
Az idei sorozatban – februártól novem-
berig – 8 helyszínen közel 1300-an vet-
tek részt 21 féle szűrővizsgálaton.

A 120 éves Szent Margit Kórház javára 
szerveztek jótékonysági vásárt. A fel-
ajánlásokat december 12-ig várják.

A Kálvin közi templom tornyában meg-
nyílt a Toronygaléria a Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat támogatásával.
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Advent Óbudán december 1. – december 23. www.adventobudan.hu

Október végén elkez-
dődött az Óbudai 

Egyetem Kandó Kollégi-
umának rekonstrukció-
ja. A Bécsi úton zajló be-
ruházással egy színvona-

las, több mint 400 férőhe-
lyes diákszálló jön létre 
két szakaszban, mindösz-
szesen 3,4 milliárd forin-
tos kormányzati támoga-
tással.    Folytatás a 23. oldalon

Új díszvilágítással, adventi ízekkel, illatokkal, ingyenes korcsolyapályával, a gyerekeknek, a fiataloknak és az időseknek szóló zenével, hangszeres mu-
zsikával és számos ünnepi programmal várja a családokat az év utolsó hónapjának valamennyi hétvégéjén a Fő téren és környékén Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata                                                                                                                                                                                            Összeállítás a 2-3. oldalon

Fényesebb adventi hétvégék az óbudaiaknak

Lapzártakor érkezett: Elkészült a 
Szent Margit Rendelőintézet környeze-
tének rekultivációja, átadták a felújított 
laboratóriumot, a fizikoterápiás- és re-

umatológiai osztályt, valamint a meg-
újult gyógytorna-helyiséget december 
5-én. A közterületen új játszótér várja 
a gyermekeket.            Tudósítás a 7. oldalon

Megújul a Kandó Kollégium Jelentős fejlesztések 
a Szent Margit Rendelőintézetben

Fotó: Kántor Balázs
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Az Advent Óbudán 
2017. évi program-

sorozatra ellátogató kö-
zönség minden korosz-
tálya számára tartogat-
nak érdekességeket a 
szervezők a Fő téren és 
a Szentlélek téren. Betle-
hemmel, családi és gyer-
mekprogramokkal, kéz-
műves vásárral, ingye-
nes koncertekkel, kor-
csolyapályával, azaz iga-
zi adventi hangulattal 
várja a tér az óbudaiakat. 

Népi iparművészek, 
tervezők, képzőművé-
szek, kézműves műhe-
lyek és gasztrokézmű-
vesek portékáira, min-

den eddiginél nagyobb és 
szélesebb választékot kí-
náló adventi vásárra szá-
míthatnak idén az érdek-
lődők. Az adventi hétvé-
gék kiemelt rendezvé-
nyei mellett folyamatos 
programja az ünnepvá-
rásnak a gasztrosétány, 
ahol piros-fehér kockás 
abroszokkal borított asz-
talok, ínycsiklandó fi-
nomságok, látványkony-
hák, borászatok, serfőz-
dék, pálinkaházak és szé-
les körű karácsonyi for-
róital-választék várja a 
közönséget, felidézve ez-
zel a tér környékének ko-
rabeli hangulatát.          B.

Fényesebb adventi hétvégék az óbudaiaknak

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Az óbudai advent külsősége-
iben és eseményeivel ugyan 
már december 1-jén készen-
állt és fogadta az óbudaia-
kat, a rendezvénysorozat 
megnyitóját azonban 2-án 
tartották a Fő téren.

B ús Balázs polgár-
mester az óbudai 

advent 2017. évi prog-
ramsorozatot megnyitó 
beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy sikerült az eddi-
gieknél is nagyobb fény-
árba öltöztetni a tereket 
és az épületeket – amivel 
igyekszünk a sötétséget 
saját eszközeinkkel el-
oszlatni –, ami ugyan az 
adventi időszaknak két-
ségtelenül szép kísérője, 
de a lényeghez vajmi ke-
vés köze van. 

A polgármester egy 
nemrégiben megjelent 
válogatáskötetből idéz-
te Kassák Lajos egyik 
istenes versének sorait, 
mellyel érzékeltetni kí-
vánta, hogy a várakozás 
időszakában figyeljünk 

a belső iránytűnk érzé-
keny iránymutatására, és 
osszuk meg másokkal a 
nekünk juttatott anyagi 
és lelki javakat. Ettől az 
önzetlen odafordulástól 

leszünk ugyanis mások, 
mint az idézett versben 
is szereplő ösztönlények. 

Bús Balázs reményét 
fejezte ki, hogy ebben az 
értékeit egyre inkább el-

vesztő világban az ad-
venti koszorúban meg-
gyújtott gyertya fénye vi-
lágosságot hoz az embe-
rek fejé ben és szívében 
is, hogy növekedjen a 

fény, mely karácsony-
kor Krisztus születésével 
a Földre érkezett. Nagy 
Szent Leó pápa egyik ka-
rácsonyi beszédét idézve 
a polgármester az év vége 
felé járván kellő elszánt-
ságot kívánt a jelenlévők-
nek az újrakezdéshez, a 
magány enyhítéséhez. A 
közös adventünk nyitá-
nyaként egyúttal az óbu-
daiak figyelmébe ajánlot-
ta a Fő téri és a Békásme-
gyeren is megnyíló jég-
pályát, a fiataloknak a 
korcsolyázás örömét, il-
letve a vásár ízeit és illa-
tait, hiszen az óbudai ön-
kormányzat egy évtizede 
arra törekszik, hogy meg-
teremtse a kikapcsolódás 
feltételeit, mert az em-
ber legfőbb szükséglete 
a másik ember társasága.

Bodzay Zoltán

„Az ember legfőbb szükséglete 
a másik ember társasága”

Az első adventi vasárnapon 
az óbudai egyházi felekeze-
tek képviselői jelenlétében 
gyújtották meg a Fő téri ko-
szorú első gyertyáját.

Az Óbudai Advent 
2017. évi programso-

rozatnak mindig egy-egy 
fontos állomása az adven-
ti vasárnapokon a Fő téri 
adventi koszorún a gyer-
tyák meggyújtása. Az el-
ső gyertyát december 3-
án ezúttal nem egy sze-

mély, hanem különböző 
felekezetek egyházi sze-
mélyei jelenlétében gyúj-
tották meg. A Fő téren fel-
állított színpadon az ese-
ményen jelen volt Bajzáth 
Ferenc címzetes esperes, 
érseki tanácsos, plébáni-
ai kormányzó; Csaholczi 
László lelkipásztor; Jakab 
Béla lelkész; Pásztor Zsó-
fia lelkész és Tercsi Zoltán 
címzetes apát, plébános. 

A hagyományoknak 
meg felelően minden egyes 

vasárnap felhangzik egy 
óbudaiak körében már is-
mert dal, melyet az ese-
mény résztvevői énekel-
nek el. A Gyertyagyújtó 
dal közös eléneklése után 
többek között elhangzott 
Bajzáth Ferenc plébáni-
ai kormányzótól egy tör-
ténet, amely szerint mi-
kulásnapi ünnepséget tart-
ván a gyerekekkel egy ba-
bakocsit szeretett volna 
kérni a hívektől, hogy ab-
ba tegyék bele a kisjézust. 
Nem volt azonban egy fö-
lösleges babakocsi sem, 

mert azt mondták a fia-
tal családtagok, hogy ar-
ra nekik még szükségük 
van. Ez volt a legnagyobb 
boldogság, hogy Óbudán 
olyan sok a gyermek, a fi-
atal család, ahol nem lehet 
használaton kívüli baba-
kocsit találni. Bajzáth Fe-
renc azt kívánta az adven-
ti időszakra, a karácsony-
ra és az után is, hogy tud-
junk örülni a gyermekek 
mosolyának, játékának, és 
ne feledjük, az a közösség 
él, ahol nincs üres, szabad 
babakocsi.                   B. Z.

„Az a közösség él, ahol nincs üres babakocsi”

Fotók: Benkő Vivien Cher
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A Magyar Hospice Alapítvány támogatása, ajándék fenyők 
a rászorulóknak, együttműködési megállapodások – töb-
bek közt ezek a témák szerepeltek a képviselő-testület no-
vember 23-ai rendes ülésén.

Ajándék karácsonyfa a rászorulóknak

Az önkormányzat és a Ganz 
Ifjúsági Műhely között 

évtizedek óta együttműködé-
si megállapodás van érvényben. 
A szervezetet Balázs Lajos villa-
mosmérnök hozta létre 1984-ben 
azzal a céllal, hogy a lézengő, 
unatkozó, de a téma iránt érdek-
lődő gyerekeknek hasznos idő-
töltést nyújtson a modellezés, 
makettezés és az elektronika vi-
lága révén. A képviselők döntése 
értelmében, az idén ismét meg-
kötött együttműködési megál-
lapodás időtartama alatt a Ganz 
Ifjúsági Műhely térítésmentesen 
használhatja a Hímző utca 11. 
szám alatti önkormányzati tulaj-
donú helyiséget.

Támogatott 
sportegyesületek

A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert együtt-
működési megállapodás kötésé-
re a Római Sport Egyesülettel. 
Az önkormányzat támogatásával 
végzett munka eredményeként a 
kerületben minden gyermek már 
óvodás kortól részt vehet úszás-
oktatáson, hogy a fiatalokkal mi-
nél hamarabb megszerettessék a 
versenysportot. Minden évben 
közel 200 óbudai általános isko-
lás gyermeknek egy hónap idő-
tartamban ingyenes és egész év-
ben kedvezményes úszásoktatást 
biztosítanak. A szociálisan hátrá-
nyos helyzetűek az egyesület ál-
tal szervezett nyári táborozáson 
térítésmentesen vehetnek részt.

Szintén együttműködési meg-
állapodást köt az önkormány-
zat a Rómaifürdő Telep Kör-
nyezetvédő, Szabadidő és Diák 
Vízisport Egyesülettel, amely 

1992-ben alakult azzal a céllal, 
hogy szervezett keretet biztosít-
son az iskolai vízisport-oktatás-
nak és más szabadidős sportte-
vékenységeknek. 25 éves mun-
kájuk eredménye, hogy ma már 
a környék iskoláinak igazgatói, 
pedagógusai be tudják építeni 
tanrendjükbe a vízisport órákat. 
Négy iskolából több osztály ta-
nulóit fogadják heti rendszeres-
séggel vízitelepükön. Az egyesü-
let tevékenysége kiemelten hasz-
nos és fontos Óbuda-Békásme-
gyer lakosságának egészségmeg-
őrzése és a sportolás, ezen belül 
a vízi sportok kerületi népszerű-
sítése szempontjából.

Segítség 
a gyengén látóknak
Stratégiai együttműködési meg-

állapodás kötésére adott felhatal-
mazást a testület, melyben az ön-
kormányzati rendezvények egyen-
lő esélyű hozzáférésének biztosí-

tását teremtik meg. A megálla-
podásban a felek, azaz az önkor-
mányzat, a Vakok és Gyengén-
látók Közép-Magyarországi Re-
gionális Egyesülete, a Mozgássé-
rültek Budapesti Egyesülete, az 
Értelmi Fogyatékossággal Élők 
és Segítőik Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Közhasznú Egye-
sület, a Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége egyetérte-
nek abban, hogy lehetőség szerint 
minden magyar állampolgár szá-
mára esélyegyenlőséget kell biz-
tosítani az önálló hozzáférésben a 
közösségi eseményekhez. 

Az önkormányzat többek közt 
vállalja, hogy a nyitott rendez-
vényeit, figyelemmel azok ha-
gyományaira és jellegére, fizikai-
lag és infokommunikációs szem-
pontból akadálymentesített kör-
nyezetben szervezi meg. Továb-
bá a nemzeti ünnepeken és a ki-
emelt fontosságú önkormányza-
ti rendezvényeken a rendelke-

zésre álló eszközeivel hozzájárul 
a fogyatékossággal élő emberek 
részvételéhez, már az események 
tervezésekor törekszik a fogya-
tékossággal élő emberek speci-
ális igényeinek figyelembe véte-
lére (például mozgássérült illem-
helyet létesít; előzetes igénybe-
jelentés esetén személyi segítőt 
biztosít rendezvényein; jelnyelvi 
jeltolmács megbízásával, kivetí-
téssel ad lehetőséget a siket em-
berek számára az egyenlő hozzá-
féréshez). A partnerek mindezek 
megvalósulásához szakmai segít-
séget nyújtanak.

Motiváció 
a fogyatékkal élőknek

A testület döntése értelmében az 
önkormányzat a Motiváció Ala-
pítvánnyal is együtt kíván mű-
ködni a jövőben. A szervezet kép-
viselői idén nyáron azzal a kezde-
ményezéssel fordultak az önkor-
mányzat vezetéséhez, hogy szol-
gáltatásaikkal – a kerület szociá-
lis és gyermekjóléti intézményei-
vel együttműködve – elősegítsék 
a fogyatékossággal élő emberek 
mindennapjainak könnyebbé téte-
lét. Az alapítvány közreműködik 
adott esetben a környezet akadály-
mentesítésében, ingyenes jogi ta-
nácsadást biztosítanak igény sze-
rint az arra rászorulóknak, komp-
lex munkaerő-piaci szolgáltatást 
nyújtanak (fogyatékos, nyugdí-
jas) munkavállalóknak és munka-
adóknak. A szakmai műhelymun-
ka-támogató szolgálatoknak lehe-
tővé teszik az információcserét, 
szakmai tanácsadással szolgálnak, 
továbbá érzékenyítő programokat 
szerveznek a kerületi köznevelési 
intézményekben.

Együttműködés egyesületekkel, civil szervezetekkel

A Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület Hímző utcai elektronikai és klubhelyisé-
gét Mányi Júlia civil referens jelenlétében adták át november 24-én

A karácsonyi ünnepek közeledtével az önkormányzat 
minden évben igyekszik enyhíteni a nehéz sorsú csa-
ládok ünnepi kiadásainak terheit. A képviselő-testü-
let döntése alapján ezért idén is 400 fenyőfa megvá-
sárlásával nyújt segítséget a rászoruló családok szá-
mára. A fenyőfák kiosztásában az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munka-
társai vesznek részt. Mivel az önkormányzat szeret-
né meghitté tenni a kerületben tanulók karácsonyát is, 
ezért a testület megszavazta, hogy a 30 kerületi tan-
intézetnek 1-1 fenyőfa adományozásával járul hozzá 
az ünnepi készülődéshez.

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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Támogatás a Hospice Alapítványnak
A Magyar Hospice Alapítvány működése a közelmúlt-
ban bizonytalanná vált forráshiány miatt, melyet sikerült 
áthidalni az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyúj-
tott támogatásból. Tekintettel arra, hogy a szervezet te-
vékenysége nélkülözhetetlen a III. kerületben élő daga-
natos betegek ellátása szempontjából, ezért működésük 
zökkenőmentes biztosítása érdekében 4 millió forint tá-
mogatást szavaztak meg a képviselők. Az alapítvány és 
az önkormányzat között 2014 óta van együttműködés. 
Ennek része, hogy a fekvőrészlegre felvételnél előnyt él-
veznek a szervezet által előzetesen hospice otthonápo-
lásban részesített betegek, valamint ezen betegek közül 
azok a III. kerületi lakosok, akiknek testi-lelki állapota in-
dokolja az intézményi ellátást.

Az Óbudai Sport és 
Szabadidő Nonprofit 

Kft. két helyszínen működ-
tet nyári napközis táboro-
kat: az Óbudai Szabadidő-
park területén valamint a 
Kiserdei táborban. A Belső-
óbudai iskolák tanulói a La-
borc utcai Szabadidőpark-
ban, a békásmegyeri és csil-
laghegyi tanintézetek diák-
jai a Kiserdei Nyári Nap-

közis Táborban 7 héten ke-
resztül, július 3-tól augusz-
tus 18-ig tölthették el tar-
talmasan a nyári szünidőt, 
ahol 8-tól 16 óráig szer-
vezett programokkal vár-
ták őket. A tábori részvételt 
minden óbudai gyermek-
nek ingyenesen biztosítot-
ta az önkormányzat, heten-
te 150-250-en töltötték a tá-
borokban a vakációt.

Többszáz gyermek táborozott

Az önkormányzat egy 
korábbi, 2016-os ha-

tározatában az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfejlesztő 
Nonprofit Kft.-t bízta meg 
a Kolosy téri Bevásárló-
központ hasznosításával. 
Az eltelt időszakban egysé-
gesítették a bérleti szerző-
déseket, és a bevásárlóköz-
pont működéséhez kapcso-
lódó költségek arányosabb 
megosztása valósult meg 
a bérlők és az önkormány-
zat között. Elkészült továb-
bá egy átfogó műszaki ál-
lapotfelmérés, mely ma-
gában foglalta a tartószer-
kezetek, valamint az épü-
letgépészeti és elektromos 
hálózat állapotának kiérté-

kelését. A felmérés célja az 
volt, hogy a potenciális pá-
lyázók alapos helyzetelem-
zést kapjanak a bevásárló-
központ épületének jelen-
legi állapotáról. 

A képviselő-testület mos-
tani döntése nyomán meg-
kezdődhet a bevásárló-
központ potenciális be-
fektetőinek felkutatása. 
Az üzemeltetésre szóló 
pályázatot november 30-
ig kiírták. A bérleti díj mi-
nimális összegét havonta 
1 millió forintban, az el-
várt minimális üzemelte-
tési időtartamot 10 évben 
határozták meg.

A testület korábban 
döntött a bérlői kártala-

nításról is. A bérlők, akik 
élni kívánnak a kártalaní-
tás lehetőségével, szándé-
kukat a bérleti szerződé-
sük bármely okból történő 
megszűnését megelőzően, 
de legkésőbb 2018. febru-
ár 28-ig kell jelezniük, és 
bérleményüket legkésőbb 

2018. március 31-ig átad-
niuk az üzemeltetést ellá-
tó Városfejlesztő Nonpro-
fit Kft.-nek. (A pályázati 
felhívás a kiírást követő-
en a www.obvf.hu oldalon 
lesz elérhető. A pályázatok 
benyújtásának határideje: 
2018. január 22.)

Kártalanítják 
a Kolosy piac bérlőit

Német 
közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata közmeg-
hallgatást tart decem-
ber 14-én 16-tól 17 
órá ig a Békásmegye-
ri Közösségi Házban 
(Csobánka tér 5.). 

Nemzetiségi 
advent 

A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban a Német, 
Szlovák, Lengyel Nem-
zetiségi Önkormány-
zat és a „Braunhaxler” 
Egyesület minden ér-
deklődőt vár a hagyomá-
nyos nemzetiségi adven-
ti estre december 14-
én 17 órától. Fellépnek 
Óbuda-Békásmegyer 
német nemzetiségi óvo-
dásai és iskolásai; né-
met, szlovák és lengyel 
nemzetiségi kórusok. 

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

Intézményvezetők megbízatása
A Szent Margit Rendelőintézet tavaly kinevezett 
cégvezetője tisztségéről december 31-ével lemon-
dott, Farkas Mária Anna ügyvezetőt pedig a képvise-
lő-testület döntésével vezetői tisztségéből 2018. feb-
ruár 28. nappal visszahívta. Ezért szükségessé vált a 
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezetői 
posztjára pályázat kiírása. (Pályázat a 34. oldalon)
Az önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Bu-
dapesti Tankerületi Központ kérésére támogatta az 
Óbudai Gimnázium jelenlegi igazgatójának, Szűcs 
Lajos megbízásának újabb 5 évre történő meghosz-
szabbítását. A döntést az indokolta, hogy a tankerü-
let, mint fenntartó, az intézményvezető lejáró megbí-
zásának meghosszabbításával kapcsolatban köteles 
kikérni az önkormányzat, mint tulajdonos véleményét. 

A római-parti gát körül 
az elmúlt időszak-

ban kiéleződött vita kap-
csán a képviselő-testület 
szeptemberi ülésén felül-
vizsgálta korábbi állásfog-
lalásait és úgy határozott, 
hogy egyetért a főváros 
döntésével, és támogatja 
a Duna-parton, de az in-
gatlanok telekhatárán hú-
zódó nyomvonal szakmai 
vizsgálatát. Akkor döntöt-
tek arról is, hogy a szak-
mai tanulmány elkészül-
téig semmilyen tervhez 
sem adják meg a tulajdo-
nosi hozzájárulást. 

A Fővárosi Önkor-
mányzat októberi dön-
tése szerint a Csillag-
hegyi-öblözet egészének 
árvízvédelmét ütemezet-
ten kívánja megvalósí-
tani, melynek során el-
ső lépésként a patakok 
– mint önálló projekte-
lemek – védműve ké-
szülne el. Ehhez az ok-
tóber végi testületi ülé-
sen már megadták a tu-
lajdonosi hozzájárulást a 
képviselők, most az érin-
tett ingatlanok helyraj-
zi számával pontosítot-
ták a határozatot. A Fő-

városi Csatornázási Mű-
vek fejleszti a már meg-
lévő pünkösdfürdői töl-
tést is. Az FCSM nyilat-
kozata szerint a pünkösd-
fürdői töltés tervezett fej-
lesztése nem determinál-
ja a római-parti védvo-
nalszakasz nyomvonalát. 

A testület határozott, 
hogy tulajdonosi hoz-
zájárulást ad a Csillag-
hegyi-öblözet árvízvé-
delmi fejlesztése vízjo-
gi létesítési engedélyes 
terv vonatkozásában a 
pünkösdfürdői töltés 
védvonalszakaszra ter-
vezett fejlesztéshez is, 
azzal a feltétellel, hogy 
a fejlesztése nem deter-
minálja a római-parti 
védvonalszakasz nyom-
vonalát.

Hozzájárultak 
a pünkösdfürdői 

védvonal fejlesztéséhez

Fotók: Antal István
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Közmeghallgatás
A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól tart 
közmeghallgatást Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete december 18-
án 18 órai kezdettel a 
Békásmegyeri Közösségi 
Házban (Csobánka tér 5.)

Kormányablakok 
nyitvatartása

Augusztus 1-jétől a fővá-
rosi – így a II. Margit kör-
úti, a II. Bátori László ut-
cai és a III. Harrer Pál 
utcai – kormányablakok 
nyitvatartási rendje: hét-
főn 7-től 17; kedden 8-tól 
17; szerdán 8-tól 20; csü-
törtökön  8-tól 18; pénte-
ken 8-tól 14 óráig. (Bő-
vebb információ: http://
kormanyablak.hu/hu)

Megjelenésünk 
Lapunk következő szá-
ma december 23-án, 
szom baton je le nik meg. 
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Hírösszefoglaló: A Csillag-
hegyi-öblözet árvízvédelmé-
nek részeként az Aranyhe-
gyi-patak menti és a pün-
kösdfürdői védvonalsza-
kaszt négymilliárd forintból 
fejlesztik – döntött a Főváro-
si Közgyűlés december 6-án. 

S zámos napirend kö-
zött egy négymilliárd 

forintos beruházásról is 
döntött a közgyűlés: ma-
gasítják a pünkösdfürdői 
védvonalat és kiépítik az 
Aranyhegyi-patak védel-
mi rendszerét. A beruhá-
zás a mobilgáttól függet-
len, a tervek készen van-
nak, szakmai egyetér-
tés van. Előbbi területnél 
húszcentis magasításról 
és egy 1 méter magas mo-
bil védmű építéséről van 
szó a pönkösdfürdői töl-
tésen, és épül egy játszó-
tér is. Ezek a munkála-
tok várhatóan jövő tavasz-
szal vagy a nyár elején in-
dulhatnak el. A pünkösd-
fürdői védvonalszakaszra 

tervezett fejlesztés 
– a felelős tervező 
nyilatkozata sze-
rint – nem determi-
nálja a római-par-
ti szakasz nyomvo-
nalát. A fejleszté-
sek műszaki tartal-
ma a vízjogi léte-
sítési engedély de-
cember közepére 
várható kiadásával 
véglegessé válik.

Egy koráb-
bi döntésben két 
részre osztották a 
Csillaghegyi-öb-
lözet árvízi védekezését, 
aminek eredményeként 
az Aranyhegyi-patak és 
a Barát-patak védelme a 
part menti védműtől füg-
getlen projektben való-
sulhat meg. A testület ak-
kor döntött arról is, hogy 
a patakok esetében foly-
tassák le a vízjogi létesí-
tési engedélyezési eljá-
rást, míg a Dunával pár-
huzamos – római-parti 
– védműről, mint máso-

dik ütemben megvalósu-
ló létesítmény fejleszté-
séről annak pontos nyom-
vonalának kijelölését kö-
vetően, később határoz-
nak. Az Aranyhegyi-pa-
tak menti teljes védvonal 
hossza hozzávetőleg 2 ki-
lométer, a pünkösdfürdői 
töltés menti, amely a Ba-
rát-patak torkolati szelvé-
nyétől a Római-part vo-
naláig tart, hozzávetőleg 
1,7 kilométer. 

A Fővárosi Csatorná-
zási Művek Zrt. újabb, 
független, részletes ösz-
szehasonlító szakvéle-
ményt rendelt meg a Du-
nával párhuzamos védmű 
Nánási út–Királyok út-
ja nyomvonalának vizs-
gálatára – közölte Tar-
lós István főpolgármes-
ter. Emellett a városveze-
tés összehívott egy kife-
jezetten szakmai grémi-
umot. Ebben három mű-
egyetemi tanszék is részt 
vesz. Rajtuk kívül a gré-
mium tagjai még sok éves 
vízügyi tervezési gyakor-
lattal rendelkező, külső 
tervezők. Feladatuk, hogy 
álláspontot alakítsanak ki 
arról, hol javasolt a Ró-
mai-parton a védművet 
megépíteni. A testületben 
helyet kapnak megfigye-
lőként a part menti védmű 
ellen tiltakozók képviselői 
is. A felkért cég és a szak-
mai testület szakvélemé-
nye jövő márciusra készít-
heti el álláspontját. Sz. Cs. 

Négymilliárdból fejlesztenek két védvonalszakaszt 
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Az elmúlt hónapokban jelen-
tős fejlesztések történtek a 
Vörösvári úti Szent Margit 
Rendelőintézetben és környé-
kén, az önkormányzat megbí-
zásából. Megújult a labor, a fi-
zikoterápiás- és a reumatoló-
giai osztály, a gyógytorna-te-
rem, valamint az egészség-
ügyi intézmény melletti zöld-
terület és az épület mögötti, 
dolgozók számára fenntartott 
parkoló. A szakrendelő, a 
gyermek-rendelő és a patika 
közötti területen játszóteret, 
parkot alakítottak ki. 

Az átadóünnepségen 
– melyen részt vett 

Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő is –, dr. 
Badacsonyi Szabolcs, a 
Szent Margit Rendelőin-
tézet ügyvezető-igazgató-
ja úgy fogalmazott: - Na-
gyon izgalmas idők jár-
nak manapság a kerüle-
ti egészségügyben, hiszen 
az idén 120 éves Szent 

Margit Kórházban nagy-
szabású felújítási prog-
ram indulhat el. Részben 
uniós forrásból, másrészt 
az Egészséges Budapest 
Programnak köszönhe-
tően. Egyúttal az önkor-
mányzat nemrégiben el-
fogadta az Örlős Endre 

Egészségügyi Programot 
a városrészben élők egész-
ségéért, mely átfogó stra-
tégiát és konkrét fejlesz-
téseket egyaránt magában 
foglal. A cégvezető hang-
súlyozta: - A program 
óriási lehetőséget kínál 
mindazok számára, akik 
tenni akarnak és tudnak 
a kerületi polgárok egész-
ségéért, hiszen egyszer-
re támogatja a prevenciót, 
az egészég megőrzést, az 
itt élők egészségtudatos-
ságának erősítését, csak-
úgy, mint a betegségek ko-
rai felismerését, széleskö-
rű szűrőprogramokat, az 
egészségügyi szolgáltatók 
infrastrukturális fejlesz-
téseit. Mindezt annak ér-
dekében, hogy az óbudai-
ak a lehető legkorszerűbb 
környezetben és eszközök 
segítségével a lehető leg-
jobb minőségű ellátásban 
részesülhessenek. Ennek 
az egészségügyi program-
nak az első, igen fontos ál-
lomásához érkeztünk, az-
zal, hogy felújított helyi-
ségek fogadják a betege-
ket a laboratóriumban, a 
reumatológián, a fizikote-
rápiás szakrendelésen és 
a gyógytorna-kezeléseken 
is. Ezek a fejlesztések va-
lóban csak az első lépé-
sei voltak az Örlős End-
re Program szakrende-
lőt érintő fejlesztéseinek, 
hiszen reményeink sze-
rint hamarosan elkezdő-

dik a Csobánka téri szak-
rendelő energetikai meg-
újítása, mellyel egy időben 
szeretnénk megteremteni 
a feltételeit annak, hogy a 
Laktanya utcai tüdőgon-
dozó egységeit is a békás-
megyeri helyszínen tud-
juk elhelyezni. Emellett 
abban is bízunk, hogy a 
Vörösvári úti szakrendelő 
felújítását is folytatni tud-
juk, az önkormányzat és 
az Egészséges Budapest 
Program segítségével, ál-
lami, költségvetési forrás-
ból. Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs köszönetét fejezte 
ki Bús Balázs polgármes-
ternek és Puskás Péter al-
polgármesternek, hogy ki-
álltak a kerület egészség-
ügyéért, és kiemelten tá-
mogatják a Szent Margit 
Rendelőintézetet. Úgy fo-
galmazott: - Számunkra 
ez azt az üzenetet hordoz-
za, hogy bíznak a szakren-
delő vezetésében és szak-
embereiben, hogy ezeket a 
forrásokat az itt élő polgá-
rok magas színvonalú, ha-
tékony gyógyítására fog-
juk felhasználni. 

Bús Balázs polgármes-
ter elmondta: - Az a fej-

lesztés, amit átadunk, 
szimbolikusan is jelzi az 
önkormányzat vezetésé-
nek törekvéseit. Ezen be-
lül az egyik a közterületek 
megújítása, a másik pedig 
az egészségügyi fejleszté-
sek. Általánosságban a ke-
rület fejlesztéseit a Had-
rianus Programban fog-
laltuk össze, az egészség-
ügyi fejlesztéseket pedig 
az Örlős Endréről elneve-
zett programban indítot-
tuk útjára. Ezek a követke-
ző két év terveit foglalják 
magukban. Utóbbi prog-
ram is része az Egészséges 
Budapest Programnak. Az 
összes fejlesztésben a kor-
mányzati támogatást maga 
mögött tudhatja az önkor-
mányzat, akár a kórház, 
akár a szakrendelő eseté-
ben. A polgármester ennek 
kapcsán köszönetét fejezte 
ki Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszternek. 

A közterület-fejlesztések 
kapcsán elhangzott, hogy 
azokat két éve közösségi 
tervezéssel formálja és va-
lósítja meg az önkormány-
zat. A szakrendelő mellet-
ti park esetében annyiban 
volt más a tervezés, hogy 
az itt dolgozók, köztük a 
Védőnői Szolgálat és a pa-
tika vezetőivel egyeztettek 
az elképzelésekről. Emel-
lett azokat a közlekedési 
útvonalakat kellett jól biz-
tosítani, amit egyébként is 
már a betegek kijártak. Bús 
Balázs reményét fejezte ki, 
hogy a fejlesztések maxi-
málisan szolgálják majd 
a patikába, rendelőbe já-
rók nyugalmát és bizton-
ságát, valamint a kisgyer-
mekeket, akik a parkot, ját-
szóteret használják. A pol-
gármester beszéde végén 
megköszönte a szakdolgo-
zók és a betegek türelmét, 
melyet a felújítások során 
tanúsítottak.                    Sz. 

Első lépés az Örlős Endre Programban

Megújult labor, fizikoterápia, reumatológia és park

Számadatok a parkba telepített 
növényzetről és utcabútorokról

23 lombos díszfa; 395 tő díszcserje; 79 rózsa; 904 
évelő növény; 54 egyszemélyes; karfás kültéri szék; 
további 19 fa ülőfelület, melyet a virágágyások tám-
falaihoz rögzítettek; 9 hulladékgyűjtő; 1 kutyaürülék-
gyűjtő; 1 ivókút; 9 kerékpártároló; 3 játszóeszköz.Kezelés a megújult fizikoterápiás rendelésen

Fotók: Antal István

Dr. Badacsonyi Szabolcs, az egészségügyi intézmény cégvezetője, Farkas Anna, a rende-
lőintézet ügyvezető-igazgatója, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő és Bús Balázs polgármester
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Az ingyenes programot 
2014-ben indította útjára az 
önkormányzat a Szent Mar-
git Rendelőintézet szerve-
zésében. A szűrésekre és 
tanácsadásokra ellátogatók 
nyereménysorsoláson vet-
tek részt, ahol idén kerék-
párt sorsoltak ki.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata által elindított Egész-
ségkörút Óbudán prog-
ramsorozatban február-
tól novemberig 8 helyszí-
nen közel 1300 ember vett 
részt 21 különböző szűrő-
vizsgálaton és tanácsadá-
son. Az évről évre ingye-
nesen biztosított szűrő-
program szerepel az ön-
kormányzat Örlős End-
re Egészségügyi Prog-
ramjában is, melynek ki-
tűzött célja a betegségek 
megelőzése mellett a ke-
rület egészségügyi alap- 
és szakellátásának fej-
lesztése.

Az Egészségkörút leg-
főbb céljai a III. kerüle-
ti lakosság körében a ko-
szorúér betegségek meg-
előzése, a daganatos be-

tegségek visszaszorítása, 
a dohányzásmentes élet-
vitel, az egészséges táp-
lálkozás segítése, ezáltal 
az egészségtudatos ma-
gatartás elősegítése. A 

szűrőállomásokhoz több 
alkalommal is csatlako-
zott Óbuda-Békásme-
gyer Védőnői Szolgálata, 
Budapest Főváros Kor-
mányhivatala II. kerüle-

ti népegészségügyi osz-
tálya, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Ma-
gyar Vöröskereszt és a 
Szent Margit Kórház is.

A tapasztalatok azt 
mutatják, egyre inkább 
tudatosul az emberek-
ben, hogy a népegész-
ségügyi szempontból ki-
emelt jelentőségű beteg-
ségek (magas vérnyo-
más, szív- és érrendsze-
ri betegségek, mozgász-
szervi problémák, rossz-
indulatú daganatos meg-
betegedések stb.) ellen a 
helyes életmód kialakí-
tásával lehet a legtöbbet 
tenni.

A nyereménysorsolás-
sal egybekötött záróese-
ményt az Esernyős Óbu-
dai Kulturális, Turisztikai 
és Információs Pontban 
rendezték november 24-

én. Beszédet mondott Bús 
Balázs polgármester, aki 
hangsúlyozta, hogy azért 
különösen fontosak az 
egészségmegőrzést cél-
zó erőfeszítések, mert ál-
taluk számos olyan alatto-
mos betegség kiszűrhető, 
melyek időben való felis-
merése nélkül akár végze-
tesek is lehetnek.

Az összesített eredmé-
nyek, a csatlakozó egész-
ségügyi szolgáltatók, a 
pozitív visszajelzések il-
letve a növekvő számú 
támogatói partnerek azt 
mutatják, hogy az Egész-
ségkörút Óbudán rendez-
vénysorozatnak helye van 
Óbuda-Békásmegyer éle-
tében, így a tervek szerint 
a jövő évben is több alka-
lommal, több állomáson 
elérhetőek lesznek az in-
gyenes szűrések.

Befejeződött az idei Egészségkörút Óbudán szűrőprogram-sorozat

Kerékpárral gazdagodott a nyertes

Pecsételős nyereményjáték
A szűrőprogramokon résztvevők pecséteket gyűjthet-
tek az értékes nyereményekért. Az idei győztes Szabó 
György, aki a Berguson Kerékpárszaküzlet és Szerviz 
által felajánlott bicikli mellett másfél órás életmód ta-
nácsadást és az Óbudai Múzeumba szóló családi be-
lépőt vihetett haza. További nyertesek: Gellért József, 
Berecz Bettina, Pócs Anett, Kristály Veronika.

Az Óbuda Baráti Kör Egye-
sület és a Szent Margit Kór-
ház vezetése ünnepi koszo-
rúzást tartott dr. Örlős End-
re születésének 114. évfor-
dulója alkalmából az egész-
ségügyi intézményben no-
vember 30-án.

A magyar sebészet 
ki emelkedő alak-

ja 1903. november 30-
án született Bolkácson, 
Kisküküllő megyében. 
A kórház egykori igaz-
gatójának és sebész-fő-
orvosának emlékére ren-
dezett ünnepség egyben 
a Szent Margit Kórház 
120 éves fennállása al-
kalmából szervezett ju-
bileumi rendezvénysoro-
zat záróeseménye is volt.

Dr. Örlős Endre emlék-
táblájánál koszorút helye-
zett el Bús Balázs polgár-
mester, Menczer Erzsé-

bet, a 10. országos egyéni 
választókerület elnöke, az 
Óbuda Baráti Kör Egye-
sület képviseleté ben pro-
fesszor dr. Pintér Endre 
tiszteletbeli elnök, Óbu-
da-Békásmegyer díszpol-
gára, Népessy Noémi, az 
Óbudai Múzeum igazga-
tója, az egyesület elnö-
ke, Viszket Zoltán a mú-

zeum tudományos titká-
ra, Horváth Péter törté-
nész, muzeológus, Papp-
né Windt Zsuzsanna, a 
„Braunhaxler” Egyesü-
let elnöke, Neubrandt Ist-
vánné, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat el-
nöke és dr. Badacsonyi 
Szabolcs, a Szent Margit 
Kórház igazgatója.

Dr. Örlős Endrére emlékeztek

A San Marco Szabadegyetem 
és az Egészségakadémia 
hosszú évek óta nyújt átfogó, 
magas színvonalú előadáso-
kat az egészségügy számos 
érdekes területéről, neves elő-
adók közreműködésével.

A korábban két külön-
álló programsorozat, 

a Szent Margit Rendelőin-
tézet San Marco Szabad-
egyeteme és a Szent Mar-
git Kórház Egészségaka-
démiája 2017-től együtt, 
egy rendezvényként igyek-
szik az egészségügyben 
kiemelt jelentőségű témá-
kat közelebb hozni Óbuda 
lakosságához és a szakem-
berekhez egyaránt.

A színvonalas előadá-
soknak ettől az évtől az 
Óbudai Társaskör ad ott-
hont. 2017-ben több témá-

ban hallhattak előadást az 
érdeklődők neves szakem-
berektől: januárban Prof. 
Dr. Bender Tamás egyete-
mi docens, a Budai Irgal-
masrendi Kórház Fiziote-
rápiás Osztályának vezető 
főorvosa a gyógyfürdők, a 
gyógyvizek jelentőségéről 
beszélt; áprilisban Prof. Dr. 
Tulassay Tivadar egyetemi 
tanár, az I. számú Gyermek-
gyógyászati Klinika koráb-
bi vezetője a civilizációs 
betegségek gyermekkori 
gyökereire visszavezethe-
tő okokat mutatta be; a nyá-
ri szünet előtt, júniusban az 
ismert táplálkozás-kutató-
tól, Bartha Ákos élelmiszer-
biológustól hallhattunk ér-
dekes előadást „Kiút a táp-
lálkozási tanácsok útvesztő-
jéből” címmel. A program 
november 20-án zárult.

Egészségügyi 
ismeretterjesztésFotók: Antal István
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Idén ötödik alkalommal rendezték az 
Óbudai Kulturális Központban a fogya-
tékkal élő emberek világnapját, az 
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ szervezésében. Az ese-
ményt a Budapesten működő közép-
súlyos értelmi sérülteket ellátó szociá-
lis intézmények számára szervezi meg 
évről évre a III. kerületi intézmény. 

A világnap alkalmával tartot-
ták a szeptemberi Rehab 

Atlétika Kupán meghirdetett, a 
Tájoló Szociális Egyesület által 
szervezett képzőművészeti pá-

lyázat eredményhirdetését, mely-
nek témája „Az én városom”.

Janurikné Csonka Erika intéz-
ményvezető elmondta, az ünnep-
ség jó lehetőség arra, hogy a sérült 
emberek értékei, kiemelkedő ké-
pességei mások számára is látha-
tóvá váljanak. Ezt a célt szolgálja a 
rendezvényhez kapcsolódó képző-
művészeti kiállítás és díjátadó ün-
nepség is. Hozzátette: a pályázat-
ra több mint 130 pályamunka érke-

zett 9 intézményből: név szerint a 
Terézéno-ból, a Filadelfia Ház Ba-
ross utcai és Hungária körúti tagin-
tézményéből, a Budapest Főváros 
II. kerületi Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Otthonából, a XVI. kerüle-
ti ÉNO-ból, Gyöngyvirág Napkö-
zi Otthonból, a Frim Jakab Napkö-
zi Otthonból, a Rákoscsabai Bap-
tista Gyülekezet Virágoskert ÉNO-
ból és az Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központból.

Bús Balázs polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. 

- Ezen a napon a veletek va-
ló közös ünneplés áll a közép-
pontban, mindenki rátok figyel. 
Ez a pillanat boldogsága – mond-
ta a polgármester, majd hozzátet-
te: az ünnep mellett azonban más 
is okozhat örömet. Erről kevesebb 
szó esik, de a sikeres erőfeszítések 

is boldoggá tehetnek. Sok min-
denre vagytok képesek, amit nem 
is gondolnátok magatokról, csak 
akaraterő kérdése, erre a fogya-
tékkal élő sportolók kitartása ad-
hat mindenkinek példát.

- Kisebb-nagyobb segítséggel 
mindenki élhet teljes, alkotó életet. 
Éppen ezért fontos, hogy a magyar 
társadalomban is egyre többen fel-
ismerjék, hogy a segítségnyúj-
tás közös érdekünk, mindannyi-
an gazdagabbá válunk általa. Az 
is, aki elfogadja a segítséget és az 
is, aki adja. A mai nap számomra 
arról szól, hogy kinek-kinek a ma-
ga mércéje szerint kell sikeresnek, 
ügyesnek, eredményesnek lennie 
– ezekkel a szavakkal köszöntöt-
te az egybegyűlteket Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő.

Adventi adománygyűjtés
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ mun-
katársai az adventi időszakban adománygyűjtést szerveznek a kerület-
ben élő hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik részére. Az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2016 december-
ében több akcióban is segítette a nehéz sorsú családok ünnepre való 
felkészülését. A programok során az önkormányzati, a vállalati szférá-
ban működő, a civil, a közművelődési intézmények és legfőképpen a III. 
kerületi polgárok adományainak a felhasználásával az intézmény 1047 
családnak juttatott meleg ételt, tartós élelmiszercsomagot, fenyőfát és 
családi ajándékcsomagot. Az intézmény idén is szeretne hozzájárulni 
a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik nélkülözésmentes kará-
csonyi ünnepéhez, ezért a kerületi lakosoktól és intézményektől tisz-
telettel várják sporteszköz; plüssállat; játékbaba; gyermekjáték; társas-
játék; kreatív eszköz; mesekönyv; kifestő; matricás album; csecsemő-
ápolási cikk; tisztálkodá-
si eszköz; tartós élelmi-
szer adományozását. Az 
adományokból az intéz-
mény munkatársai csa-
ládi ajándékcsomagokat 
állítanak össze, amelyet 
december 16-23. között 
fognak kiosztani. Min-
den adományt örömmel 
fogadnak!

Fogyatékkal élők világnapja

JÓtéKonySáGI VáSáR. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 
ellátottjainak saját készítésű dísz- és használati tárgyait, karácsonyi ajándéko-
kat, díszeket, rongyszőnyeget, kerámia kaspókat és egyebeket vásárolhattak az 
érdeklődők. A vásáron befolyt összeggel a 120 éves Szent Margit Kórházat kí-
vánja támogatni az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Fotók: Antal István
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A Nemzet Művésze 
címmel tüntette ki 

Csukás István írót, Óbu-
da-Békásmegyer díszpol-
gárát a Pesti Vigadóban 
november 3-án Semjén 
Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes és Fekete György, 
a Magyar Művészeti Aka-
démia (MMA) leköszö-
nő elnöke. Csukás István 
sokműfajú életművéért, 
valamint az ifjúsági iro-
dalom kiemelkedő és ér-
tékteremtő gyarapításáért 
kapta a kitüntetést.

A Nemzet Művésze dí-
jat az MMA kezdemé-

nyezésére azzal a céllal 
hozta létre az országgyű-
lés 2013-ban, hogy élet-
járadékot biztosítson a 
legkiemelkedőbbnek ta-
lált művészek számára. 
Az elismerés egyidejű-
leg legfeljebb hetven, a 
színházművészet, az iro-
dalom, a zeneművészet, 
a képzőművészet, a film-
művészet, az építőművé-
szet, a táncművészet, az 
iparművészet, a fotómű-
vészet, a népművészet 
és a cirkuszművészet te-
rületén jelentős értéket 
létrehozó, Kossuth-díjjal 

kitüntetett alkotó számá-
ra adományozható.

A mesealakjaival óriási 
népszerűséget elérő Csu-

kás István a díj átvételét 
követően arra hívta fel a 
figyelmet: nincs csodá-
latosabb, mint a magyar 

gyermekirodalom, amely 
egyenrangú társa a fel-
nőtteknek szóló magyar 
irodalomnak.           B. Z.

Csukás István 
a Nemzet Művésze

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata nyáron írta ki a 
nemzetközi művészeti pályá-
zatot, melyre az első forduló-
ban 47 alkotás érkezett. A 
zsűri nyolc művet talált érde-
mesnek a második fordulóra.

Óbuda-Békásmegyer 
Ö n ko r m á ny z a t a 

2017. június 6-án útjára 
indította a Victor Vasa-
rely Nemzetközi Közté-
ri Szoborpályázat a Mű-
vészetért III. elnevezésű 
pályázatát.

A kiíró a finn Maaret-
ta Jaukkuri művészettör-
ténész-kurátort bízta meg 
a szoborpályázat kon-
cepciójának kidolgozásá-
val. Mellette a zsűri tag-
jaiként Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere, Nagy T. Katalin 
művészettörténész, a pá-
lyázat művészeti vezető-
je, Pièrre Vasarely, a Va-
sarely Alapítvány elnöke, 
Aix-en-Provence, (Fran-
ciaország), Dorothy Cross 
szobrászművész (Íror-
szág), Rosa Martinez ku-
rátor, művészettörténész 
(Spanyolország), Horváth 

András építész, Pécs város 
képviselője, Bencze Zoltán 
építész, a Dél-Dunántúli 
építészkamara képviselő-
je, Varga Éva szobrászmű-
vész, Orosz Márton művé-
szettörténész, az Óbudai 
Vasarely Múzeum igazga-
tója vett részt a zsűri mun-
kájában.

A pályázatot kétfordu-
lós rendszerben bonyolít-
ják le. Az első fordulóban 
az ötleteket kellett benyúj-

tani. A beérkezett pályáza-
tok zsűrizése történt meg 
november 8-án. A felhí-

vásra 47 pályázat érkezett, 
jellemzően Európából, 
Magyarországról 27 pá-

lyázó, a többi 20 pályázat 
között találunk lengyel, 
norvég, svéd, spanyol, ír, 
amerikai alkotót is.

A zsűri 8 pályázó mun-
káját tartotta alkalmas-
nak arra, hogy a második 
fordulóba kerülve az al-
kotók kifejtsék részletei-
ben a benyújtott elképze-
léseiket. Annak érdeké-
ben, hogy a műalkotások 
szervesen illeszkedhes-
senek az adott közterület 
környezetébe, a zsűri ja-
vaslataival segíteni fogja 
a pályázók munkáját.

A második forduló zsű-
rizése 2018 márciusában 
lesz, ekkor döntenek a pá-
lyázaton nyertes műről. 
Az alkotást később Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata valósítja meg. 

Második fordulójához érkezett a Vasarely szoborpályázat

A Budapest-Csillaghegyi Re-
formátus Egyházközség a 
Reformációi Emlékbizottság 
pályázata segítségével egy 
11 Roll-up-ból álló kiállítást 
készített a holland-magyar 
református kapcsolatok be-
mutatására a reformáció 500 
éves évfordulója alkalmából. 

A kiállítás szakmai 
megalkotói és megva-

lósítói, Millisits Máté mű-
velődéstörténész, a Buda-
pesti Városvédő Egyesület 
alelnöke és Kelemen Gá-
bor grafikus designer vol-

tak. De Ruyter admirális 
gályarab szabadító hőstet-
tétől, a Hollandiában tanu-
ló diákon át az éhező ma-
gyar gyerekek segítésén át 
sok-sok szállal kapcsoló-
dott a holland és magyar 
reformátusok története. 
Azért ezt a témát válasz-
tották, mert a csillaghegyi 
református templom építé-
sét (1926-1941) is segítették 
a holland testvérek, sőt, az 
első lelkipásztornak a fele-
sége is holland volt. Terve-
ik között szerepel, hogy a 
kiállítás vándorútra indul, 

és más gyülekezetekben és 
intézményekben is megte-
kinthető lesz.

Vasárnapi istentisztelet 
keretében fogják a kiállí-
tást megnyitni a csillaghe-
gyi református templom-
ban (Vörösmarty utca 2.) 
december 10-én 10 órá-
tól. A kiállítást Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési kép-
viselő nyitja meg,  Millisits 
Máté művelődéstörténész 
mutatja be. (További infor-
máció: www.csillaghegy.
honlap.parokia.hu.)

Holland-magyar református kapcsolatok

Fotók: Antal István
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Pusztainé dr. Zsidi Paula régész, az Aquincumi 
Múzeum korábbi igazgatója, főmuzeológusa, 
Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára november 17-
én Tarlós István főpolgármestertől Pro Urbe Bu-
dapestért-díjat vehetett át a több mint négy évti-
zedes, Budapest történetének és régészeti örök-
ségének megőrzése és bemutatása terén folyta-
tott kiemelkedő tevékenysége, valamint a Buda-
pesti történeti Múzeum régészeti főigazgató-he-
lyetteseként végzett másfél évtizedes eredmé-
nyes vezetői munkája elismeréseként. A díjazot-
tat pályájáról és terveiről kérdeztük.

- A Pro Urbe Budapestért-díj indoklásá-
ban szereplő elismerés felsorolásából mit 
tart a mintegy négy évtizednyi tevékenysé-
géből a legfontosabbaknak?

- Mint ahogy az indoklásban is áll, én is két 
részre választanám. Az első a régészeti örök-
ség feltárása és megőrzése, ami a tevékenysé-
gemnek az a része, amely kifejezetten Óbudá-
hoz fűződik. Az egyetem elvégzése után a ré-
gészeti tevékenységemet is Óbudán kezdtem 
az aquincumi polgárváros vízvezeték pillére-
inek feltárásán, és az utolsó munkámat is itt 
folytattam. A régészeti örökség feltárása terén 
a legtöbb munkám ehhez a területhez kötődött. 
A római kori polgárváros városfalainak, a vá-
rosszerkezetnek a kutatása, a városkörnyéki te-
metők feltárása mellett a legnagyobb munkám 
a Filatorigátnál található római temető ásatása 
volt. Munkám során azonban legalább ekkora 
hangsúlyt igyekeztem fektetni arra, hogy eze-
ket a feltárt emlékeket, ezt az örökséget a láto-
gatók elé tárjuk. Kezdettől fogva az Aquincu-
mi Múzeum munkatársa voltam, majd másfél 
évtized után az igazgatója lettem, s nekem ju-
tott az a szerencsés feladat, hogy a rendszer-
váltást követően, a kicsit megbolydult tulajdo-
ni viszonyok között a múzeum számára visz-
szaszerezzem azokat a területeket, amelyeket 
a múzeum a háború után elvesztett. A vissza-
szerzett területeket sikerült újra a múzeumhoz 
csatolni, ami annál is inkább fontos volt, mert 
ezek az ipari területek és épületek az aquincu-
mi polgárváros romjain helyezkedtek el. Min-
denképpen igyekeztem tehát visszaállítani a 
múzeum egységét, amihez szerencsés körül-
mények is közrejátszottak.

Bővített romterület
Például az ELMŰ épületétől a szolgálta-

tó megvált, amit számunkra a főváros meg-
vett. Így szép lassan kialakult egy kibővített 
romterület, ahol már új látogatói igények-
nek megfelelő bemutatási mód megterem-
tésére is lehetőség nyílt. Gondolok itt a vir-
tuális élménytérre, amely a kiállítótérben 
van, vagy a Festőházra, amely lényegében 
egy demonstrációs elem, amely a látogatók-
nak bemutatja, hogy a rómaiak nem alap-
rajzban éltek, hanem ezeknek az épületek-
nek volt felépítményük és berendezésük is. 

Ami pedig a díj indoklásának második 
részét illeti, az a főigazgató-helyettesi tevé-

kenységemmel van összefüggésben, amely 
funkciót 2000-től láttam el. Ez lényegesen 
adminisztratívabb jellegű feladat volt. Eb-
ben az időszakban az én szerepem az volt, 
hogy azokat a régészeti feltárásokat, ame-
lyek a városfejlesztéshez és a városban fo-
lyó építési munkákhoz kapcsolódnak, koor-
dináljam, irányítsam, hogy mindez az örök-
ségvédelem hasznára váljék.

Kocsisír
- Ha a régészet nem is olyan műfaj, amely 

akár havonta is újdonságokkal szolgál a 
nagyközönség számára, azért időnként elő-
kerülnek meglepő leletek, mint az a kocsisír, 
amit idén a csillaghegyi ásatáson tártak fel. 
Mennyire jelentős ez a lelet? 

- A régészet nem csak a bemutatás módjá-
ban fejlődik, hanem rengeteg új lelet és in-
formáció kerül elő, például ez a kocsis te-
metkezés is. Túl azon, hogy történetileg rá-
világít arra, hogy a helyi, bennszülött elit 
megtalálta a helyét a városban, és a város 
megbecsült polgárai lettek, beilleszkedtek a 
római társadalomba, nagyon szép iparmű-
vészeti jellegű leleteket szolgáltatott. Példá-
ul bronzból készült kocsivereteket, amelyek 
kifejezetten szép, nívós munkák. 

Hadrianus év

- Az egykori pannóniai helytartó, Hadri-
anus 1900 évvel ezelőtti császárrá válásá-
nak évfordulója alkalmából Hadrianus év 
van Óbudán, ami köré sok program szerve-
ződött. Hogy sikerült véleménye szerint ez a 
Hadrianus év?

- Ezt én már csak távolabbról követtem, 
de a múzeum nyilván azt a hagyományt kö-
veti, hogy a római kori események bizo-
nyos fontos évfordulóit megünnepli. Ilyen 
volt 2006 is, amikor 1900. évfordulója 
volt annak, hogy Pannonia Inferior fővá-
rosa lett Aquincum. Akkor azt az évet an-
nak az évfordulónak szenteltük, s most ha-
ladó hagyományként a múzeum jelenlegi 
vezetése nagyon sikeres évet tudhat magá-
énak. Ez nem csak abból állt, hogy kiállí-
tásokat, konferenciát, előadásokat szervez-
tek, hanem a műfaji határokat is túllépve 
egy Hadrianus fejről készített szobor emlé-
keztette az Óbudaiakat az évfordulóra a Fő 
téren. Ez a szobor ma már itt van a múze-
um kertjében és ez is egy olyan haladó ha-
gyomány, ami szerint az antikvitás mindig 
megihleti a modern kort, a mát. Erre utal 
Fekete Tamás bronzból készült víziorgoná-
ja is, amely ugyancsak a múzeum területén 
található, de van például egy olyan festmé-
nyünk 1894-ből Feszty Árpádtól, amelyen 
az Aquincumi Múzeum látható. 

Publikációk
- Abba lehet hagyni a régészetet, a mu-

zeológusi, a kutatói munkát? Mivel foglal-
kozik ezután, hogy nyugállományba vonult?

- Az mindenképpen abbahagyható, hogy 
nem nehezedik tovább az emberre a régé-
szeti feltárások koordinálásának, irányítá-
sának a problémája, a mások munkája utáni 
felelőssége, de a szakmát nem lehet elhagy-
ni. Ha három-négy napig nincs szakmai 
könyv a kezemben, akkor hiányérzetem tá-
mad. Hiányzik a szakmai közeg is, az, hogy 
a kollégákkal szakmáról kötetlenül beszél-
getni lehessen. Éppen azért, mert korábban 
adminisztratív feladatokat is el kellet lát-
nom, vannak elmaradt munkáim is. 

A húsz-huszonöt évnyi feltárási perió-
dusnak a régészeti leletanyaga csak rész-
ben publikált, a másik részét reménye-
im szerint ezután szándékozom publikál-
ni. Vannak olyan, még általam kezdemé-
nyezett, megindított programok, amelye-
ket reményeim szerint az új vezetés visz 
majd sikerre. Ilyen például az Aquincumi 
Múzeum új, információs keretként is szol-
gáló kerítésének megépítése. A 2012-ben 
befejezett, Európai Unió által támogatott 
programunkba ugyanis már nem fért be-
le az egész jelenlegi romterület egységes 
és informatív lezárással történő körbevé-
tele, aminek igénye azonban megfogalma-
zódott és remélhetően sikerül is a jövőben 
megvalósítani. 

Bodzay Zoltán

Pro Urbe Budapestért-díj

„A régész és muzeológusi szakmát nem lehet elhagyni”

Fotók: Antal István
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Kedvezményes számítógépes 
tanfolyamok nyugdíjasoknak

Januárban ismét indítanak számítógépes tanfo-
lyamokat („Első lépések” és „Második fejezet”) a 
KSZKI-ban (Folyamőr utca 22.), melyeken a kerü-
let nyugdíjasai önkormányzati kedvezménnyel ve-
hetnek részt. Érdeklődés, jelentkezés: 437-4070.

Óvodások a Kerékben
A Kerék Általános Iskolában és Gimnáziumban régi 
hagyomány, hogy minden évben meghívják a kör-
nyékbeli óvodák csoportjait egy előadásra, ame-
lyet az iskola tanulói játszanak. A kisgyerekek két 
tanulságos mesét is láthattak november 15-én. A 
3.a osztály a Kiskondás rövid történetét, a 2.a ta-
nulói a Szélike királykisasszony című mesét mu-
tatták be. A két vidám hangulatú, szórakoztató elő-
adást közel 140 óvodás nézte végig. A színdarabo-
kat Balázs Anna, Vörösné Rácz Réka, Krémer Csil-
la pedagógusok tanították be. Az ovisok láthatóan 
jól mulattak, az előadások ugyanis váratlan fordula-
tokban is bővelkedőek, érdekesek voltak, sőt, válto-
zatos technikákat (vetítés, zeneművek beollózása, 
dráma játékos elemek) is tartalmaztak. 

Tehetséggondozó szakkör 
matematikából

 Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak.  A 
foglalkozásokat csütörtökön 14.30-tól 15.30 órá-
ig tartja Számadó László a gimnáziumban (Nagy-
szombat utca 19.). A szakkör munkájába év közben 
is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 

Manótanoda és nyílt nap
A Szent József Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
ziumban Manótanoda indul a leendő elsősök szá-
mára. Az első foglalkozás 2018. január 10-én 16.30 
órakor lesz, ugyanebben az időben az igazgató tá-
jékoztatja az érdeklődő szülőket az iskoláról, illet-
ve a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról. Az 
iskolában a következő nyílt napot 2018. február 3-
án tartják. (Továbbiak a honlapon: www.sztjozsef.
net; cím: Templom utca 5.)

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása 

Matematika-magyar, fizika-kémia szakos tanárok 
korrepetálnak a Vörösvári úton általános- és közép-
iskolás tanulókat. Felvételi előkészítők indulnak min-
den délután és szombat délelőtt 4-6-8 osztályos 
gimnáziumba készülő diákoknak (még) választható 
napokon. Lehetőség van féljegyek javítására: bár-
melyik tantárgyból, az előző évek írásbelijéhez ha-
sonló feladatok megoldására, gyakorlására. Minden 
tantárgy-kombináció lehetséges. A diákokat minden 
hétköznap délután és szombat délelőtt 2-3 fős kis-
csoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért 
napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon. További tájékoztató az in-
terneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Az Óbudai Egyetemen új 
szakok és képzések indítá-
sát tervezik, főleg informá-
ció- és informatika-bizton-
sági területen – jelentette be 
prof. Dr. Réger Mihály, az 
Óbudai Egyetem rektora no-
vember 23-án, a felsőoktatá-
si intézmény megalakulásá-
nak VIII. évfordulója alkal-
mából tartott ünnepségen. 

2010. január 1-jén jött 
létre az Óbudai Egye-

tem, a jogelőd Budapes-
ti Műszaki Főiskolából. 
Az évforduló tiszteletére 
minden évben november 
23-án rendezik az egye-
tem napját: idén immár 
nyolcadik alkalommal.

Az egyetem rektora el-
mondta, hogy az Óbu-
dai Egyetem a kezdetek-
től folyamatosan fejlődő, 
a társadalmi és piaci vál-
tozásokra reagáló felső-
oktatási intézményként 
működik. Ennek a ru-
galmasságnak köszönhe-
tő, hogy most, 2017-ben 
a magyar felsőoktatás 
meghatározó szereplője 
– tette hozzá. Kiemelte, 
hogy a folyamatos meg-
újulás és fejlődés a jövő-
ben is az egyetem saját-
ja marad. Példaként em-
lítette új szakok indításá-
nak előkészítését – első-
sorban az információ- és 
informatika-biztonság te-
rületén.

A rektor kitért arra is, 
hogy 2018-ban számos 
fejlesztés folytatódik az 
egyetem campusain, inf-

rastrukturális és kutatás-
fejlesztés terén egyaránt. 
Ezek közül kiemelte a 
3,4 milliárd forintos kor-
mányzati támogatásból 
megvalósuló Kandó Kol-
légium felújítását, mely-
nek munkálatai az elmúlt 
hetekben kezdődtek meg.

Elismerések az 
egyetem napján

Az egyetem napján a 
hagyományoknak megfe-
lelően a habilitált és PhD 
doktorok vehették át tudo-
mányos fokozatukat, va-
lamint átadták a tisztelet-
beli doktor és a Honora-
ry Professor kitüntető cí-
meket is. Az idén új díjat, 
a Kálmán Rudolf Profesz-
szori kitüntető címet ala-
pított az egyetem, melyet 
első alkalommal adtak át. 
Az elismerést Kálmán Ru-
dolf, az Óbudai Egyetem 
Doctor honoris causa ki-
tüntetettjének emlékére 

alapította az Egyetem Sze-
nátusa és az Institute of 
Electrical and Electronics 
Engineers Hungary Secti-
on (IEEE HS). 

Az Óbudai Egyetem 
legrangosabb professzo-
ri kitüntető címét Dr. Ru-
das Imre professzor, az 
egyetem alapító rektora, 
az Egyetemi Kutatási és 
Innovációs Központ Irá-
nyító Testületének elnö-
ke és Dr. Oussama Kha-
tib, a Standford Egyetem 
Számítástechnikai Intéze-
tének intézetigazgató pro-
fesszora vehette át. 

Az eseményen állami 
és egyetemi kitüntető cí-
meket és elismeréseket 
is adományoztak, így át-
adták a címzetes egyete-
mi tanár kitüntető címe-
ket, a Tudományos Diák-
köri Munka Támogatásá-
ért Díjakat, illetve a Peda-
gógus Szolgálati Emlék-
érmeket.                         Sz.

Évfordulót ünnepeltek az Óbudai Egyetemen

Új szakok és képzések

Családi nyílt nap
December 8-án 9 órától családi nyílt napon várja az 
érdeklődőket az Óbudai Egyetem Bécsi úti campu-
sán. A műszaki és gazdasági érdeklődésű fiatalok szí-
nes, izgalmas programokon keresztül ismerhetik meg 
az egyetem képzéseit, részletesen tájékozódhatnak a 
duális képzésről, és természetesen a felvételivel kap-
csolatos valamennyi kérdésre választ kaphatnak. Töb-
bek közt láthatnak olyan alternatív hajtású autókat, víz 
alatti robotokat, amelyeket az egyetem hallgatói készí-
tettek és bemutatnak egy félbevágott elektromos au-
tót is. A műszaki tudományok iránt érdeklődő leendő 
hallgatók pedig belekóstolhatnak abba, hogy milyen 
lehetőségekkel várja őket az egyetem, sőt, akár egy jó 
hobbit is felfedezhetnek maguknak. (Helyszín: Óbu-
dai Egyetem, Bécsi út 96/b, A épület. További infor-
máció az egyetem honlapján: www.uni-obuda.hu)

Fotó: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
A 2007-ben bezárt, több 
mint nyolcezer négyzet-
méteres kollégium felújí-
tásának első üteme októ-
ber végén kezdődött, mi-
után az egyetem szerző-
dést kötött a kivitelező La-
terex Építő Zrt.-vel. A cég 
októberben hozzálátott a 
bontási és átépítési felada-
tokhoz, folyamatosan és 
szerteágazóan zajlanak a 
munkálatok, hiszen kívül-
belül megújul az épület.

A kor igényeinek meg-
felelő, XXI. századi szín-
vonalú kollégiummá ala-
kul át a leromlott állagú, 
üresen álló tömb. A hét-
emeletes épület rekonst-
rukciója után a földszin-
ten korszerű kiszolgáló 
helyiségeket, a sportolni 
vágyók számára 100 férő-
helyes kerékpártárolót és 
kondicionáló termet ala-
kítanak ki. Az épület első 
emeletén oktatói szobák, 
és az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat (EHÖK) 
irodái kapnak helyet, va-
lamint kialakítanak egy 
300-400 főt befogadó kö-
zösségi teret, továbbá a 
Neumann János Informa-
tikai Kar számára egy 50 
fős oktatási egységet.

A második emelettől 
kezdődően öt emeletet 
foglal majd el a kollégiu-
mi rész, ahol összesen 153 
szoba létesül, amelyek 
405 hallgató befogadásá-
ra lesznek alkalmasak. A 
modern, megújult kollé-

gium két- és háromágyas 
szobái saját fürdőszobá-
val, kis teakonyhával ren-
delkeznek majd, továbbá 
a felújított kollégiumban 
kialakítanak baba-mama 
szobákat is. A tervek sze-
rint minden szinten léte-

sítenek közösségi tereket: 
tanulószobákat, konyhát 
és vasaló helyiséget.

Természetesen az aka-
dálymentesítés is kiemelt 
szempont volt a tervezés-
kor, így európai színvona-
lú akadálymentes szobá-
kat alakítanak ki, az egész 
épület akadálymentesen 
bejárható lesz, amit a két 
lépcsőházhoz kapcsolódó-
an megépülő 4 új, 8 sze-
mélyes felvonó is segít.

A Kandó Kollégium 
a KÖZTI tervezői ál-
tal megálmodott mo-
dern külsőt kap megújult 
homlokzattal és energeti-
kai korszerűsítéssel. 

A tíz éve üresen ál-
ló épületet várhatóan már 
jövő szeptemberben újra 
élettel tölthetik meg a hall-
gatók – közölte lapunkkal 
az Óbudai Egyetem.

A jövő tanévben nyit az akadálymentes épület
Elkezdődött a Kandó Kollégium felújítása

Fotó: Antal István

Idei utolsó ülését tartotta de-
cember 5-én a városházán a 
kerület Szociális Kerekaszta-
la, valamint a Fogyatékosügyi 
Kerekasztal, melyen együtt-
működési megállapodásokat 
kötött az önkormányzat több 
szervezettel.

A két kerekasztal kö-
zös ülése Bús Ba-

lázs köszöntőjével kez-
dődött. A polgármes-
ter megköszönte a szo-
ciális intézmények ve-
zetőinek és dolgozóinak, 
az együttműködő civil 
szervezeteknek, alapít-
ványoknak a nehéz hely-
zetben élő emberek érde-
kében végzett munkáját. 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata Képvi-
selő-testületének támoga-
tása alapján a kerekasz-
tal ülésén ünnepélyes ke-
retek között együttműkö-
dési megállapodást írt alá 
Bús Balázs polgármester 
több civil szervezettel. 

A Motiváció Alapít-
vány képviselői 2017 
nyarán azzal a kezdemé-
nyezéssel fordultak az 
önkormányzathoz, hogy 
szolgáltatásaikkal előse-

gítsék a fogyatékossággal 
élő emberek mindennap-
jainak könnyebbé tételét.

A most létrejött együtt-
működés keretében – a ke-
rület szociális és gyermek-
jóléti intézményeivel ösz-
szehangoltan – a Moti-
váció Alapítvány közre-
működik adott esetben a 
környezet akadálymen-
tesítésében, ingyenes jo-
gi tanácsadást biztosítanak 
igény szerint az arra rászo-
rulóknak, komplex mun-
kaerő-piaci szolgáltatást 
nyújtanak (munkaerő-pia-
ci szempontból hátrányos 
helyzetben lévő, pl. fo-
gyatékos, nyugdíjas) mun-

kavállalóknak és munka-
adóknak. Szakmai mű-
helymunka-támogató szol-
gálatoknak lehetővé teszik 
az információcserét, szak-
mai tanácsadással szolgál-
nak, továbbá érzékenyítő 
programokat szerveznek a 
kerületi köznevelési intéz-
ményekben.

Stratégiai együttműkö-
dési megállapodást kötött 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata nevében Bús 
Balázs polgármester az 
önkormányzati rendezvé-
nyek egyenlő esélyű hoz-
záférésének biztosítása ér-
dekében több szervezettel.

A megállapodásban az 

együttműködő szerveze-
tek, így a Vakok és Gyen-
génlátók Közép-Magyar-
országi Regionális Egye-
sülete, a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete, az 
Értelmi Fogyatékosság-
gal Élők és Segítőik Kö-
zép-Magyarországi Regi-
onális Közhasznú Egye-
sülete, a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szö-
vetsége, valamint az önkor-
mányzat egyetértenek ab-
ban, hogy lehetőség szerint 
minden magyar állampol-
gár számára esélyegyenlő-
séget kell biztosítani a kö-
zösségi eseményekhez tör-
ténő önálló hozzáférésben. 

Az együttműködés ke-
retében az önkormány-
zat többek között vállalja, 
hogy a nyilvános önkor-
mányzati rendezvényeket, 
figyelemmel azok hagyo-
mányaira és jellegére, fi-
zikailag és infokommuni-
kációs szempontból aka-
dálymentesített környe-
zetben szervezi meg, to-
vábbá a nemzeti ünnepe-
ken és a kiemelt fontossá-
gú önkormányzati rendez-
vényeken a rendelkezés-
re álló eszközeivel hoz-
zájárul a fogyatékosság-
gal élő emberek részvéte-
léhez, már az események 
tervezésekor törekszik a 
fogyatékossággal élő em-
berek speciális igényeinek 
figyelembe vételére. (pl.: 
mozgássérült illemhelyet 
biztosít, előzetes igénybe-
jelentés esetén személyi 
segítőt biztosít rendezvé-
nyein, jelnyelvi jeltolmács 
megbízásával vagy kivetí-
téssel biztosítja a siket em-
berek számára az egyen-
lő hozzáférést). A partner 
szervezek mindezek meg-
valósulásához szakmai se-
gítséget nyújtanak az ön-
kormányzat részére.

Együttműködési megállapodások az esélyegyenlőségért
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Óbudai sziréna
Balesetek 

a jeges 
Árpád hídon

Több baleset történt a 
lejegesedett Árpád hí-
don november 28-án. 
A kora reggeli órákban 
a hídon egy személy-
autó és egy busz, majd 
négy autó, ezután még 
kettő ütközött össze. A 
balesetben senki nem 
sérült meg. A rendőr-
ség az átkelő mindkét 
oldalán lassította a for-
galmat a további bal-
esetek megelőzése ér-
dekében. Arra kérik az 
autósokat, hogy a meg-
változott útviszonyok-
nak megfelelően a hí-
don különösen nagy 
óvatossággal és foko-
zott figyelemmel közle-
kedjenek!

Hármas karambol
Egy ember beszorult a 
járművébe, őt a műsza-
ki mentést végző tűzol-
tók szabadították ki és 
adták át a mentőknek 
november 24-én, ami-
kor a Bécsi úton, Ka-
szásdűlő térségében, 
a Bojtár utca és a Zay 
utca közötti szakaszon 
három autó ütközött. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

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

Ügyintézés közben loptak 
el egy telefont valakitől, de 
a készüléket a gyors közbe-
lépésnek és a közelben jár-
őröző közterület-felügye-
lők hely is meretének kö-
szönhetően rövid időn be-
lül sikerült megtalálni no-
vember 21-én.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügye-

letét is értesítette egy 
ember arról, hogy a Mo-
zaik utca 5. szám alatt lé-
vő vizsgaállomáson ügy-
intézés közben tűnt el 
nagy értékű telefonja, 
valószínűleg egy zseb-
tolvaj emelhette el a ké-
szüléket. A helyszín-
re érkező közterület-fel-
ügyelők a rendőrséggel 
közösen kérdezték meg 

a jelenlévőktől, hogy lát-
tak-e valamit, ami eset-
leg a tettes nyomára ve-
zethetne. A tanúk meg-
hallgatása közben a ké-
szülék tulajdonosának 
távvezérléssel sikerült 
kiírnia egy üzenetet a sa-
ját telefonja képernyőjé-
re, miszerint a rendőrsé-
get értesítette, valamint 
ezzel egy időben tudott 

egy fényképet is készíte-
ni a mobillal. A közterü-
letesek a fénykép alapján 
felismerték a helyszínt, 
ahol végül egy fa tövé-
ben megtalálták az elha-
jított telefont. Nekik kö-
szönhetően a készüléket 
20 percen belül vissza-
kapta a sértett, így sem 
lopási, sem rongálási ká-
ra nem keletkezett.

A segítség hamar jött – meglett a mobiltelefon

M ég akkor is, ha nem 
regisztrált sem-

miféle nyereményjáték-
ra! Hogy is van ez? Le-
gyen gyanús, ha különle-
ges nyeremény-ajánlattal 
lepnek meg minket vá-
ratlanul telefonon, pláne 
akkor, ha bankautomatá-
nál szükséges regisztrál-
ni a nyeremény átvételé-
hez…

Ne dőljünk be a trük-
kös-csalók lehenger-
lő ajánlatainak, hiszen 
ilyenkor regisztráció he-
lyett helyes kis summá-
val töltjük fel a csalók te-
lefonegyenlegét, amit va-
lószínűleg további csalá-
sokra használnak fel. 

De nem csak telefo-
non beszélgethetünk csa-
lókkal, az is lehetséges, 
hogy „házhoz jönnek”, 
és különféle trükkös tör-
ténetekkel próbálnak be-
jutni lakásunkba. Lehet, 
hogy éppen villanyt sze-
relnének, vagy csőtörés 
miatt jönnek, esetleg ré-
giséget vennének, vagy 
éppen nyeremény-cso-

mag nyerteseként üdvö-
zölnek. Bármilyen ürügy-
gyel is érkeznek hozzánk 
idegenek, a lényeg, hogy 
a lakásba csak azt enged-
jük be, aki hitelt érdem-
lően igazolja magát. In-
kább telefonáljunk a víz-
műveknek, az önkor-

mányzatnak, vagy akár 
a rendőrségnek is. Jár-
junk utána, hogy valóban 
kollégájuk áll-e az ajtó-
ban, minthogy azon bosz-
szankodjunk, hogy ellop-
ták a lakásunkból a kará-
csonyra félretett, gondo-
san gyűjtögetett pénzün-

ket vagy éppen a családi 
ékszereket. 

Legyen körültekintő, 
ne adjon esélyt a bűnö-
zőknek! Ha pedig meg-
történt a baj, haladékta-
lanul hívja a rendőrséget 
a 112-es segélyhívó tele-
fonszámon!

Akár Ön is „NYERHET”!

Huszonegy idős embert vert 
át az a veresegyházi férfi, 
aki négyezer forintos cso-
magért 24 ezer forintot kért. 

P. György, 57 éves 
veresegyházi lakos 

a városrészben még az 
év elején azzal az in-
dokkal szólított meg 
egy idős nőt, hogy ka-
rácsonyi ajándékcsoma-

got hozott neki. A fér-
fi a nőt otthonáig kísér-
te, ahol egy háztartási 
cikkekből álló csomagot 
adott át neki, a kiszállí-
tásáért 24 ezer forintot 
kért. Az idős hölgy kö-
zölte, nincs ennyi pén-
ze otthon, ezért elmen-
tek egy bankautomatá-

hoz, amiből a nő kivette 
a kért összeget és átadta 
a férfinak. A sértettnek 
csak utólag vált gyanús-
sá a dolog, később felje-
lentést tett.

A közterületi kame-
rák felvételei alapján 
az elkövetőt a rendő-
rök beazonosították és 

otthonában elfogták. 
A nyomozás során ki-
derült, hogy másfél év 
alatt 21 idős embertől 
csalt ki 20 ezer forint 
körüli összeget, hason-
ló módszerrel. Az óbu-
dai rendőrök vádeme-
lési javaslattal zárták le 
az ügyet.

Itt az ajándékcsomagos trükk!
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A téli hónapok közeledtével 
fontos tájékozódni arról, 
hogy az egyes közterületek, 
utak, járdák síkosságmente-
sítése, hóeltakarítása mely 
cég vagy hivatal feladata.

Az ingatlanok előtt a 
tulajdonosoknak kell 

elvégezniük a síkosság-
mentesítést, a fő- és mel-
lékutakat az FKF (Fővá-
rosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit) Zrt., míg a ke-
rületi kezelésben lévő köz-
területi járdákat az önkor-
mányzat takarítja télen.

Az FKF  Zrt. feladata 
Budapest szilárd burko-
latú útjainak, közjárdái-
nak, közlépcsőinek hó-
eltakarítása és síkosság-
mentesítése, a baleset-
mentes közlekedés felté-
teleinek biztosítása.

Az FKF első ütemben 
az 1200 kilométeres fő-
útvonal-hálózaton vég-
zi a hó eltakarítását és 
a síkosságmentesítést. 
A 2100 kilométer hosz-
szúságú mellékútvonal-
hálózaton minden eset-
ben a főutak rendbeté-

tele után kezdődhet meg 
a munkavégzés. A busz- 
és villamosmegállók te-
rületén a jégmentesí-
tést a BKV Zrt. alvállal-
kozói végzik. A kerüle-
ti kezelésben lévő köz-
területi járdák (parko-
kon, tereken, sétányo-
kon átvezető gyalogjár-
dák) tisztításáról az ön-
kormányzatok gondos-
kodnak.

A főváros köztisztasá-
gi rendelete szabályoz-
za a síkosságmentesítési 
feladatokat. Az ingatla-
nok előtti járdákról a hó 
és jég eltakarítása, azok 

síkosságmentesítése az 
ingatlanok tulajdonosa-

inak, üzemeltetőinek a 
kötelessége.

Ki, hol takarít télen a közterületeken?

Tarlós István főpolgármester 
kezdeményezésére 2016-ban 
indult el a „tízezer új fát Bu-
dapestre!” elnevezésű prog-
ram. A FŐKERt nonprofit 
Zrt. eddig mintegy 3 ezer fa-
csemete ültetését végezte el, 
most ősszel kezdődött a kö-
vetkező ültetési időszak.

A faültetésre a legked-
vezőbb időszak az 

ősz és a tavasz, ilyenkor 
ideálisak a körülmények 
a fák gyökeresedéséhez. 

Idén, az őszi ültetési idő-
szakban több mint 1600 
fa ültetését végzi el a FŐ-
KERT. Az ültetési idősza-
kot természetesen az adott 
időjárási viszonyok is be-
folyásolhatják, az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján 
ez akár decemberig is el-
tarthat. A tavaszi ültetési 
időszak jóval rövidebb az 
őszinél, hamar beköszönt 
ugyanis a meleg. 

A FŐKERT az összes 
budapesti kerületbe ter-

vez ültetést, a kiemelt 
fasorokba valamint a fő-
városi tulajdonú utak 
mellé egyaránt. A ter-
vek szerint 2019-es év-
ben fejeződik be a prog-
ram, amelynek révén tíz-
ezer új fával lesz gazda-
gabb a főváros. 

A III. kerületben több 
helyen, így az Árpád feje-
delem útja mentén, a HÉV 
Szentlélek tér és Tímár 
utcai megállója között is 
ültettek fákat.               Sz.

Légifotósok találkozója
A Magyar Tudomány Ünnepéhez egy hónapos, színes rendezvénysorozattal 
kapcsolódik az Óbudai Egyetem, ennek részeként szervezték meg a Légifo-
tó Napot a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesülettel  november 21-
én a Bécsi úti Campusban. A légifotó találkozó a drónos és repülőgépes légi-
fényképészettel foglalkozó szakemberek és szabadidős tevékenységet foly-
tató amatőrök tevékenységébe engedett betekintést. A program az érdeklődő 
nagyközönség számára is érdekes és élménydús volt, míg a szakmai előadá-
sok a szakismerettel rendelkező hallgatóság igényeit igyekezett kielégíteni.

Folytatódik a program

Tízezer új fát Budapestre!

Takarító-zöldfelületkezelők felvétele
Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel ügye let keres mun-
katársat takarító-zöldfelületkezelő (4 fő) munkakörbe.
Feladatok: közreműködik az épített és természeti környe-
zet-, valamint az önkormányzati vagyon védelmében, a köz-
tisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásában. A 
zöldterületek és ahhoz tartozó közterületek védelme, tisz-
tán tartása, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edények 
állapotának, telítettségének folyamatos ellenőrzése, jelen-
tése, a szükséges – azonnal elvégezhető – beavatkozások 
megtétele.
Elvárások: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; bün-
tetlen előélet; jó fizikai állapot.
Előny: hasonló szakterületen szerzett gyakorlat. 
Amit kínálunk: a jogállásra, az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Munka Törvénykönyvéről szóló”, 
2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb információ: a benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A kinevezés 
feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. A mun-
kakör az elbírálását követően azonnal betölthető. Pozíció 
területe(i): fizikai munka/segédmunka. Munkavégzés helye: 
1033 Budapest III. kerület. Munkaidő: teljes munkaidő.
Jelentkezési határidő: 2017. december 15.
Az önéletrajzok benyújtásának módja: elektronikus 
úton Kiss Csaba ügyviteli és szervezési osztályvezető 
részére a szemelyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül, 
vagy személyesen 1033 Budapest, Mozaik utca 7. (recep-
ción).

Fotók: Antal István
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Hosszan tartó, súlyos betegség kö-
vetkeztében november 25-én el-
hunyt Hoffman Iván, Óbuda-Békás-
megyer korábbi önkormányzati kép-
viselője. A vállalkozó, politikus 
2002-ben és 2006-ban szerzett listás 
képviselői mandátumot a III. kerület 
képviselő-testületében. 66 évet élt.

Több mint 40 éve élt a III. ke-
rületben. Közlekedés-gépész 

diplomát szerzett, majd egy 100 
százalékos magyar tulajdonú 
energiaipari cég, illetve egy 60 fős 

gyár tulajdonosa volt, annak ve-
zetőjeként dolgozott. Cégei által 
segítette a városrész megújítását. 
Részt vett többek között a Szent-
lélek tér, a Szentháromság szobor-
csoport, a békásmegyeri reformá-
tus templom, a Flórián téri park és 
a polgármesteri hivatal díszkivilá-
gításának korszerűsítésében.

Az önkormányzat munkáját 
két cikluson keresztül segítette az 
SZDSZ képviselőjeként, az oktatá-
si-, vagyonnyilatkozatokat kezelő-, 
illetve a városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság tagjaként.

2005 óta támogatta a Vasas röp-
labda szakosztályát. A felnőtt csa-
pat támogatása mellett 2009-től a 
szakosztály utánpótlás csapatai-
nak névadó szponzora is volt.

A Magyar Zsidó Kulturális Egye-
sület egyik alapítója, elnökségi tagja, 
a Szombat című kulturális folyóirat 
szerkesztőbizottságának, a Lauder 
Javne Zsidó Iskola kuratóriumának 
tagjaként is tevékenykedett. Felesé-
ge, fia, testvére és unokái gyászában 
az önkormányzat is osztozik.

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására
A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az önkormány-

zat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A teljes pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgála-

ti Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) valamint az 
önkormányzat honlapján, a www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A lakásokról készült fotók – a pályázat benyújtásának határidejéig – megtekint-
hetők az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2017. december 8. nap-
jától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfél-
szolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 11. 12 óra. Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Harrer Pál 
utca 2.), a szociális szolgáltató főosztály ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.). A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pá-
lyázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutat-
ni! A pályázatokat az egészségügyi, szociális- és lakásgazdálkodási bizottság 2018. februári ülésén bírálja el. A döntésről a szociális szolgáltató főosz-
tály a pályázókat legkésőbb 2018. 03. 15. napjáig írásban értesíti.

Sor
szám Út / utca Eme-

let Lift m2 Szobaszám Komfort-
fokozat

Alap
lakbér 
(Ft/m2)

Helyreállítás 
költsége

Lakásbérleti 
díjba beszámít-

ható
1. Bécsi 3 nincs 40 1 komfortos 633,-Ft 4.600.000,-Ft 1.200.000,-Ft
2. San Marco fszt. nincs 49 2 komfortos 633,-Ft 4.300.000,-Ft 1.200.000,-Ft
3. Huszti 1 nincs 62 1+2 összkomfortos 692,-Ft 2.200.000,-Ft    900.000,-Ft
4. Juhász Gyula 2 van 51 1+2 összkomfortos 692,-Ft 3.810.000,-Ft 1.400.000,-Ft
5. Madzsar József 1 van 51 1+1 összkomfortos 692,-Ft 1.900.000,-Ft    700.000,-Ft
6. Pablo Neruda 2 nincs 74 3 összkomfortos 692,-Ft 2.400.000,-Ft 1.100.000,-Ft
7. Szentendrei 13 van 31 1 összkomfortos 692,-Ft 1.700.000,-Ft    600.000,-Ft
8. Szindbád 7 van 52 1+1 összkomfortos 692,-Ft 3.302.000,-Ft    500.000,-Ft
9. Szindbád 10 van 32 1 összkomfortos 692,-Ft 3.048.000,-Ft    800.000,-Ft

10. Viador 2
nincs

28 1
félkomfortos/

felújítás után kom-
fortos

633,-Ft 3.100.000,-Ft 800.000,-Ft

életének 45., papságának 21. évé-
ben, november 24-én elhunyt Varga 
Gábor esperes, az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye papja, a 
Szent József Plébánia lelkipásztora.

Varga Gábor 1973. július 
8-án született Budapes-

ten. Esztergomban szentelték 
pappá 1997. július 12-én. Papi 
szolgálata során 1997 és 2002 
között a Budapest-kispesti fő-
plébánián volt káplán; 2002-től 
2017-ig Békásmegyer-Ófa-
lu Szent József-templomá-
nak plébánosaként szolgált. 
2003-tól 2017-ig az Érseki Bí-
róság kötelékvédője és ügyé-
sze, 2012-ben helyettes bírósá-
gi helynöke, 2013 és 2017 kö-
zött helynöke volt. 2009-től es-
peres az Óbudai Espereskerü-
letben.

Békásmegyer Ófalu egyház-
községi elnöke visszaemlé-
kező szavai szerint 2002-ben, 
egy bozontos hajú, széles mo-
solyú fiatalemberként jelent 
meg a Békásmegyeri Szent Jó-
zsef Plébánián és minden ce-
remónia nélkül közölte: Var-
ga Gábor vagyok, az új plébá-
nos. „Akkor még nem tudhat-
tuk, hogy egy angyalt küldött 
hozzánk a Mindenható. Kicsi-

vel és naggyal, öreggel és fia-
tallal azonnal megtalálta a leg-
szívélyesebb hangot, amit azzal 
„háláltunk” meg, hogy rávet-
tük a Szent József Ház megépí-
tésére, de előtte még rohant, fi-
ataljainkkal egyetemben, hogy 
személyesen vegyen részt az 
árvízvédelmi munkálatokban.” 
Az ófalui katolikus közös-
ség emlékezetében kitörölhe-
tetlenül megmaradnak az álta-
la szervezett belföldi és külföl-
di zarándokutak. Nevéhez köt-
hető a templomújság létrehozá-
sa és megjelentetése. „Néhány 
éve szembesültünk azzal, hogy 
beteg, de úgy gondoltuk, fiatal 
szervezete – orvosi segítség-
gel – majd csak legyűri a kórt. 
Nem így történt.”

Elhunyt Hoffman Iván 
egykori önkormányzati képviselő

Meghalt Varga Gábor, 
a Szent József Plébánia lelkipásztora

Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia 
A templom általános miserendje: hétfőtől szombatig 6.30 és 18. 
órakor. Vasárnap ifjúsági mise 9, 10.30 és 18 órakor. A közössé-
gi élet  programjai:  felnőtt hittan hétfőn  19 órakor. Jegyes okta-
tás: szerdán 20 órakor. Társadalometikai kör: pénteken  19 órakor. 
(Cím: Bécsi út 32. Weboldal: www.ujlakitemplom.hu)
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Ideális helyszínen, a Kassák 
Múzeumban mutatták be no-
vember 22-én azt a kötetet, 
amely Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata gondozásá-
ban jelent meg Kassák Lajos 
születésének 130., halálának 
50. évfordulója alkalmából

Új Kassák-kötet jelent 
meg Csavargók, an-

gyalok címen az önkor-
mányzat kiadásában Kas-
sák válogatott műveiből, 
amely alkalomból érdekes 
beszélgetést szervezett a 
könyvről a Kassák Múze-
um, ahol a válogatásban is 
szereplő egyik műről szó-
ló kiállítás tekinthető meg 
éppen. Mint ahogy a kötet 
előszavában is szerepel, a 
könyv alapját Kassák há-
rom csavargásokról szó-
ló műve alkotja, valamint 
ehhez járulnak még a köl-
tő istenes versei. 

„Kassák utazásélmé-
nyei, majd annak tapasz-
talataiból is leszűrt kö-
vetkeztetései legélénkeb-
ben, egyben leginkább le-
ülepedetten három művé-
ben jelennek meg. Közü-
lük az egyik A ló meghal 
a madarak kirepülnek cí-
mű híressé vált költemé-
nye; a másik és legegyér-

telműbb az egyik önélet-
írása, az Egy ember éle-
te című regény harma-
dik könyve, a Csavargá-
sok című rész; míg a har-
madik pedig egy tanulmá-
nya az egykori csavargó 
írókról Csavargók, alko-
tók címmel. E három fon-
tos alkotás az, amely Kas-
sák sokrétű életművében 
a fiatalkori csavargásokra 
a legplasztikusabban utal 
vissza. Ugyanakkor léte-
zik Kassáknak egy má-
sik, kevéssé ismert arca 
is, amit nevezhetünk ta-
lán angyalinak. Ennek il-
lusztrálására helyet kapott 
a kötetben a költő néhány 
istenes verse, amelyek ke-
véssé ismertek, és ame-
lyek még a Kassák-kuta-
tókat is csak ritkán foglal-
koztatta eddig.”

A beszélgetésen A. Hor-
váth András, az Óbuda 
Könyvek sorozatszerkesz-
tője elmondta, hogy Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata, Bús Balázs pol-
gármester kezdeményezé-
sére négy évvel ezelőtt in-
dította el ezt a sorozatot, 
aminek eredményeként 
évente egy alkotást kiad az 
önkormányzat. Az eddig 
megjelent könyvek kö-

zött van Féja Géza: Krúdy 
és legendái című kötete, 
Gyimesi László: Pannon 
szabadtér címmel megje-
lent könyve, Móra László 
válogatott írásai, valamint 
most a kettős évforduló al-
kalmából Kassák Lajos: 
Csavargók, angyalok cí-
mű kötete. 

Az avantgárd nemzetkö-
zi mércével mérve is kima-
gasló alakja, Kassák Lajos 
életéről és az új kötetben 
szereplő alkotásairól foly-
tatott beszélgetésben szóba 
került többek között Kas-
sák 1909-es gyalogútja Pá-
rizsig és az ennek nyomán 
keletkezett művek értelme-
zései, valamint az egyes 
darabok életműben elfog-
lalt helye, illetve felmerült 
a kérdés, hogy milyen esé-
lye van manapság megje-
lennie egy-egy új kötetnek 
és annak mekkora a jelen-
tősége. Szóba került még, 
hogy mennyire hasonlítha-
tó össze a kor és Kassák-
nak ezek a művei a későb-
bi beat-nemzedék idősza-
kával és alkotásaival, vala-
mint Kassák istenes versei-
nek kapcsán az, hogy szer-
zőjük mennyire lehetett 
vallásos, s ez a hit, ha volt 
ilyen, mennyire volt álta-

lános egy munkás sorból 
jövő alkotó embernél és 
mennyire megfogható ez 
Kassák más műveiben is. 

Standeiszky Éva törté-
nész, a Kassák-életmű leg-
sokrétűbb kutatója örömét 
fejezte ki a kötet megjele-
nésével kapcsolatosan, mert 
mint mondta, a rendszer-
változás óta érdekes mó-
don nem jelent meg új Kas-
sák-kötet egy, a kilencvenes 
évek elején napvilágot lá-
tott válogatásköteten kívül. 
Hozzátette, hogy hál’ isten-
nek nem úgy múlik el ez a 
neves évforduló – amely al-
kalmából három remek ki-
állítás is látható a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum keretében 
–, hogy nem jelenik meg 

Kassák-könyv, ami nagyon 
szomorú dolog lett volna. 
Mindezeken túl a történész 
sok érdekes dolgot elmon-
dott magukról a művekről, 
azok hátteréről és Kassák 
avantgárdban, a festészet-
ben és az irodalomban be-
töltött szerepéről. 

Szeredi Merse Pál mű-
vészettörténész a Kassák 
Múzeum aktuális kiállítá-
sáról, míg Bodzay Zoltán, 
az új Kassák-kötet szer-
kesztője a könyv szerke-
zetének hátteréről beszélt. 

A. Horváth András so-
rozatszerkesztő megem-
lítette az önkormányzat 
tervét, amely szerint a 
tanévben végző kerületi 
középiskolások az érett-
ségijük alkalmából kap-
nak egyet-egyet az új 
Kassák-kötetből.

Az Óbudai Református Egyházköz-
ség kezdeményezésére, Óbuda-Bé-

kásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzatának anyagi támogatásával va-
lósult meg a Kálvin köz 4. szám alatti re-
formátus templom tornyában megnyílt 
Toronygaléria. A református gyüleke-
zet és a helyi lengyel önkormányzat a re-
formáció 500. jubileumi évében és a ma-
gyarországi reformáció 450. évforduló-
jára különleges helyszínen, a református 

templom tornyában ezentúl állandó tár-
laton mutatja be az egyházközség múlt-
jából származó tárgyait, emlékeit. 

A december 3-ai első adventi isten-
tisztelet után Pincétől a padlásig címmel 
meghirdetett nyílt napon mutatták be 650 
év történelmét átfogva a templom alatt 
található lengyel Piast Erzsébet királyné 
várpalotájának romjait és avatták fel a To-
ronygalériát. (Megtekintése előzetes beje-
lentkezéshez kötött. Tel.: 368-6410)

Toronygaléria a reformátusoknál

Könyvbemutató és beszélgetés Kassákról

Kiskarácsony
Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör hagyományos 
karácsony előtti rendezvényét Kiskarácsony címmel 
december 14-én 16 órai kezdettel tartják a Kéhli 
vendéglő Krúdy Szalonjában versekkel, prózai mű-
vekkel, zenével és énekkel. (Cím: Mókus utca 22.). 

Ünnep a Platánban
Az Óbudai Platán Könyvtár decemberi programjai 
közül kettőre hívjuk fel olvasóink figyelmét. • Csil-
lagok, csillagok… címmel a Magyar Origami Kör 
tart adventi foglalkozást december 11-én 16-tól 18 
óráig. Karácsonyi díszeket készíthetnek az érdeklő-
dők, akik csomagolási technikákat is megtanulhat-
nak. • Villa-Lobos ünnepi koncert a Krulik Kvartett-
ből alakult vonóstrió előadásában. A szerző szüle-
tésének 130. évfordulója alkalmából a négytételes 
Trió teljes egészében most hangzik el először ha-
zánkban, az Óbudai Platán Könyvtárban december 
14-én 18 órai kezdettel. (A programok ingyenesek. 
Cím: Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utca felől). 

Jézus élete a San Marco Galériában
Az Óbudai Kulturális Központ és a Hetednapi Adven-
tista Egyház rendezésében kiállítás nyílt a San Marco 
Galériában. A Jézus élete című tárlaton Aknay János, 
ef Zámbó István és tábori csaba képei láthatók. A 
kiállítás december 11-ig hétköznap 9-16 óráig ingye-
nesen látogatható, zárórendezvénye december 11-én 
17 órakor lesz. (Cím: San Marco utca 81.)

Családi karácsony
Várnak minden gyermeket és felnőttet Családi kará-
csony című ingyenes koncertükre december 16-án 
10.30 órakor az Óbudai Társaskör kamaratermébe 
vidám karácsonyi énekekkel és az ünnep valódi üze-
netét bemutató színjátékkal, az Életvíz Baptista Gyü-
lekezet szervezésében. (Cím: Kiskorona utca 7.)

Adventi operaest
Hangversenyre várják a közönséget a Megbékélés 
Háza templomba december 18-án 19 órai kezdet-
tel. (A hangverseny ingyenes. Cím: Békásmegyer, Ki-
rályok útja 297., Újmegyeri tér.)

Fotó: Antal István



28 2017. 23. számAPrÓhirdetés

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

 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20-321-0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-4050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-9021. EL-
MŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres ke-
resése, javítása. Kamerás csatornavizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 Lépcsőházak, irodák teljes körű takarítá-
sát vállaljuk. Csapatunk precíz, kifogástalan 
munkájára 100%-os garanciát biztosítunk! 
Tel.: +3630/455-1522
 Házi ápoló ápolást, gondozást vállal. Hív-
jon bizalommal. Elérhetőség: 06-30-836-0731
 Gázkészülékek javítása! 35 éves gya-
korlattal, garanciával, korrekt árakkal. Horti 

Ákos, Varsa u. 12. 06(1)367-0817, 06(30)231-
9179

 

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

Bútorkészítés! Egyedi méretre készített 
bútorok gyártását vállalom. Tel.: +36/20/349-
2224 www.butorkeszites.iwk.hu

Egész ség
 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
Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. A Fló-
rián téri piac mellett. Fogsorok akciós ára 
nyugdíjasoknak 55.000 Ft.  Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmeto-
lógus főorvos magánrendelése III. ker. Bé-
csi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekgyógyászat, bőrkinövések eltá-
volítása is. Bejelentkezni: 06-20-543-3948

 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő III. ker. Kiskoro-
na u. 20. Indokolt esetben háznál is kezel. 
Tel.: 387-1508

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, kémia, fizika korrepetálás ál-
talános iskolásoknak Békásmegyeren. +36-
30-334-3433
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-203-
2077

Elad-vesz
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárol könyveket, könyvtára-
kat, porcelánt, régi fegyvereket, képeket, ké-
peslapot, játékokat, diafilmet, Lego-t, teljes 
hagyatékot. Vállalunk teljes lakáskiürítést. 
Díjtalan kiszállás! 06-20-978-1974, 388-7332 
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, 
újabbat), képeslapokat antikváriumunk vásá-

rol díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-425-6437
 Borostyán, arany, ezüst, karóra, briliáns, 
hagyaték felvásárlás magas áron. Bp. V. ker. 
Kígyó utca 4/6. Fsz. Antikvitás. Nyitva 10-
15-ig. Tel: +36-20-340-7350; 06-1-792-1692
 ANTIKVÁRIUMUNK vásárol jó állapotú 
könyveket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás! Tel.: 06-20-471-6410; 250-6667
 Keresek használt Zepter Bioptron Lámpát, 
Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat 
készpénzért! Érdeklődni: 06-20-529-9861

 

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, br 
onzokat, antik órákat stb., teljes hagyatékot első 
vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtő-
nő legmagasabb áron vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, 
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebe-
ket, teljes hagyatékot. Kiszállás, érték-
becslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 67.; 
06(1)789-1693; 06(30)382-70-20

 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással. Bútort, festményt, porcelánt, 
kerámiát, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikát, bakelit hanglemezt, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket készpénzért. Pintér Nikoletta. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19
 KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS. Tört-
arany-fazonarany 6.500 Ft/g-tól akár 18.000 
Ft/g-ig, ezüst 350 Ft/g-tól. Borostyán-koral-
lékszerek 3000 Ft/g-tól. Karórákat, kitünteté-
seket, régi pénzeket, érméket, Herendi, Zsol-
nay, mindenféle régiségeket, teljes hagyaté-
kot. V. Szent István krt. 25. 06-70-608-6082

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 FŐNIX Iroda 20 éves tapasztalattal, és 
ügyfél-megelégedéssel a budai ingatlanok ér-
tékesítésében, várja megtisztelő megbízását. 
Alacsony jutalék. Gondos ügyintézés. Tel.: 
+36-30-954-5797
 INGATLANIRODÁNK eladó budapesti 
lakásokat keres! Bízza ránk ingatlanát, gyor-
san hozunk vevőt. Jutalék 3%, ügyvéd ingye-
nes, külföldi vevők elérése. Hívjon: 06-20-
960-0600
 Budakalász Duna-partnál eladó 1.050 nm 
telek nyaralóval. Ingatlan.com Tel.: 06-30-
961-7627
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésé-
re megvizsgálom. Dr. Székely Tel.: 30-9000-
963
 Budapesten Palotanegyedben épülő ház-
ban kedvező áron lakás eladó: alacsonyjuta-
lek.hu 06(30)984-3962
 Ingatlanközvetítés kedvező feltételekkel 
1%-tól rugalmasan, társasház-képviselet, biz-
tosítás: alacsonyjutalek.hu 06(30)984-3962 

Állás
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti TESCO-nál. WOK’n’GO étte-
rem. 06-30-581-5567
 Munkatársakat keresünk kötetlen mun-
kaidőben, azonnali kezdéssel. Feladatok: kije-
lölt háztartások felkeresése, kérdőívek felvé-
tele, válaszok rögzítése számítógépen. Jelent-
kezni: hr@statek.hu e-mail címen. 
 Kolosy téri áruházunkba eladót és kereske-
delmi végzettséggel rendelkező vezetőt kere-
sünk. Érdeklődni: +36-30-475-0751
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06/20/424-9808
 Óbudai és újpesti iskolákba takarítónőket 
keresünk délutánra 4-6 órában. 06-20-980-5616
 Társasház kertjének folyamatos karban-
tartására keresünk III. kerületből vállalkozót. 
Tel.: 30/467-5030
 Gyakorlott, megbízható, nemdohány-
zó hölgy takarítást, vasalást vállal. Minőségi 
munka. 06(30)254-0862
 Víz-gáz-fűtésszerelő keres szakembert, se-
gítőt hosszú távra. 06(20)423-5812
 Római-parti sportcentrumunkba kere-
sünk munkatársakat: teljes állásban tapasz-
talt ÚSZÓMESTER–USZODAMESTERT 
és VILLANYSZERELŐT, szombat-vasár-
napra 6 órás TAKARÍTÓNŐT. A fényképes 
önéletrajzát az rtaoffice@rta.hu címre várjuk, 
tárgymezőbe kérjük, tűntesse fel, melyik ál-
lásra jelentkezik.
 Római-parti sportcentrum teljes állásban 
megbízható, talpraesett, tapasztalt, nem do-
hányzó BÜFÉS-RECEPCIÓS HÖLGYET 
keres. Fényképes önéletrajzát az rtaoffice@
rta.hu címre várjuk.

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

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

Egyéb
  Nyugdíjasoknak mindennap 17.30-tól 
50% kedvezmény. Boros Pékség 1039 
Pünkösdfürdői u. 48.

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

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 10-18.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Generali: országszerte személyesen 
– Újabb képviseleti pont nyílt Óbudán

A Generali Biztosító meg-
nyitotta legújabb képvisele-
tét a kerületben. Az ország 
egyik legkiterjedtebb ta-
nácsadói és képviseleti háló-
zatának bővítésével Óbuda 
lakói mostantól még köny-
nyebben tájékozódhatnak a 
személyre szabott igényeket 
kielégítő biztosítási és meg-
takarítási lehetőségekről.
A cég filozófiája szerint a személyes tanácsadást semmi sem pótol-
hatja, ezért a társaság arra törekszik, hogy az ország valamennyi járá-
sában jelen legyen. A Generali Biztosító Magyarországon több mint 
3100 településen rendelkezik képviselettel, több mint 240 képviseleti 
pontból álló értékesítési hálózatának további bővítése és minőségi fej-
lesztése egyértelmű prioritás a cég számára 2017-ben.
A minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében a biztosítótársaság számára 
kiemelten fontos hogy közvetlen jelenlétének köszönhetően, piacait 
megismerve a helyi igényeknek megfelelő biztosítási szolgáltatásokat 
nyújtsa. Képviseleti pontjain országszerte felkészült tanácsadók segí-
tik a személyre szabható biztosítási megoldások alapos megértését.
A legújabb, óbudai képviseleti pont segítségével a Generali Biztosító 
még inkább része lehet a kerület életének. A bécsi úti képviselet meg-
nyitó ünnepségére november 28-án került sor.
Az eseményen jelen volt a biztosítótársaság több vezetője 
és dr. Pappné dr. Nagy Judit alpolgármester-asszony is.

Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 211. fszt.
Képviseletvezető: Pintérné Hingyi Katalin

Telefonszám: +36 20 574 50 77

Ideiglenes forgalomkorlátozás a Fő tér környékén
Az Advent Óbudán rendezvénysorozat programjai miatt a Laktanya, 
Vöröskereszt és Hajógyár utcák egyes szakaszain tilos megállni no-
vember 21. és december 29. között. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
értesíti a járművezetőket és az üzemeltetőket, hogy az alábbi forgalmirend-
változás lépett életbe Óbudán. Tilos megállni november 21. és december 
22. között hétköznap hétfőtől csütörtökig 8-tól 16.30 óráig, valamint pénte-
kenként 8-tól 13 óráig a Laktanya utca mindkét oldalán a Laktanya utca 1. 
szám és a Laktanya utca 33. szám között, a Laktanya utca 1. szám és a 
Laktanya utca 7. szám között az úttest mellett kialakított várakozóhelyeken; 
a Vöröskereszt utca mindkét oldalán a Vöröskereszt utca 6-8. szám és a 
Laktanya utca 7. szám között (az úttest mellett kialakított várakozóhelyeken 
is). Ugyancsak tilos megállni november 21-én 8 órától december 29-én 23 
óráig a Laktanya utca mindkét oldalán a Vöröskereszt utca és a Fő tér kö-
zött; a Hajógyár utca mindkét oldalán a Fő tér és a Laktanya utca 1. szám 
között. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a 
megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
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A műugrás a látványos 
sportágak közé tartozik. A 
különböző magasságokból 
ugró versenyzők  ügyesen 
csavarják a szaltókat,  a né-
zők sokszor ámulva figyelik 
az akrobatikus gyakorlato-
kat. A hazai mezőny leg-
eredményesebb versenyző-
je jelenleg Bóta Botond, aki 
az 1 és 3 méteres ugrásban 
itthon szinte verhetetlen. A 
kijevi Európa-bajnokság 
erős mezőnyében a 23. he-
lyen végzett.

A fiatal versenyző eb-
ben az évben öt je-

lentős versenyen indult: 
Berlin, Rostock, Madrid, 
Kijev, majd a Budapes-
ten rendezett vb jelentet-
ték az állomásokat. Mé-
lay Csaba edzővel nem 
éppen ideális feltételek 
mellett készült a verse-
nyekre, melyeken az el-
múlt évhez képest megy-
győzőbb teljesítményt 

nyújtott, az 1 és 3 mé-
teres számokban a kö-
zépmezőnyt megközelí-
tő helyeken végzett. Ma-
gyar versenyzőtől ez el-
fogadható teljesítmény, 
hiszen nálunk a műug-
rás nem tartozik a siker-
sportágak közé, a külföl-
di ellenfelek jóval elő-
rébb tartanak. Botond 
szorgalmasan edző, fej-
lődőképes versenyző. 
Jelenleg a margitszige-
ti Széchy Tamás uszo-
dában gyakorol, itt job-
bak a feltételek, mint a 
Hajós Alfréd uszodában 
voltak. Az igazi áttörést 
az új Duna Aréna jelent-
heti, ahol minden feltétel 
adott lesz a tökéletes fel-
készülésre.

A Duna Arénában ren-
dezett vb örök emlék ma-
rad Botond számára. Egy-
részt azért, mert a ha-
zai versenyzők közül el-
sőként csobbanhatott a 

vízbe, ezzel ő volt az el-
ső tesztelő, másrészt ma-
ga a verseny hangulata, a 
közönség fergeteges bíz-
tatása hagyott mély nyo-
mokat benne. Az viszont 
bosszantotta, hogy éle-
te versenyén nem a leg-
jobb tudását nyújtotta, de 
annak örült, hogy sok ta-
pasztalattal gazdagodott. 
Meglátása szerint a nem-
zetközi élvonaltól még 
eléggé le van maradva, de 
edzőjével azon dolgoz-
nak, hogy ez a távolság 
fokozatosan csökkenjen.

A következő időszak-
ban mozgósítani kell 
minden energiáját, hi-
szen a sportolás mellett 
már a civil évekre is gon-
dol: a Testnevelési Egye-
temen folytatja tanul-
mányait, ahol testneve-
lő-gyógytornász-egész-
ségfejlesztő szakra jár. 
Emellett két OK képzést 
is elkezdett ősszel. A TE-

en műugró edzői, a Gór 
Nagy Mária Színitano-
dában kaszkadőri képesí-
tést szeretne szerezni. Ez 
bizony embert próbáló 

feladatnak ígérkezik, ám 
ismerve Botond mentali-
tását, minkét területen el-
érheti céljait.

Kép és szöveg: lovas

Szaltócsavaró műugró

A férfi, női és utánpót-
lás korú versenyzők 

guggolás, fekvenyomás 
és felhúzás számokban 
aratták sikereiket a ha-

zai és nemzetközi viada-
lokon. Közéjük „becsú-
szott” hat világcsúcs is. 
Baranyai József, Rohr-
mann Katalin, Vere-

bi István, Géresi Péter, 
Varga Tibor és a moz-
gássérült Hajas Norbert 
nem csak győzött, de át-
írta az addig érvényben 
lévő rekordot is. Szlávik 
Anna személyében újabb 
női versenyző csatla-
kozott az éremgyűjtők-
höz, világbajnoki-, vi-
lágkupa- és háromszoros 

nemzetközi győzelmével 
máris tekintélyt vívott ki 
magának. 

Gruber Vilmos egye-
sületi elnök nem tagadja, 
büszke a versenyzőire és 
arra, hogy a 35 éve sza-
badidősport klubként in-
duló szakosztály jelenleg 

már komoly tényező az 
erőemelő spotágban. A 
békásmegyeri klub nem 
csak a versenyzők, ha-
nem az erősödni vágyó 
amatőrök előtt is nyitva 
áll, a mozgássérültek is 
szívesen látott vendégek.

                           L. A. 

A Gruber’s Gym kimagasló éve
Komoly tényezők erőemelésben

Harmincötéves fennállása egyik legsikeresebb évét zárta 
idén a Gruber’s Gym erőemelő szakosztálya. A nehéz va-
sakkal viaskodó közel harminc erős ember a 2017-es ver-
senyidényben 95 első, 31 második és 20 harmadik helye-
zést - ez ugyebár 146 (!) érem - tett be a közösbe.

Zenés torna
Ingyenes közösségi torna Békásmegyeren, az 
Öszike klubban minden csütörtökön 9 órakor. A 
FittMóka egészségmegőrző, átmozgató zenés tor-
nát Kozma Zsuzsanna fitneszedző vezeti. Törülkö-
zőt, sportos váltóruhát hozzanak magukkal!

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik vagy versenyzőik 
eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küldjék 
el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre.

Röplabda toborzó lányoknak
A Budapest-bajnokság II. osztályában bajnoksá-
got nyerő Panoráma SE a 2017-2018. évi szezon-
ban már egy osztállyal feljebb szerepel. A II. ke-
rületi egyesület szeretné bővíteni játékosai számát, 
ezért edzéseket indít 14-18 éves lányoknak a Zápor 
utcai iskolában. Az invitáló felhívás: „Ha régen ját-
szottál, s most újrakezdenéd… Ha eddig csak isko-
lában tanultad, de most komolyabban kipróbálnád 
magad… Ha egyszerűen csak szeretnél megtanul-
ni röplabdázni… Bátran jelentkezz nálunk! Jó csa-
pat leszünk!” Az edzések időpontja: minden ked-
den 17-18.30 között. Nos, lányok, itt egy újabb le-
hetőség a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
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A III. kerület sportéletében fontos szerepet játszik a 
kitűnően szervezett szabadidős sporttevékenység, 
ám kiemelt figyelem irányul a hazai, valamint nem-
zetközi szintéren eredményesen szereplő sportklu-
bokra is. Sorozatunkban az Óbudán élő, vagy a kerü-
leti egyesületben versenyző aktív, illetve egykori si-
keres sportolókkal ismerkedhetnek meg az olvasók.

Gadányi Zoltána az evezős sport egyik 
sokra hivatott ifjú tehetsége. Mohács-

ról indult pályafutása, fiatalon került az 
Óbudai Evezős Club versenyzői közé, ahol 
példamutató hozzáállásának köszönhető-
en egyre sikeresebben szerepel a hazai és 
nemzetközi versenyeken.

A Duna vonzásában
- Ha Mohács, akkor a Duna. Ha Duna, 

akkor az evezés. Nagy folyónk meghatáro-
zó szerepet játszott sportág-választásában? 

- Mivel közvetlenül a Duna-parton lak-
tunk, ahányszor kinéztem az ablakon, lát-
tam a folyót. Mindig csodáltam, Mohácsnál 
kifejezetten szép. Szerettem nézni, ahogy 
lustán hömpölyög, vagy dühösen árad, köz-
ben szabadon szárnyaltak gondolataim. 
Imádok a Dunán evezni. 

- Mohácson sajátította el az alapokat, 
gyors fejlődésére hamar felfigyeltek a szak-
emberek. Nem bánta meg, hogy 15 éves ko-
rában a fővárosba igazolt?

- Téglás József volt a nevelőedzőm, de 
Lakatos Tamás bácsival szálltam először 
vízre. Mindketten nagyban hozzájárultak, 
ahhoz, hogy megszeressem az evezést. A 
fővárosba költözésem új távlatokat nyitott. 

Testvérpáros
- Húgával nem csak együtt laktak, de több 

versenyen egy hajóban is eveztek. Jól kijöt-
tek egymással?

- Igen. Sikerünk titka az volt, hogy egy-
másnak akármit megmondhattunk, nem kel-
lett óvatoskodni. Együtt nőttünk fel, egy osz-

tályba jártunk, ugyanazok az emberek vol-
tak a barátaink, ezért volt vele szoros a kap-
csolatom. Állandóan versengtünk, veszeked-
tünk (néha verekedtünk is), de mindig kiál-
lunk egymás mellett, mindig ketten voltunk a 
világ ellen, ezért voltunk erősek együtt. 

- Pályafutása kezdetén melyek voltak azok 
a versenyek, melyekre szívesen gondol vissza?

- Mindegyikre! Imádok versenyezni, és sze-
retem megmutatni, mire vagyok képes. Na-
gyon jó érzéssel tölt el, amikor verseny közben 
le tudom győzni magam, ilyenkor erős moti-
vációt érzek, ami arra ösztönöz, hogy még töb-
bet akarjak elérni. Ha egy verseny rosszabbul 
sikerül, mint ahogy szeretném, utána sokkal 
motiváltabb leszek, olyankor kétszeres erőbe-
dobással edzek. Úgyhogy minden verseny - 
akár sikeres, akár csalódást keltő - hozzá segít 
ahhoz, hogy elérjem a céljaimat. 

Mi van a fejben?
 - Milyen képességek szükségesek az eve-

zős elitbe kerüléshez és önnek hiányzik 
ezekből valamelyik adottság?

- Szerintem az evezés sikere nagyban függ 
attól, hogy mi van a fejben. Utána jönnek csak 
a fizikai adottságok. Kell hozzá technika, ál-
lóképesség, erő, gyorsaság, robbanékonyság 
és akaraterő. A korosztályomhoz képest én 
erőben szenvedek hiányt, amit a technikám-
mal és akaraterőmmel kompenzálok. De el-
kezdtünk szeptemberben külön erőnléti edző-
vel edzeni és már érzem, hogy izmosabb va-
gyok. Ennek is köszönhető, hogy eredménye-
im is hatalmast javulást mutatnak. 

- Melyek voltak eddigi legértékesebb 
eredményei?

- Első emlékezetes sikerem a 2013-as évhez 
kötődik, amikor serdülőként megnyertem egy-
párevezősben az országos ifjúsági bajnoksá-
got. Ezt követte az Ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon szerzett harmadik hely és a 2014-es Orszá-
gos Bajnokság nagy menetelése, ahol 5 győzel-
met szereztem. Emellett büszke vagyok a tava-

lyi világbajnokságon elért 13. helyemre. Na-
gyon erős volt a mezőny és az volt az U23 kor-
osztályban az első évem. Az idei világbajnok-
ságon sikerült még előrébb lépnem, a B dön-
tő második helyezése az összesítésben a nyol-
cadik legjobb eredményt jelentette. Ez a ver-
seny nagyon megviselt. Közel az OB után – itt 
két aranyérmet nyertem – nagyon fáradt vol-
tam, a nagy melegben két futam után is rosz-
szul lettem, annyira kihajtottam magam. Elé-
gedetten nyugtáztam, hogy világbajnokságon a 
nyolc legjobb evezős között vagyok.

- Sikerei azt bizonyítják, hogy jól választott 
edzőt. Teljes az összhang Lőrincz Attilával? 

- Most már igen, régebben voltak vitá-
ink. Én olyan típus vagyok, aki szeret egye-
dül lenni, edzésen magára figyelni, verse-
nyen gondolkodni, vagy kikapcsolni, ha attól 
megy jobban. Így nem igénylek sok figyel-
met, mert tudom, hogy nekem mit kell csinál-
ni ahhoz, hogy jól szerepeljek. Ebben gyak-
ran megzavart régen, most már látja, hogy a 
mentális oldalt egyedül jól tudom kezelni. 

Pszichológusnak készül
- Lány létére együtt edz az ifi korosztályú 

fiúkkal. Tudja velük tartani a lépést?
- Tavaly még megvertem őket elég gyakran, 

most már előfordul, hogy könnyedén elevez-
nek mellettem, de így húznak magukkal, hogy 
minden edzést maximumra csináljak meg. 
Hullámos vízen és hosszú edzéseken még én 
vagyok előnyben, mivel technikailag és álló-
képességben jobb vagyok náluk, de ahol az 
erő is számít, ott már lemaradok. 

- A sok időt és energiát igénylő verseny-
sport mellett a tanulást sem hanyagolja el, 
érettségi után a diploma szerzést vette célba. 

- Jelenleg az ELTE pedagógiai és pszicho-
lógiai karán tanulok rekreáció és egészségfej-
lesztés szakon. Nagyon tetszik, érdekes órá-
ink vannak. A tanulás jól megy, maximalis-
ta vagyok, itt is szeretnék minél jobb ered-
ményeket elérni. Bár azt még nem döntöttem 
el, hogy későbbiekben mivel szeretnék fog-
lalkozni, de nagyon érdekel a pszichológia, 
ezért gondolkodom azon, ha ezt a képzést be-
fejeztem, utána pszichológiát tanuljak. 

- A sportág szakértői szerint szép jövővel 
kecsegtet pályafutása. Milyen tervei vannak, 
milyen csúcsokat szeretne meghódítani?

- Mindent, amit csak lehet! Még nagyon az 
elején vagyok, mindig jobb és jobb akarok 
lenni. Szeretnék kijutni az olimpiára, és ha ez 
sikerül, megnyerni lenne a legjobb. De ehhez 
hosszú út vezet, mindig csak a legközeleb-
bi céljaimra szoktam gondolni, hogy példá-
ul a következő versenyen milyen eredményt 
szeretnék elérni. És ha az sikerül, jöhet a kö-
vetkező. Nagyon jó érzés, ahogy folyama-
tosan fejlődök, úgy érzem, még nagyon sok 
tartalék van bennem. Szerintem ez a plusz az 
edzőm segítségével ki is hozható belőlem.

- Mivel tölti szívesen szűkre szabott sza-
badidejét? 

- Valóban nincs sok szabadidőm, annak 
nagy részét barátommal töltöm, olvasok, 
vagy animéket nézek a tv-ben. Nem vagyok 
bulizós típus, ha fáradt vagyok, inkább az al-
vást választom.                       Lovas Albert 

Az óbudai sportélet büszkeségei

„Imádok a Dunán evezni”

Gadányi Zoltána, Lőrincz Attila (edző), Bálint Beatrix
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Szinte minden gyermek számára izgalmas, várva 
várt nap december 6-a. Mert a hagyományok sze-
rint, ekkor jön el az ajándékot hozó, kedves, jósá-
gos, piros ruhás, fehér szakállas Mikulás. 

Nagy élmény, hogy kora reggel az ab-
lakba, az ajtó elé tett gyermek lábbelik 

megtelnek finomságokkal, csokit rejtő cso-
magokkal, amiket boldogan bontogathatnak 
reggel a megajándékozottak. Remélve, hogy 
sikerült jól viselkedni egy egész éven át, és 
nem kerül virgács is a cipőbe, csizmába…

Már évszázados szokás
Az ablakba tett csizmákba ajándékot helye-

ző titokzatos mikulásjárás már évszázadokra 
visszatekintő hagyomány. Szent Miklós, aki-
ről megformálták az ajándékosztó Mikulás fi-
guráját, létező személy volt. Kultusza a közép-
korban alakult ki, kolostorokban a diákok sze-
repjátékokkal emlékeztek meg róla. Kereske-
dők a X. században Németországból hozták 
magukkal ezt a szokást, terjesztették el később 
oly módon, hogy az ünnep előestéjén Szent 
Miklós házról házra jár, vizsgáztatja, dicséri, 
ajándékokkal halmozza el, vagy éppen meg-

fenyíti a gyerekeket. A Mikulás szó cseh szár-
mazású, az ajándékozás szokása pedig oszt-
rák hatásra terjedt el a magyar családokban. 
A XIX. század végén jelent meg a városok-
ban a piros ruhás, mosolygós, ajándékosztoga-
tó Mikulás figurája, és terjedt aztán el szinte az 
egész világon. Az idő múlásával az ünnep el-
világiasodott, eltávolodott a keresztény legen-
dától, és jelentősen  átalakult. 

Ki volt Szent Miklós? 
Lycia római provinciában lévő Myra város 

püspöke, aki messze földön híres volt segí-
tőkészségéről és emberszeretetéről. Egy kis-
ázsiai városkában, gazdag család gyerme-
keként született. Szüleit elveszítette egy jár-
vány során, így került érsek nagybátyjához, 
egy kolostorba, ahol megszerette a papi hi-
vatást, és életét az emberek, a gyerekek taní-
tásának szentelte. A szülei után öröklött va-
gyonát a családok megsegítésére fordította. 

Egy alkalommal éhínség tört ki a város-
ban, ahol papként szolgált, és ő az egész egy-
házi vagyont a szegények étkeztetésére fordí-
totta. A legenda szerint véletlenül hallott meg 
egy beszélgetést, ami egy elszegényedett ne-
mes ember és a gyerekei között zajlott. A csa-
ládnak már élelemre sem volt pénze, végső 
kétségbeesésében az apa azt találta ki, három 
lánya közül egynek el kell adnia magát rab-
szolgának, hogy megmeneküljenek az anya-
gi gondoktól. Erről folyt a vita, amikor Mik-
lós elsétált az ablakuk alatt. Mikor meghallot-
ta, milyen helyzetbe kerültek, visszament a 

templomba, egy marék aranyat kendőbe kö-
tött és bedobta az ablakukon. Három egy-
mást követő évben is megismételte tettét. Az 
utolsó alkalommal nagyon hideg volt, az ab-
lakok zárva voltak, ezért Miklós felmászott a 
sziklaoldalba épített ház tetejére és a kémé-
nyen át dobta be a keszkenőbe kötött aranyat. 
A kisebbik lány épp akkor tette oda szárad-
ni a harisnyáját, és az arany beleesett. A csa-
lád jó ideig csodának tartotta az évenként ab-
lakon beeső pénzt, de több leírás szól arról, 
hogy végül kiderült, a püspök a jótevőjük. A 
lányok becsületének megmentésén túl a püs-
pök minden évben, névnapja előestéjén édes-
séggel ajándékozta meg a gyerekeket. 

Diocletianus római császár (284-315) ke-
resztényüldözése idején Miklóst is elfogták, 
bebörtönözték, éheztették, kínozták, de ki-
végezni nem merték. A fogságból kiszaba-
dult, és békés öregkort élt meg. A legenda 
szerint lelkét angyalok vitték végső nyug-
helyére, ahol egy tiszta forrás is eredt.  

Mai Mikulás
Az utóbbi években, a globalizáció hatá-

sára sokat változott a Mikulásról kialakí-
tott kép. Egyre jobban elszakadt Szent Mik-
lós alakjától, a tömegkultúra jócskán átala-
kította a keresztény legendát. A mai Miku-
lás alakjában sok egyéb mellett ötvöződnek 
finn, amerikai hatások. Általánosságokban 
annyi tudható róla, Lappföldön vagy az 
Északi-sarkon él, rénszarvasok által húzott 
szánon közlekedik. Segítői a krampuszok, 
esetleg manók, akikre azért van szüksége a 
Mikulásnak, mert ők hozzák a virgácsot a 
rossz gyerekeknek. 

Hagyományos ételek nem kapcsolód-
nak Mikulás ünnepéhez, de összeállít-
hatunk az alkalomra olyan fogásokat, 
amelyek még tartalmasabbá teszik ezt 
a napot. Ehhez kínálunk egy menüsort.

Currys sütőtök-krémleves
Hozzávalók: 3 evőkanál vaj, fél kg apró koc-
kára vágott sütőtök, fél kg meghámozott, fel-
darabolt alma, 1 hagyma, 1 teáskanál curry, 
2 leveskocka, fél pohár száraz fehérbor, 2 dl 
tejszín, 1 csomag metélőhagyma, só, bors. 
Elkészítés: egy mély tálban felolvasztjuk a 
vajat, hozzáadjuk a sütőtököt, az almát, a 
hagymát és a curryt. Addig pároljuk, míg a 
hagyma üveges nem lesz. Ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, felöntjük vízzel, beletesz-
szük a leveskockát, közepes lángon felfor-
raljuk, majd főzzük vagy fél órát, közben be-
letesszük a bort is. Ha a tök megpuhult, le-
vesszük a tűzről, kicsit hűlni hagyjuk, majd 

összeturmixoljuk. Beleöntjük a tejszínt, ösz-
szefőzzük, metélőhagymával tálaljuk. 

Gyümölcsös, fahéjas pulyka
Hozzávalók: 8 szelet pulykamell, őrölt fahéj, 
20 dkg baconszalonna, 10 dkg füstölt sajt, 
15 dkg trappista sajt, tetszés szerinti gyü-
mölcsök: alma, narancs, ananász, stb., 3 dl 
tejföl vagy tejszín, olaj. 
Elkészítés: a pulykamelleket fahéjban meg-
forgatjuk, majd kevés olajban mindkét olda-
lukat egy serpenyőben fehérre sütjük. Ez-
után egy kivajazott tepsiben egymás mellé 
helyezzük a szeleteket. Minden szelet hús-
ra egy-egy szelet bacont és füstölt sajtot te-
szünk, majd ráhalmozzuk a felaprított, koc-
kázott gyümölcsöket. Az egészet leöntjük a 
tejföllel vagy tejszínnel, megszórjuk a reszelt 
trappista sajttal. Alufóliával lefedve vagy har-
minc percig sütjük, majd levesszük a fóliát, 
és készre pirítjuk. Párolt rizzsel kínáljuk. 

Gesztenyés tekercs
Hozzávalók: 28 dkg darált keksz, 18 dkg 
margarin, 10 dkg cukor, fél dl rum, 1 evő-
kanál kókuszreszelék, 1 kiskanál kakaó. 
Krémhez: 25 dkg gesztenyepüré, 12 dkg 
margarin, 10 dkg cukor, 0,2 dl rum, 1 kiska-
nál kókuszreszelék. Tetejére: 7 dkg tortabe-
vonó étcsokoládé.
Elkészítés: a darált kekszet összedolgozzuk 
a margarinnal, a cukorral, a rummal, a kókusz-
reszelékkel, a kakaóval, majd félretesszük. El-
készítjük a krémet: burgonyanyomón átnyom-
juk a gesztenyepürét, jól összedolgozzuk a 
margarinnal, cukorral, a rummal és a kókusz-
reszelékkel. Bevizezünk egy tiszta konyharu-
hát, és kiterítjük. Rátesszük a kekszes masz-
sza felét, egy késsel 20×15 cm-es téglalappá 
nyújtjuk. Egyenletesen elkenjük rajta a gesz-
tenyetöltelék felét. Ezután a konyharuha se-
gítségével feltekerjük. Ugyanígy készítjük el a 
másik tekercset is. Rövid hűlés után bevonjuk 
az olvasztott csokoládéval, és a hűtőben jól 
megdermesztjük. Hosszú ideig eláll. 

Ételek, melyek tartalmasabbá teszik a napot

Itt a Mikulás! 
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő je 
min den hó nap el ső he té ben, 
szer dán 16.30-tól 17.30 órá ig 
az MSZP III. ke rü le ti iro dá-
já ban: Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 
244-8036, bp03@mszp.hu

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 16-tól 
17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.). 
Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036, bp03@mszp.hu. 
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap első csü tör-
tö kén 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

Pályázat ügyvezetői állásra
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.) pályázatot hirdet a 
képviselő-testület által alapított Szent Margit Rendelőinté-
zet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egy-
személyi önkormányzati tulajdonlású kft. (1032 Budapest, Vö-
rösvári út 88-96.) ügyvezető munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen 
előélet; egyetemi szintű végzettség; mesterképzési szakon 
szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; legalább 
ötéves vezetői gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban 
szerzett gyakorlat; nonprofit szervezetnél és/vagy gazdasá-
gi társaságnál szerzett vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai ön-
életrajzot; végzettséget igazoló diploma másolatát; érvé-
nyes erkölcsi bizonyítványt; az intézmény működtetésére 
vonatkozó vezetői koncepciót, szakmai elképzelést, fejlesz-
tési programját; a pályázónak a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkoza-
tát; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartal-
ma közölhető harmadik személlyel; bérezési igényt. Az in-
tézményvezető feladata: szakmai és gazdasági szempon-
tokat figyelembe véve a kft. vezetése. Bérezés és juttatá-
sok: megegyezés szerint.
Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-
képesítés hiányában az a pályázó felel meg a pályázati feltéte-
leknek, aki a képzésben már részt vesz vagy vállalja a képe-
sítésnek a kinevezés (megbízatás) adásától számított öt éven 

belül történő megszerzését. A mesterképzési szakon szerzett 
egészségügyi menedzser szakképesítés követelmény teljesíté-
se alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt 
egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az egészség-
ügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesí-
tést szerzett. Az állás a pályázat elbírálásáról szóló képviselő-
testületi határozatban meghatározott naptól (legkorábban 2018. 
március 1-jétől) tölthető be. Az ügyvezetői megbízás öt év, mely 
határozott időre szól. A pályázatot 2018. január 31. napjáig le-
het benyújtani a polgármesteri hivatal munkaügyi osztályve-
zetőjénél (1033 Budapest, Fő tér 3.). Érdeklődni lehet ugyanitt  
(tel.: 437-8605).
A pályázat elbírálásának határideje: a beadás határidejét 
követő képviselő-testületi ülés.
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Csaknem észrevétlen, kívül-
ről szerény kinézetű hely 
Csillaghegyen a Mátyás sa-
rok nevezetű kocsma, amely 
belülről már sokkal barátsá-
gosabb és hangulatosabb 
hely, mint azt róla felületes 
ránézéssel gondolnánk.

Van úgy, hogy az em-
ber kocsmát keres 

magának. Ez nyáron köny-
nyebben megy Római-
fürdőn és Csillaghegyen, 
mert ott vannak a parti 
egységek, de nem is sejte-
nénk, hogy télen mennyi-
vel sanyarúbb a helyzet. 
Volt idő például, amikor 
rómaifürdőiként egy csil-
laghegyivel közösen néz-
tünk volna olyan mérkő-
zéseket, amelyek közve-
títési jogát egy általam ki 
nem mondott tévétársa-
ság vette meg, így adódott 
a közös kocsmai meccsné-
zés gondolata, na de hol(?). 
Legyen ott sör jó, legyen 
az ivó valahol az egymás-
tól mintegy két kilométer-
re levő távolság közepén, 
lehetőleg valahol félúton, 
és mégse találja az embert 
fejbe egy korsó, mikor be-
lép. Ilyen nincs is…

Ad magára
Azaz mégis van, ez pe-

dig a Mátyás sarok nevű 
hely, amely a Mátyás ki-
rály út egyik sarkán talál-
ható és az igazságos Má-
tyás nyomán csakis a helyi 

igazságok hordozója lehet 
a hely. A kocsma elhelyez-
kedése nem különösebben 
rafinált gondolkodásra, ha-
nem egyszerű tapasztalatra 
vall, vagyis a másik sarkon 
található élelmiszerbolt 
már eleve odavonzza az 
embereket, hát meddig tart 
benézni a túloldalra egy-
egy italra. Aki ad magára 
annyit, hogy nem a boltban 
megvett dianát húzza le a 
bejárat előtt, hanem – már 
csak a társaság kedvéért is 
– inkább átmegy a túloldal-
ra, annak a túlsó sarkon az 
igazság, ahol melegben és 
egyfajta közösségben talál-
ja magát a látogató.

Mind a hármat
Belépve nem repülő 

korsó vagy szamovár fo-
gadja az embert, hanem 
békésen italozó és be-
szélgető törzsvendégek, 
na meg Gabi a pultban, 
aki a vendéglátás min-
den apró részlete mellett 
a vendégek óhajait is kí-
vülről ismeri. Van törzs-
vendég, akinek egyszer-
re három ilyen vágya 
is van mikor betoppan, 
mert csak ennyit mond: 
„mind a hármat kérem”. 
Az egyik a hátracsuk-
ló fejmozdulatból ítélve 
egy rövidital volt, a má-
sik egy pohár sör, de a 

harmadikat még nem si-
került megfejteni.

Ha olyan napon érke-
zik az ember, akkor nem 
ülhet le bármelyik asz-
talhoz, mert a tévé alat-
ti hely a kártyásoké, akik 
ultiznak és kis alapon ját-
szanak, de láthatóan élve-
zik a játékot, amitől a he-
lyiségben is élénkebbé vá-
lik a légkör. Hasonló, há-
ború előtti ipartestületi 
vagy legényegyleti han-
gulatot árasztó játékot leg-
utóbb mintegy húsz éve, a 
budafoki Sportvendéglő-
ben láttam, ahol egyszer-
re több asztalnál is verték 
a blattot, ám ott snapsze-
roztak és nagyobb tétek-
ben. Ott az ételkínálat és 

az élő zene is vonzotta a 
közönséget, itt sajnos egy 
egyszerű melegszendvics 
sem kapható.

Hazamennek 
a legények

Ám ne legyünk telhe-
tetlenek, ez egy ivó csu-
pán, ahol azonban a kör-
nyéken lakók egyfajta kö-
zösségi találkozási pont-
ként funkcionáló térben 
megtudhatnak egymás-
tól szinte mindent, ami 
Csillaghegyen történik, 
és ahogy az egy kocsmá-
ban lenni szokott, azt is, 
hogy minek kellene tör-
ténnie, ha igazán jól men-
nének a dolgok. Nem lát-
ni durván részeg embert, 

aki ráakaszkodna az egy-
szerű betérő vendégre, 
de még olyat se, akinek 
a hangja zavaróan betöl-
tené a teret. Talán a tévé 
az egyetlen, amelyből va-
lami zenecsatorna feled-
hető hangjai terpeszked-
nek el kissé, de ez eset-
leg megoldható egy egy-
szerű váltással mondjuk 
az egyik sportcsatorna fe-
lé, ha ott komolyabb mér-
kőzés megy éppen. 

És még annak is van né-
mi előnye, hogy az önkor-
mányzat rendelete sze-
rint, amely látható helyre 
ki van függesztve, tizen-
egy óra előtt véget vetnek 
a zenének, hazamennek a 
legények. Bodzay Zoltán

A Mátyás sarkán az igazság

Rejtvényünkben Pasky Gáspár: Adventben című verséből idé-
zünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függőleges 16. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (zárt betűk: K. Ő. Ú. Á.). 
14. Hártyásszárnyú rovar. 15. Névelős élettelen táj. 16. Sav, lúg teszi. 
17. Poén. 18. Török uralkodók címe. 20. SG! 22. Sál betűi keverve. 
23. TSDO. 24. Új-zélandi, albán és magyar autók jele. 25. Kis Ágnes. 
27. Mao betűi keverve. 28. Latinban a kilencedik. 29. Ifiasszony. 30. 
… Solo névelővel (a Csillagok Háborúja egyik főhőse). 32. Az ittri-
um és a nitrogén vegyjele. 33. A gigászok egyike a görög mitológiá-
ban. 36. Római negyvenöt. 37. Idegen notesz. 38. Össze-vissza ivó! 
39. Az oxigén, titán és az ittrium vegyjele. 41. … Charlies, nagynevű 
jazz-zongorista volt. 43. Kortyoltak. 45. Névelős tolvajnyelves mun-
ka. 46. És bátorkodik (két szó). 48. V-vel az elején: ölt. 50. Ókori irá-
ni lovasnép tagja. 51. Afrikai görényfajta. 53. Francia Éva. 55. Néma 
tag! 56. Árnyéka. 57. Budai hegy.
FÜGGŐLEGES: 2. Dél-európai népen. 3. … Freeman, amerikai 
filmszínész. 4. Költői indulatszó. 5. Nyelvtani fogalom. 6. Fluor, neon 
és uránium vegyjele. 7. Angol tojás. 8. Kettős betű. 9. Pasi. 10. Éktelen 
kád! 11. Hőkitermelés része! 12. Autómárka. 13. Labdát befelé pasz-
szoló. 16. Az idézet második része (zárt betűk: O. G. E.). 19. Test-
felépítéssel kapcsolatos. 21. Árus. 22. Mátrai hegység tagja. 25. Érté-
ke. 26. Névelős csapadék. 29. Heavy …, rockág, névelővel. 31. Za-
mat. 34. Kis Attila. 35. Panaszszó. 36. A mesébe ide is mehetnek. 37. 
Megütné a nyereményt. 40. Moletten. 42. Alaktalan. 44. S-sel a végén: 
dumaparti. 47. Fordítva vág. 49. Római tizenöt és százötven. 52. Lan-

tán és ittrium vegyjele. 53. Beduin egynemű betűi. 54. Szanaszét les! 
58. Két szekundum. 59. Esetleg. 60. Fordított kettős betű.

Várakozás
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Az Ínyesmester
A Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum új időszaki 
kiállítása „Az Ínyesmester – Ma-
gyar Elek emlékezete” címmel nyílt 
meg. Egy ember lép a látogatók 
elé, a vállán háromnegyed évszá-
zad történelmével, körülötte az át-
alakuló Budapesttel, írógépében 
minden idők legirodalmibb magyar 
szakácskönyvének kéziratlapjával. 
A családban őrzött bútorok, tár-
gyak, fényképek, apróbb nagyobb 
relikviák segítségével idézik fel a 
Korona téri múzeumban Magyar 
Elek, az Ínyesmester emlékét. 

Hahota
A rendőrségen megszólal 
a telefon:
- Segítség! Meg akarnak 
gyilkolni!
- Kicsoda?
- Egy fekete macska!
- Na ne szórakozzon ve-
lem! Kicsoda Ön?
- Pityuka vagyok, a papagáj! 

* * *
- Hallom, a lányod hege-
dülni tanul. Na és, hogy 
halad?
- Nagyon jól. Neki kö-
szönhetem, hogy megve-
hettem a szomszéd házat 
féláron.

* * *
- Uram, ragadja meg a 
szerencséjét, vegyen ka-
parós sorsjegyet!
- Köszönöm, de nem aka-
rok nyerni.
- Parancsoljon – erőskö-
dött –, van olyan is, ame-
lyik nem nyer.

Az intellektuális-elektronikus popzenét 
játszó Unique, 2018. február 23-án ün-
nepli 20. születésnapját a MoM Kulturá-
lis Központban.

A rajongók másfélórás szuper-
koncertre számíthatnak, ren-

geteg meglepetéssel. A koncert zá-
róakkordjaként a szerencsésebbek 
együtt fogyaszthatják el a zenekar-
ral a születésnapi tortát egy vip-fo-
gadáson.

Az elektronikus zenét játszó csa-
pat 2001-ben robbant be a magyar 
könnyűzenébe a „Mi van a neved-
ben?” című dalukkal, ami az első 
magyar valóságshow főcímdala lett.

Az idestova két évtizede műkö-
dő alternatív és mainstream eleme-
ket egyaránt ötvöző Unique sláge-
rein egy generáció nőtt fel. A for-
máció állandó szerzőpárosa Kova-
csics Ádám és Ferbár Zsolt olyan 
slágereket jegyez, mint a „Csillag-
tenger”, „Angyal”, „Mozaik”, „Tü-

kör”, „Képzeld el!”, „Hiszed vagy 
sem”, „Ugye, mindig itt leszel?”, 
amelyek még ma is népszerűek a 
rádióadók lejátszási listáján.

A zenekar énekesnője, az Óbudán 
élő Völgyesi Gabi – akivel nemré-
giben jelent meg interjú lapunkban 
- szuggesztív egyéniségével és ösz-
szetéveszthetetlen énekhangjával 
az évek során védjegyévé vált a 
Uniquenak.

Völgyesi Gabi mára kétgyerme-
kes családanya, aki a „Fair Trade” 
– „Méltányos Kereskedelem” ma-
gyarországi nagykövete. Az énekes-
nő gyakran foglalkoztatott közéleti 
személyiség televíziós show-műso-
rokban is, így például legutóbb „A 
Nagy Duett” című műsorban vált a 
közönség egyik kedvencévé. Több 
évig volt társ-műsorvezető az egyik 
kereskedelmi csatornán, valamint 
egyik főszereplője – a 2016-ban díj-
nyertes – „Szelfi” című videónapló-
sorozatnak. 

20 éves a Unique – szuperkoncert
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FO GA dÓ ÓRA. Zsiga-Kár pát dá  ni el (Job-
bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or szág gyű-
lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min den hó nap el-
ső pén te kén 16 órá tól tart ja Békásmegyeren, 
a Kabar utca 11. szám alatti Job bik iro dá ban. 
Előze tes be je lent ke zés időpont-egyez te té s-
sel a 06(30) 318-9921-es számon.

FO GA dÓ ÓRA. Kiss Lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép vi se-
lő (Bu da pest, 10. vá lasz tó ke rü-
let) fo ga dó órá ja min den hó nap 
el ső pén te kén 16-tól 17 órá ig a 
III. Mó kus ut ca 1-3. szám alatt. 
(Te le fon: 244-8036; e-mail: kiss.
laszlo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában 
(Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügy-
véddel, minden hónap negyedik keddjén (a decemberi jogsegély el-
marad) 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén (leg-
közelebb december 21-én) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fi-
desz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-
es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
novembertől minden hónap második csütörtökén (legközelebb december 
14-én) 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-
0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart a 
Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. 
Előzetes  bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-
as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 
16. szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar 
utca 11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) és dr. Simonka Csaba (MSZP) szociális kérdé-
sekben minden hónap első és utolsó hetében, csütörtökön 15-től 16 órá-
ig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 
244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanácsadást 
nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@
dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hónap má-
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügyvéd 
tartja. Az építési  tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői te-
lefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve 
templom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    
minden hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés 
dr. Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)
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