos ugyan a fürdőzés, 
a vízminőség már engedné

Bár volt idő, hogy nagyon leromlott a Duna vízminősé-
ge, mostanra azonban már az összes hivatalos méré-
si eredmény azt mutatja, hogy a vízminőség kiváló, a 
Duna fürdésre alkalmas. Izgatottan várják a lakosok, 
hogy mikor kaphatják vissza a Duna-partot, hogy a jól 
megérdemelt pihenésnek szánhassák a nyári idősza-
kot, a saját közegükben, úgy, mint annak idején.
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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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Érdemes ellenőrizni a taj-szám érvényességét
Év végén módosította a Parlament a társadalombiztosítási tör-
vényt, a július 1-jei hatályba lépést követően szigorúbb ellenőr-
zésre lehet számítani. Az új szabályok szerint kötelezhető lesz 
az orvosi ellátás költségeinek megfi zetésére, aki három hónap-
nyi elmaradásban van az egészségügyi járulék befi zetésével. A 
legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze.
Július 1-jétől megváltoznak a térítésmentes egészségügyi ellá-
tás feltételei. A legfontosabb változás, hogy szigorúbbak lesznek 
a járulékfi zetés ellenőrzési szabályai, és a fi zetés elmulasztásá-
nak következményei. Az új törvényi előírások szerint, aki három 
hónapig elmaradásban van a járulékai befi zetésével, az kizárha-
tó a térítésmentes ellátásból, illetve kötelezhető az ellátás költsé-
geinek megfi zetésére. Ez utóbbi jelentős kiadásokat is jelenthet.
A szabályok nem változnak azok esetében, akik eddig is befi ze-
tések nélkül biztosítottak voltak. Ők a tanuló fi atalok, a nyugdíja-
sok, a rokkantak, gyermeküket gondozó kismamák, és mások, 
akik helyzetüknél fogva nem járulékfi zetők.
Akik munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy egyéni vállalkozók, 
azok járulékot fi zetnek, ezáltal válnak biztosítottá. Akik a fenti kate-
góriák egyikébe sem tartoznak, azok havi 7750 forint megfi zetésé-
vel szerezhetnek jogot a térítésmentes ellátásra. Ennek módjáról 
az egészségügyben dolgozók szívesen nyújtanak felvilágosítást.
Jó tanács, hogy a befi zetések nélkül is biztosítottakon kívül min-
denkinek célszerű ellenőriznie, hogy valóban megtörtént-e a já-
rulékainak a megfi zetése például a munkáltatója által. Ezt az 
ügyfélkapuval rendelkezők néhány kattintással online megtehe-
tik, de személyes ügyintézés keretében is megvalósítható.
Fontos tudni, hogy a gyógyító intézmények dolgozói  a részükre 
megküldött járulékfi zetési  adatok alapján jelzik a lehetséges prob-
lémákat, ezért vitás esetekben nem velük, hanem a társadalombiz-
tosítás hivatalaival vagy az adóhatósággal kell kapcsolatba lépni.
Miután az új szabályok az év közepétől lépnek életbe, a vitás 
esetek október hónapban fognak először felbukkanni. Addig te-
hát célszerű meggyőződni a biztosítotti jogviszony meglétéről, il-
letve teljesíteni a járulékfi zetési kötelezettségeket.
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Szol gál ta tás
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Réz- és rozsdamentes küszöbök beszere-
léssel, zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cse-
réje, régi ajtók, ablakok felújítása. Tel.: 06-
20/381-6703, 251-9483
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: fürdőszobák 
teljes körű felújítása, burkolása, csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-

kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bútorsze-
relés, vízszerelés, villanyszerelés, munkalapcse-
re… 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
 Lakatosmester gyorsszolgálat: zárszerelés, 
rácsok, kapuk, kerítések készítése, egyéb la-
katosmunkák. 06-20-514-9732
 Minőségi Lakásfelújítás! Festés, gipszkar-
tonozás, parkettázás, járólapozás, csempézés. 
Tel.: 06(70)623-2629
 Gázkészülékek javítása! 36 éves gyakorlat-
tal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. (06-1)-367-0817, 06-30-231-9179
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb munkáktól teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter. 0670/3973869
 Favágással, alpin favágással, telekrende-
zéssel, kertészettel, bontással, javítással, beto-
nozással kapcsolatos munkák elvégzése. +36-
70-6177940

Egészség
 Bőrgyógyászat Dr. Zubek Krisztina +36 
30 551-6137, 1035 Budapest, Szentendrei út 10.
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 06 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

 Fogsor készítés: 40.000. -Ft, fogsorjavítás: 
4.900. -Ft, alábélelés 15.000. -Ft. Az ünnepek 
között is dolgozunk. T:06-20-927-6967
 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

 ELADÓ a lll. ker. Kolosy térnél egy 83 nm 
lakás, kocsibeállóval. Irányár: 65 mill. 06 30 
450 6328
 Haszonélvezettel terhelt lakást vásárolnék 
magánszemélyként. T.: 0670-601-2007
 Olcsó, hatékony ingatlanközvetítés. Ingat-
lankezelést is vállalok! 3-ker ingatlaniroda 
0620-585-0226

Régiség
 +5000 Ft-ot fi zetek az újság felmutatásakor, 
vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagya-
tékot, mindennemű régiséget. XIX-XX. száza-
di festményeket, álló, asztali órákat. Kiszállás 
díjtalan. Markó István. Tel: 06-20/236-1118
 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
 Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? Kös-
sön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett! 
Gondozás, ápolás, takarítás. Hívjon bizalom-
mal hétvégén is! Markó István Tel: 06-
20/236-1118
 Életjáradékot fi zetek! Bevásárlásban, or-
vosi ellátásban és gondozásban is segítek. Le-
informálható vagyok. Minden megoldás érde-
kel. Érd.: 06-30/785-2089

 

Ovis torna
 HAPKIDO – a sokszínű koreai harcművé-

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

 

Számítógép
Computerklinika: számítógép-javítás, 

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

 

Állás
III. kerületi családi házba, 2 fős háztartás-

ba, hosszú távra keresünk gyakorlott, precíz, 
megbízható takarítónőt heti 2 napra. Tel.: 06-
30-563-0913
 Szentendrei ékszer-, festmény üzlet keres 
angolul beszélő, lehetőleg nyugdíjas munka-
társnőt, heti kettő napra. 06-20-9232-244
 Takarító kollégákat keresünk, becsüle-
tes, precíz, megbízható, kötetlen munkaidőbe, 
másodállásba is. T: 06-70-549-4958
 III. kerületi háztartásunkba keresünk heti 
2-3 alkalomra főzni tudó és szerető, gyakorlat-
tal rendelkező segítséget. Tel.: 06-30-563-0913

 

Elad-vesz
Almási Katalin becsüs vásárol készpénzért 

bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, porce-
lánokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, hagya-
tékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 9148
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437

 

Oktatás
Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-

lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(70)-633-9899
 Matematika, fi zikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére, szaktanártól! Házhoz 
megyek! 0620-9590-134
 Általános és üzleti ANGOL oktatás hatéko-
nyan, személyre szabottan! Beszédkészség-fej-
lesztés, korrepetálás, felkészítés nyelvvizsgára, 
interjúra, külföldi munkára. +36-30-6543069

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.

Az év vége miről is szól általá-
ban, mint a szeretetről, az ígé-
retekről és a fogadalmakról. A 
szeretetet jó volna átvinni a 
2020-as esztendőre is, az ígé-
reteket, fogadalmakat pedig 
betartani, illetve beváltani… 
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
estje ennek jegyében telt az 
elmúlt év utolsó összejövete-
lén a Kéhli vendéglőben.

A kör tagjait Király La-
jos elnök köszön-

tötte, majd ismertette a 
2020-2021-es munkater-
vet, amit a márciusi köz-
gyűlésen fogadnak el, vé-
gül minden jelenlévő-
nek (irodalmi) sikerekben 
gazdag újévet kívánt. Ez 
után Kanizsa József ex-tit-
kár meg gyújtotta az em-

lékezés gyertyáját az el-
hunyt tagok, Antalfy Ist-
ván és Kun István emlé-
kére, majd Szénási Sándor 
István vers-szakosztály-
vezető levezette az ünnepi 
est műsorát. Megható volt, 
hogy szinte valamennyi 
„Krúdys” poéta előadott 
egy-egy szép saját verset 
a szeretetről. Erre az év-
záró estre még vidékről is 
jöttek költök, mint példá-
ul Szakáli Anna és Amb-
rus Judith, akik a koráb-
bi Krúdy Kör rendezvé-
nyek főszereplői voltak. A 
zenével fűszerezett kultu-

rális műsor végén Néme-
th Nyiba Sándor, költő, ze-
nész, zeneszerző, a Krúdy 

Kör titkára, így búcsúzott 
mindenkitől: A szeretet ne 
halljon ki senkiből!  

Talán nem is olyan ne-
héz ezt betartani 2020-ban 
sem…                 (temesi)

A Krúdy Kör ünnepi estje a Kéhli vendéglőben

„A szeretet ne halljon ki senkiből”

Megjelenésünk 
Lapunk kö vet ke ző száma január 27-én, hétfőn je-
le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 70.000 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.

Csillaghegyi Aranypolgárok
Szép hagyománya a csillaghegyi közösségnek, hogy 
advent első napjaiban külön köszönti a legalább hat 
évtizede a városrészben élő lakókat. Valódi közös-
ség csak ott alakulhat ki, ahol hasonló módon fontos 
a lokálpatriotizmus, a helyi értékek és ügyek iránti ér-
deklődés fenntartása. E tekintetben élen jár a Csil-
laghegyi Polgári Kör Egyesület, amely Debreczeny 
István vezetésével egy több mint százéves közössé-
gi hagyományt tart életben. Ezt bizonyítják a rend-
szeres találkozók, a helyi termelői piac és egy saját 
lap fenntartása is. Az ünnepélyes elismerés-átadás-
sal egybekötött köszöntőre, a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban gyűltek össze a hatvan éve itt lakó új 
Aranypolgárok, akik között olyan is akadt, aki 90 éve 
Csillaghegyi lakosként éli mindennapjait.              F. K.

Mesés hétvégék Csillaghegyen
A karácsonyi készülődés jegyében telt a decem-
ber közepi program, az új év első alkalma (január 
11-én) pedig a „Babusgatós téli esték” címet kap-
ta. Indián farsang lesz február 8-án 10 órától, ami-
kor is ezen a délelőttön indiánnak öltözött fi úk és lá-
nyok táncától, játéklovak dobogásától lesz hangos 
a Csillaghegyi Közösségi Ház.

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.
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VERES PÉTER 
LAKÁSFENNTARTÓ 

SZÖVETKEZET

Panelépületek 
karbantartási 
munkálataihoz 

keresünk építőiparban 
járatos szakembereket!

Cím: 1039 Budapest, Gyűrű utca 15. 

Tel.: 06/1-244-2434

Óbudai lány is indult 
a Pest Megye Szépe versenyen

A III. Pest Megye Szépe választás végső döntőjén a napokban 
kiderül, ki lesz Pest Megye Szépe. Nem lesz könnyű dolga a 
zsűrinek, hiszen 15 gyönyörű hölgyből kell kiválasztani, hogy ki-
nek ítéljék oda e rangos címet. Az egyik versenyző, Budapest, 
III. kerületét képviseli ezen a versenyen. Szabó Ildikó 25 éve-
sen indult a versenyen. Amit érdemes róla tudni: A Budapes-
ti Műszaki Egyetemen diplomázott, jelenleg épület-üzemelteté-
si menedzser. Elengedhetetlen számára a sportolás, sőt szabad 
idejében edzéseket tart a kerületben, amellyel nem titkolt szán-
dékaként segíteni szeretne az embereknek egy egészséges és 
minőségi életet kialakítani. Sportolás terén is számos Magyar 
Bajnoki címet tudhat maga mögött.                                            f

Nem hiszem, hogy len-
ne olyan budapesti, aki 
ne kapná fel a fejét a 
Római-part hallatán. 
Sokaknak jelenti a fi a-
talságot, a szerelmet, 
a szabadságot e part-
szakasz. Önfeledt sé-
ták, átmulatott éjsza-
kák, mámoros nosz-
talgiázások jellemzik e 
csodálatos természe-
ti fövennyel borított te-
rületet. Vigyázzunk rá, 
hogy még sokáig, so-
kaknak ugyanezt jelent-
hesse! 

Nekünk e táj / Római-part 

Fotó: Lovas Albert

Kihez 
forduljunk? 

Ha az utcán szemetet, el-
kóborolt kutyát vagy akár 
gazdátlan állatot talál, ak-
kor keresse bizalommal 
Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyeletét! 
Telefonszám: 06(1)453-
2618. E-mail cím: ug yfel-
szolgalat@obkf.hu


