
Változtak az útlezárások a Holdudvar 
Parkban: november 14-től lezárták a 
csúszdapark belső területét.

Az Advent Óbudán ünnepélyes meg-
nyitóján, november 30-án tartják a Fő 
téri korcsolyapálya-avatót.

Két kategóriában hirdette meg – im-
már második alkalommal – a Virágos 
Óbuda pályázatot az önkormányzat.
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Pünkösdfürdői gáterősítés: megkezdődtek az előkészületek

Advent Óbudán november 30-tól december 23-ig   Programajánló a 11. oldalon

Akadálymentes 
járdatérkép

Már elérhető a teljes III. kerület 
akadálymentes térképe, online 
formában, egy internetes app-
likáció segítségével. Az önkor-
mányzat kezdeményezésére a 
ROUTE4U alkalmazás nemrég 
bővült ki Óbuda-Békásmegyer 
térségével.      Bővebben a 25. oldalon

A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fej-
lesztésének részeként hamarosan elin-

dul a pünkösdfürdői védműszakasz meg-
erősítése és magasítása. A pünkösdfürdői 

szakasz fejlesztése teljesen független a sok 
vitát kiváltó római-parti védvonaltól, mely-
nek nyomvonaláról még nem született dön-
tés. A Fővárosi Önkormányzat mérnökcé-

ge, az Enviroduna Beruházás Előkészítő 
Kft. tájékoztatása alapján bemutatjuk, mi 
várható a pünkösdfürdői gát környékén a 
következő időszakban. Folytatás a 2-3. oldalon

A pünkösdfürdői védmű látványterve sportpályával és a felállított mobil árvízvédelmi fallal – a védett oldal felől

Megjelent 
a Harmadik Kerületi Műsor 

adventi kiadása
Minden, amit az óbudai adventi prog-
ramokról tudni érdemes: koncertek, 
színház, múzeumok, komolyzene, 
könyvtári programok, sport, gasztro...
Keressék az összes óbudai kulturális 
intézményben és a Fő téren!

Jól tanulnak, jól sportolnak
Idén is ösztöndíjjal ismer-
te el az önkormányzat azok-
nak a diákoknak a teljesítmé-
nyét, akik az iskolapad mel-
lett a versenypályán is kitűnő-
en helyt állnak. A díjátadót az 
Esernyős Szindbád termében 
tartották.          Részletek a 6. oldalon
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Magasabb árvizek 
magasabb gátat kívánnak
Sokan tévesen azt gondolják, hogy a pün-

kösdfürdői nagy földgáttal az adott partsza-
kasz árvízvédelme megoldott. Ez azonban 
a trendszerűen emelkedő árvízszintek miatt 
sajnos nem így van. Ami a ’80-as években 
még megfelelő védekezésnek tűnt, az napja-
ink egyre magasabb árvízszintjei mellett már 
nem elég. A megfelelő árvízi biztonságot ma 
már a legalább 130 centivel a mértékadó ár-
vízszint fölé magasodó védművek jelentik. A 
pünkösdfürdői szakaszon is ez a cél. 

Masszív alapozás 
és szivárgásvédelem a föld alatt

A megerősített védmű masszív alapozást 
kap. Stabilitását nagyrészt a talajban, kis-
részt a talajszint fölött elhelyezkedő vasbe-
ton szerkezet fogja biztosítani. A föld alatti 
vízszivárgások megelőzését pedig egy mé-
lyen a földbe süllyesztett, hatalmas acélle-
mezekből álló, láthatatlan fal („szádfal”) 
fogja garantálni. 

Ülőfal és kerékpárút 
a töltéskoronán

A megerősített földtöltés tetején fix elem-
ként – a jelenlegi, megszokott állapothoz ha-
sonlóan – alacsony vasbeton ülőfal fog végig-
húzódni. Ennek szélessége 50 centiméter, ma-
gassága jellemzően 40 centiméter, néhol 1 mé-
ter lesz. Az alacsony ülőfal több előnnyel is jár. 
Egyrészt, mint a neve is mutatja, árvízmentes 
időszakokban a szabadidős tevékenységek ré-
szeként padként, ülőfelületként használható, 
kiváló rálátással mind a Dunára, mind a má-
sik oldalon létesülő új élményparkra. Ugyan-
ez az ülőfal védelmi funkciót is betölt, átlagos 
magasságú árvizek esetén a töltés és a 40-100 
centiméter magas ülőfal együttesen elegendő 
lesz a víz megfogásához. Harmadik funkciója 
pedig, hogy a ritkán, de elkerülhetetlenül érke-
ző rendkívüli vízállások esetén a mobil árvíz-
védelmi fal elemei a vasbeton térdfal „ülőlap-
jához”, az azon kialakított csatlakozási pon-
tokhoz rögzítve kerülnek felépítésre. A töltés-
koronán a kerékpárút megmarad, sőt újjáépül. 
Ez szolgál majd a gát fenntartási útjaként is.

Környezetbarát és biztonságos 
megoldás: mobil árvízvédelmi fal 

A megvalósítás mikéntjét tekintve a Fővá-
rosi Önkormányzat a természetbe való lehető 
legkisebb beavatkozást igénylő, lakosságbarát 
megoldásban gondolkodott. A kedvező város-
képi megjelenés és a környezetbe illeszkedés 
érdekében, a megerősített pünkösdfürdői töl-
tés tetején a maximális védekezési magasságot 
mobil árvízvédelmi fallal fogják biztosítani. A 
mobil árvízvédelmi fal könnyűfém függőleges 
oszlopokból és vízszintes betétgerendákból áll, 
mely szükség esetén felállítható, majd az árvíz 
levonulása után a helyszínről elszállítható.

Folytatás a 3. oldalon

A kivitelező körültekintő munkavégzést ígér és a lakók türelmét kéri

Pünkösdfürdői gáterősítés: megkezdődtek az előkészületek

Mobil árvízvédelmi fal védte meg Szentendre belvárosát 2013-ban

A mobil árvízvédelmi fal az ausztriai Grein városában is helyt állt 2013-ban
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Folytatás a 2. oldalról
A mobil árvízvédelmi falak szerte Európá-

ban számtalanszor bizonyítottak, Németor-
szágban és Ausztriában is igen népszerű ár-
vízvédelmi megoldásnak számítanak, sőt ha-
zánkban is évek óta hasonló mobilfal védi 
Szentendrét az árvizektől. A pünkösdfürdői 
védmű esetében a mobilfal felállítására csak 
rendkívüli árvizek idején kerül majd sor. Nor-
mál vízállás mellett a mobilfal elemei bizton-
ságos raktárakban pihennek. De még átlagos 
árvízszintek esetén is a földgát és a vasbeton 
ülőfal együttesen elegendő a védelemhez. A 
mobilfal felállítására várhatóan tehát csak rit-
kán lesz szükség, de akkor nagyon!

A helyszíni előkészületek 
megkezdődtek: a lakosság 

türelmét kérik
A pünkösdfürdői töltés mentén egyelőre 

a gáterősítési munkálatok előkészítő lépései 
kezdődtek meg a napokban. Ez azt jelen-
ti, hogy a kivitelező Swietelsky Építő Kft. 
Környezetvédelmi és Vízépítési Üzletága 
elvégzi a szükséges földmérési feladatokat, 
és a helyszínre szállítja, ott pedig ideiglene-
sen tárolja a későbbi kivitelezéshez szüksé-
ges eszközöket és anyagokat. 

Elsősorban olyan nagy méretű acélle-
mezek (szádlemezek) helyszínre szállítá-
sáról van szó, melyeket az építkezés során 
a szakemberek függőlegesen a földbe fog-
nak majd süllyeszteni. A föld alatt így kiépü-
lő ún. szádfal és a vasbeton alap fogja bizto-
sítani a gát stabilitását és megakadályozni a 
föld alatti vízszivárgásokat a Duna felől a la-
kott területek felé. Komoly biztonságot nyúj-
tó mérnöki létesítményről lévén szó, jelentős 
mennyiségű, mintegy 2200 tonna acéllemez 

kerül majd a föld alá. Ezeket a következő he-
tekben napi 4-5 kamionfordulóval fogják a 
helyszínre szállítani. 

Odafigyelve dolgoznak 
és minden véletlen 

károkozást kijavítanak
A szállítást végző gépkocsivezetők és a ki-

vitelező cég rakodást végző munkatársai min-
dent megtesznek, hogy a környéken lakókat a 
lehető legkisebb mértékben zavarják. Az ideig-
lenesen megnövekedő forgalomból adódó át-
meneti kényelmetlenségek elkerülhetetlenek. 
Helyenként sajnos az útburkolat vagy a füves 
részek kisebb károsodása még a legnagyobb 
gondosság mellett sem zárható ki teljesen. 

Az árvízi biztonság megteremtése kö-
zös érdek, az ideiglenes kellemetlensége-
kért a beruházó és a kivitelező ezúton is a 
lakók türelmét és megértését kéri.

Fontos tudni, hogy a kivitelező szakem-
berei az érintett közterületekről és ingat-
lanokról előzetesen fényképes és videó
kamerás állapotfelmérést készítettek. 
Amennyiben a rögzített állapothoz ké-
pest bármilyen károsodás történne, úgy a 
munkálatok befejezését követően a kivi-
telező köteles az eredeti állapotnak meg-
felelő javításokat és helyreállításokat ma-
radéktalanul elvégezni. 

Jelenleg tehát a pünkösdfürdői munkála-
tok előkészítése zajlik, várhatóan ez év vé-
géig. A tényleges kivitelezés megkezdésé-
vel kapcsolatos tudnivalókról a beruházó és 
a kivitelező később tud tájékoztatást adni. 
A pünkösdfürdői előkészületekkel és a ki-
vitelezés ezen szakaszával kapcsolatban a 
lakossági észrevételeket vagy kérdéseket 
a punkosdfurdo@enviroduna.hu címen fo-
gadják.

A pünkösdfürdői védmű látványterve játszótérrel és a felállított 
mobil árvízvédelmi fallal – a Duna felől

Ökosarokkal, interaktív foglalkozá-
sokkal és tankerttel várja az Óbudai 
Platán Könyvtár új, Ezüsthegy utcai 
épülete a Békásmegyeren és tágabb 
vonzáskörzetében élőket.

Idén nyáron nyílt meg az Óbu-
dai Platán Könyvtár békás-

megyeri fiókkönyvtárának új, 
Ezüsthegy utcai épülete a nagy-
közönség előtt. A békásmegyeri 
lakótelep és Békásmegyer-Ófalu 
határán lévő, közel másfél évti-
zedig üresen álló műemlék épü-
let a III. kerület Hadrianus Fej-
lesztési Programjában újult meg.

A könyvtár gyűjteményében 
mintegy 25 ezer dokumentum: 
könyvek, folyóiratok, napila-
pok, DVD-k, illetve hangos-
könyvek érhetők el. A felnőtt- 
és gyermekkönyvtár mellett egy 
rendezvények, előadások, illet-
ve gyerekfoglalkozások hely-
színéül szolgáló olvasótermet 
is kialakítottak, a kisebbeket 
mesesarokkal várják, míg a na-
gyobbak kényelmes babzsáko-

kon ülve merülhetnek bele egy-
egy könyvbe.

Az Ezüsthegyi Könyvtár min-
den szegletét a környezettudatos-
ság járja át. A könyvtárban van 
ökosarok, a szemetet szelektíven 
gyűjtik, az épület fűtése és vilá-
gítása energiahatékony (a LED-
es fényforrást bevilágítók egé-
szítik ki), a nyílászárók hőszige-
teltek, sőt a tervek szerint a moz-
gásukban akadályozott olvasók 
számára szóló, Könyvet Ház-
hoz nevű szolgáltatást is elekt-
romos autóval fogják megvaló-
sítani – tudtuk meg Pőcze Már-
tától, az Óbudai Platán Könyv-
tár igazgatójától, aki elmondta, 
hogy kollégái nyitottak voltak 
az öko-szemléletre, amelyet a 
könyvtár stratégiája is tartalmaz. 
Mindezekre az interaktív, illet-
ve az óvodás és iskolás csopor-
toknak szóló könyvtárpedagógi-
ai foglalkozásokon is nagy hang-
súlyt fektetnek – tette hozzá.

Az akadálymentesen megköze-
líthető, 231 négyezetméteren el-

terülő könyvtárhoz egy 600 négy-
zetméteres kert is tartozik, amely 
civil összefogással valósult meg, 
s valódi közösségi funkcióval 
bír, benne egy tankerttel, illet-
ve egy apró játszótérrel. Ottjár-
tunkkor már állt a komposztáló, 
amely szintén a „zöld gondolat” 

jegyében fogant. Ősz lévén egy 
rozmaringszál maradt „hírmon-
dónak” a tankertben, de már elül-
tették a levendulákat, így tavasz-
szal ismét kivirulhat a kert, amely 
a szabadban olvasás és a közös-
ségi kertészkedés élményét egya-
ránt kínálja.

Környezettudatos szemlélet a városszéli könyvtárban

Ezüsthegyi Könyvtár (Ezüsthegy utca 16., bejárat a Rózsadomb ut-
cáról). Nyitvatartás: hétfő 12-19, kedd: 9-14, szerda 12-19, csütörtök 
9-14, péntek 12-19 óra, minden páros hét szombatján 9-13 óra.
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Hírösszefoglaló: A kormány-
nyal kötött megállapodás-
nak köszönhetően a fővá-
ros forrásbiztosítási lehe-
tőségei előremozdulnak, 
választott főpolgármeste-
rének és köztestületének 
jelentősebb befolyása lehet 
Budapest fejlődésére, mint 
az elmúlt 70 év során bár-
mikor – fogalmazott beszé-
dében Tarlós István főpol-
gármester, Budapest egye-
sítésének 145. évfordulója 
alkalmából tartott ünnepi 
eseményen, a Főváros Nap-
ján, melyet az Újvároshá-
zán tartottak, ahol átadták 
a fővárosi elismerő címeket 
november 17-én. 

A miniszterelnökkel 
az imént írtunk alá 

egy tekintélyes hordere-
jű és széleskörű megál-
lapodást a főváros és a kormány együttmű-
ködéséről, melynek eredményeképpen Bu-
dapest forrásbiztosítási lehetőségei előre-
mozdulnak, továbbá választott főpolgár-
mesterének és köztestületének jelentős be-
folyása lehet a város fejlődésére, jelentő-
sebb, mint az elmúlt 70 év során bármikor – 
mondta Tarlós István főpolgármester. Hoz-
zátette: ha megfelelően értelmezzük és ki-
használjuk a benne rejlő lehetőségeket, ak-
kor akár az Andrássy–Podmaniczky-kor-
szakhoz hasonló fejlődés elé nézhet a fővá-
ros. A megállapodás 15 pontból áll, csak az 
egyik eleme a Fővárosi Közfejlesztések Ta-
nácsának létrehozása – fűzte hozzá.

Budapest az ország szíve
A főpolgármester úgy fogalmazott: Bu-

dapest, mint egyesített főváros a ma-
gyar nemzetteremtés része és egyik fon-
tos eredménye. Az utóbbi években ismét 
markánsabban látszik a város vitalitása. Ez 
az életképesség, ez az erő és fejlődni aka-
rás, és az ehhez kapcsolódó hol látványos, 
hol szerényen megbújó, de mindannyiszor 
nagyszerű, kivételes eredmények nem kis 
mértékben a mai nap díjazottjainak is kö-
szönhetők.

Az egységes főváros megalakulásának 
145. évfordulóján a Pro Urbe és a Buda-
pestért-díjak kitüntetettjei az esélyegyenlő-
ségért, a kultúráért, a közbiztonságért és a 
kiváló sportteljesítményekért adott elisme-
rések birtokosai minden bizonnyal ebben 
az ünnepi pillanatban is átérzik azt a fele-
lősséget, amit munkásságuk magában hor-
doz. Ők mindannyian Budapest érdekében 
önként vállalták, hogy szorgalmukkal, te-
hetségükkel, morális mércéjükkel a fővá-
ros közösségét szolgálják, mintát mutatnak 

az új generációknak. Napjaink egyre inkább 
elbizonytalanodó értékrendjének világában 
szükség van követhető és követendő egyé-
niségekre, akik személyükben hitelesítenek 
értékeket, életcélokat. Számunkra önök, 
Budapest legújabb kitüntetettjei ilyen sze-
mélyiségek – fogalmazott ünnepi beszédé-
ben a főpolgármester.

„A város legsikeresebb 
korszaka jöhet”

- Budapest ma óriási fejlődés kapujá-
ban áll, a következő évtizedben a város tör-
ténetének legsikeresebb korszakát élhe-
ti meg – mondta Orbán Viktor miniszterel-
nök. - 2030-ra Budapest lehet az egyik leg-
élhetőbb nagyváros Európában, a konti-
nens magas életminőségű és legbiztonságo-
sabb fővárosa – hangsúlyozta a kormányfő, 
hozzátéve: ehhez a városvezetés és a kor-
mány részéről is jól szervezett, kemény, kö-
zösen végzett munkára lesz szükség, ezért 
hozták létre Tarlós István főpolgármester-
rel egyetértésben a Fővárosi Közfejleszté-
sek Tanácsát. 2010 óta „hétmérföldes csiz-
mával haladunk előre” – fogalmazott a mi-
niszterelnök, aki az elért budapesti eredmé-
nyek között említette a 4-es metró befejezé-
sét, a fonódó villamoshálózatot, az Ország-
ház, a Kossuth tér, a Zeneakadémia, a Bu-
dai Vigadó, az Erkel Színház, a Szépművé-
szeti Múzeum, a Ludovika megújítását, va-
lamint több sportberuházást, például a Du-
na Arénát és az új stadionokat.

Folyamatban van továbbá a Városliget 
rekonstrukciója, az Operaház, az Iparmű-
vészeti Múzeum és a 3-as metró felújítása 
is. Emellett a közfejlesztési tanácsnak ha-
marosan döntenie kell az új nemzeti öttu-
saközpontról, sorra nyerik vissza régi fé-

nyüket a budai vár-
negyed történel-
mi épületei, és rö-
videsen megkez-
dődik az új dél-bu-
dai súlyponti kór-
ház építése is. Óriá-
si feladat az, amire 
vállalkozunk, ezer-
milliárdos nagy-
ságrendben és év-
tizedes távlatban 
gondolkodunk – 
mondta a kormány-
fő. A 2030-ig szóló 
tervezéssel kapcso-
latban arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a 
korabeli Steindl- és 
Hauszmann-tervek 
is hozzávetőlege-
sen 15 év alatt va-
lósultak meg. 

A kormányfő ki-
emelte: a mai nap 

Budapest születésnapja, Budapest a ma-
gyaroknak az örök város, „a város, amely 
minden magyaré”, bármely pontján is él-
jen a világnak. Budapest a magyar nemzet 
szíve, a nemzet fővárosa és egyben a bu-
dapestiek otthona. A budapestiek otthona-
ként a fővárosnak jól működőnek, rende-
zettnek, tisztának és szépnek kell lennie, 
ami a főpolgármester és a városvezetés fel-
adata. A nemzet fővárosaként Budapest-
nek méltóságot, büszkeséget, nagyszerűsé-
get kell sugároznia, ami a kormány és Bu-
dapest vezetésének közös feladata. A Fővá-
rosi Közfejlesztések Tanácsának létreho-
zásával újrakötjük azt a szövetséget a kor-
mány és a budapestiek között, amely egy-
szer már bevált – mondta Orbán Viktor. Be-
széde végén hozzátette: - Az erős Magyar-
országnak szüksége van emelkedő és gya-
rapodó Budapestre, a régi nagyságát visz-
szanyerni akaró Budapestnek pedig szük-
sége van egész Magyarország erejére és tá-
mogatására.

***
A Főváros Napján számos elismerést 

adott át Tarlós István főpolgármester, köz-
tük óbudai díjazottaknak.

Budapestértdíjat vehetett át Buncsák 
Piroska, az Óbudai Árpád Gimnázium 
könyvtáros tanára, gyermekvédelmi felelő-
se. Kenessey László, az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Főplébánia-templom karnagya, a 
Szent Péter és Pál Katolikus Általános Is-
kola alapítója és volt igazgatója, zenepe-
dagógus. Tamás Ilona, az Észak-Budapes-
ti Tankerületi Központ igazgatója. Dr. Tom-
kó László, az Óbudai Szent Péter és Pál Fő-
plébánia-templom diakónusa.

Papp László BudapestSportdíjban 
részesült: dr. Gulyás Miklós sebész főorvos.

Óbudaiakat is díjaztak a Főváros Napján

„Budapest legsikeresebb korszaka jöhet”

Fotó: Majtényi Mihály
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2016-ban az Országgyűlés a 
szociális munka napját mun-
kaszüneti nappá nyilvánítot-
ta. A szociális munkát vég-
zők tiszteletére szervezett 
ünnepséget az önkormány-
zat az Óbudai Kulturális Köz-
pontban november 8-án. 

Az eseményen be-
szédet mondott Bús 

Balázs polgármester: - 
A szociális munka nap-
ja mindig jó alkalmat kí-
nál nem csak a szakem-
berek, de mindannyiunk 
számára, hogy egy pil-
lanatra megálljunk, és – 
amint Márai Sándor ír-
ja – ha már ember mód-
ra és az emberek között 
élünk, számba vegyük 
tetteinket és mindazokat 
az eszközöket, amellyel 
az emberek ügye felé for-
dulunk. A polgármester 
a kerület szociális mun-
kájának méltatása után 
feltette a kérdést: mi van 
azokkal, akik már ré-
gen az alá a bizonyos vá-
lasztóvonal alá csúsz-
tak? Deák Ferenc idéze-
tével folytatta beszédét, 
miszerint:

“Az embereket puszta 
eszközöknek soha ne te-
kintsd, bármilyen alant 
álljanak is. Tiszteld min-
denkiben az emberi mél-
tóságot.”

Bús Balázs kifejtette: 
a hajléktalanság felszá-
molása jogállami keretek 
között illúzió, ezért he-
lyesebb, ha a hajléktalan-
sággal szemben esélyte-
remtő szolgáltatásokkal, 
szerteágazó támogatá-
sokkal vesszük fel a har-
cot, mert csak így adható 
vissza az elveszített em-
beri méltóság.

Az ünnepségen Varga 
Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő is 
köszöntötte az ágazat dol-
gozóit. Beszédében hang-
súlyozta: - Mind egy kö-
zösség vagyunk és nem 
tehetjük meg, hogy en-
nek egyetlen tagjáról is le-
mondjunk. Önök tanács-
adók, szószólók, ügyinté-
zők, pszichiáterek és még 

sokan mások, akik ezek-
kel a szerepekkel egyszer-
re vannak jelen a rászoru-
lók életében. A kormány 
igyekszik az anyagi meg-
becsülését is kifejezni, de 
mindemellett mindannyi-
an hálásak lehetünk áldo-
zatos munkájukért.

A beszédek után Bús 
Balázs és Kelemen Vik-
tória alpolgármester át-
adta a Fischer Ágoston-
díjat, amelyet a képvise-
lő-testület 2005 szeptem-
berében alapított: az elis-
merés a kiemelkedő te-
vékenységet kifejtő ter-
mészetes személyeknek, 
csoportoknak (szerve-
zeteknek vagy intézmé-
nyeknek) adományozha-
tó, akik Óbuda-Békás-
megyer szociális ellátá-
sainak, szolgáltatásainak 
fejlődéséhez, valamint a 
hátrányos helyzetű lako-
sai életminőségének javí-
tásához kimagasló telje-
sítménnyel vagy életmű-
vükkel hozzájárultak. A 
Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díjjal az ado-
mányozást igazoló ok-
levél és 500 ezer forint 
pénzjutalom jár.

Idősek képzése
Az elismerést idén Dr. 

Jászberényi József (a 
fenti képen középen) 
kapta az Óbuda-Békás-
megyeren élő idősek kép-
zéséért végzett tevékeny-
sége okán. Dr. Jászberé-

nyi József nevéhez fűző-
dik a komplex szenior-
képzések hazai elindítá-
sa: a 2000-es évek elején 
Svájcban, Olaszország-
ban, Finnországban jár-
va ismerte meg a szeni-
or-oktatás stratégiáit, és 
célul tűzte ki, hogy ezek 
tapasztalatait hazatérve 
meghonosítja. 2007-től 
– amikor a Zsigmond 
Király Főiskolán inté-
zetvezető lett – keres-
te a megvalósítás lehe-
tőségeit. A főiskola pro-
filjában a geronto-andra-
gógia szakirány mellett 
külön geronto-edukáci-

ós kutatóközpont is mű-
ködik, speciálisan a ko-
rosabb diákok oktatásá-
ra, problémáira fókuszál-
va. 2009-ben Dr. Jászbe-
rényi József munkatár-
saival elindította a Zsig-
mond Király Főiskola 
kutatócsoportját, amely 
két éven keresztül vizs-
gálta a környékben élők 
tanulási igényeit.      
A felmérés nyomán – el-
sőként az országban – 
2011-ben megnyílt az 
Nyugdíjasok Óbudai Aka-
démiája. Az előadások-
nak óriási sikere volt, al-
kalmanként 300-400 

hallgató is összegyűlt. 
A Nyugdíjasok Óbudai 
Akadémiájának elindítá-
sához segítő kezet nyúj-
tott az önkormányzat, va-
lamint a Szenior Akadé-
mia indulása előtt a meg-
nyíló új lehetőséget az 
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény a nappa-
li ellátást igénybe vevők 
között is népszerűsítet-
te. A jó együttműködés-
nek köszönhetően a klub-
tagok közül kerültek ki az 
első hallgatók, akik azóta 
is nagy számban látogat-
ják a plenáris előadáso-
kat. Az Akadémia 2018. 
szeptember 20-án immár 
XV. félévét kezdte el.

Dicséretek
A Szociális Munka 

Napja alkalmából pol-
gármesteri dicséretet ve-
hetett át: Kálvinné Tö-
rök Judit, bölcsődeveze-
tő, az Óbudai Egyesített 
Bölcsődék munkatársa; 
Nagy Lajosné, a Harrer 
Pál utcai Idősek Klubjá-
nak vezetője, az Óbudai 
Szociális Szolgáltató In-
tézmény munkatársa; Sa-
rudi Károlyné, a Fogya-
tékosok Nappali Ottho-
na vezető terápiás mun-
katársa, az Óbudai Re-
habilitációs és Foglal-
koztatási Központ dol-
gozója; Tóth Lídia Mar-
git esetmenedzser, az 
Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédel-
mi Központ dolgozója; 
Trenkáné Csom Henriet-
ta, címzetes rendőr-alez-
redes, kiemelt főnyomo-
zó, iskolai bűnmegelőzé-
si tanácsadó, a Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság 
III. kerületi Rendőrkapi-
tányságának munkatársa.

Intézményvezetői di-
cséretben részesültek: 
Darázs Mihályné (Óbu-
dai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Köz-
pont); Fekete Edit (Óbu-
dai Egyesített Bölcső-
dék); Nagy Krisztina 
(Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédel-
mi Központ); Skerlecz 
Klára (Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény).

A díjak átadása után 
Gájer Bálint és Zeneka-
ra adott ünnepi koncertet.

Átadták a Fischer Ágoston-díjat

Elismerések a szociális munka napján

Fotó: Antal István
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A Családok éve alkalmából a 
Családok Átmeneti Ottho-
nába látogattak el az Óbudai 
Rehabiltaciós és Foglalkoz-
tatási Központ munkatársai 
és ellátottjai november ele-
jén, hogy a fogyatékos sze-
mélyek által készített termé-
kekkel ajándékozzák meg a 
nehéz sorsú családokat.

A 2018-as évet Ma-
gyarország kormá-

nya a Családok évének 
nyilvánította, ennek ke-
retén belül már számos 
rendezvényt, programot 
rendeztek. Fontos azon-
ban, hogy a nehezebb 
sorsú családokról se fe-
ledkezzünk meg!

Ezért is döntött úgy az 
Óbudai Rehabilitációs és 

Foglalkoztatási Központ 
vezetősége a műhelyek-
ben dolgozó ellátottakkal 
közösen, hogy az intéz-
ményükben – fogyatékos 
személyek által – készí-
tett kézműves termékek-
kel szereznek örömet az 
óbudai Családok Átmeneti 
Otthonában lakóknak.

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatási 
Központtól érkezett ven-
dégek igyekeztek hasz-
nos tárgyakat vinni, töb-
bek között fejlesztő fajá-
tékokat, szőnyegeket, ke-
rámia tárgyakat és egyedi 
díszítésű jegyzetfüzete-
ket. Ezek a közelgő ünne-
pek alkalmával akár aján-

dékul is szolgálhatnak a 
gyermekek számára.

Ez a gesztus az intéz-
mény részéről kitűnő 

példája annak, hogy a fo-
gyatékkal élők is értéket 
teremtenek, és szívesen 
segítik rászoruló ember-

társaikat. Remélik, hogy 
ez az alkalom hagyo-
mánnyá nőheti ki magát 
a jövőben, és más intéz-
ményekbe is eljuthatnak 
majd az adományokkal.

Segítik egymást az óbudai intézmények

Fotó: Zumpf András

Tizenkettedik alkalommal 
jutalmazták Óbuda-Békás-
megyer legjobbjait. Az ösz-
töndíj célja, hogy motiválja 
és támogassa a III. kerület 
azon diákjait, akik az iskola-
pad mellett a versenypályán 
is kitűnően teljesítenek.

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

minden tanév őszén kiírja 
a „Jó tanuló, jó sportoló” 
ösztöndíj-pályázatot a III. 
kerületben lakó és tanu-
ló, 7-12. évfolyamra be-
iratkozott tanulók számá-
ra, akiknek a tanulmányi 
eredménye az elmúlt tan-
év során elérte vagy meg-
haladta a 4-es átlagot. Az 
önkormányzat célja, hogy 
támogassa és ösztönöz-
ze azokat a diákokat, akik 
a tanulás mellett a sport-
ban is kiváló eredménye-
ket érnek el, így példaké-
pekké válhatnak társaik 
számára, ösztönözve őket 
hasonló célok elérésére.

A 2018-as kiírásban 21 
iskolából 62 érvényes pá-
lyázat érkezett, ami egy-
értelműen mutatja, hogy 
a kerület diákjai kiemel-
kedő teljesítményt nyúj-

tottak az év során. Az ön-
kormányzat által nyúj-
tott támogatás mellett dr. 
Ádám Erzsébet nagylel-
kű magánfelajánlásának 
köszönhetően idén 25 he-
lyett már 35 diák kaphatja 
meg 10 hónapon keresz-
tül a 10 ezer forint össze-
gű ösztöndíjat.

A legeredményesebben 
a Veres Péter Gimnázium 
és az Óbudai Gimnázium 
diákjai szerepeltek, fej-fej 
mellett 6 díjazottal. Őket 
az Árpád Gimnázium és 
a Kerék Általános Iskola 
és Gimnázium követik 4-
4, a Kőrösi Csoma Sándor 

Gimnázium pedig 3 fővel. 
A 2018/2019-es tanévben 
35 tanuló nyert ösztöndí-
jat, közülük 11 lánynak 
és 6 fiúnak sikerült ismé-
telnie. Marosi Viktória, az 
Óbudai Gimnázium tanu-
lója negyedik alkalommal 
kapta meg az elismerést. 

Az ösztöndíjasok mellett 
további 19 diák kapott ok-
levelet. Az ideit is beleszá-
mítva az évek során ösz-
szesen 204 gyermek nyert 
el „Jó tanuló, jó sporto-
ló” ösztöndíjat, ami az is-
métléseknek köszönhető-
en 319 fő díjazottat jelent.

Átadták a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjakat

• A díjátadó ünnepséget a Fő téren, az Esernyős 
Szindbád termében tartották, ahol a diákokat és kí-
sérőiket Kelemen Viktória alpolgármester köszön-
tötte. A díjakat az alpolgármester mellett Tamás Ilo-
nától, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ tan-
kerületi igazgatójától és Csiki Attilától, az Óbudai 
Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. cégvezetőjétől 
vehették át a díjazottak. (Az ösztöndíjasok névsora 
az obuda.hu-n megtalálható.)
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A Graphisoft Parkban található Servi-
er kutatóintézet 10 éves jubileumi ren-
dezvényét október 10-én tartották.

A Servier csoportot Magyar-
országon körülbelül 25 éve 

alapították. Hazánk a Servi-
er csoport számára a kezdetek-
től stratégiai ország volt, ezért 
itt minden lehetséges működési 
területet bevezetett, az alapku-
tatástól a klinikai kutatáson és 
a gyártáson keresztül a forgal-
mazásig. Ezzel a négy egység-
gel Franciaország mellett Ma-
gyarország az egyetlen ország, 
amelyben a fenti tevékenysé-
gek össz pontosulnak. A Servi-
er elkötelezett a páciensek gyó-
gyítása, különösen a rákgyógy-
szerek portfóliójának szélesí-
tése mellett. A Shire onkológi-
ai részlegének megvásárlásá-
val rákgyógyszereik kínálatát 
két új, Magyarországon már be-
jegyzett terápiás termékkel bő-

vítik. Ez a lépés is erősíti onko-
lógiai kutatási programjukat. 

A Servier egyetlen Franciaor-
szágon kívüli kutatóintézete 10 
éve tanújele a cég elkötelezett-
ségének a magyarországi kuta-
tás iránt. Célja, hogy a jövőben 
újabb innovatív terápiás megol-
dásokkal segítse a magyar bete-
gek gyógyulását. 

A meghívott vendégek kö-
szöntőjükben kiemelték Ma-
gyarország szerepét az ágazat 
területen végzett munkát illető-
en, Olivier Laureau a cégcso-
port elnöke úgy fogalmazott: 
Magyarország fontos a kuta-
tás, a tehetségek és a hagyomá-
nyok miatt. A 10 éves évfordu-
ló alkalmából egy szoborpályá-
zatot is hirdettek, „Kémia és a 
tudomány művészete” címmel. 
A négy kiválasztott mű egyike 
a Graphisoft Park dísze lesz. Az 
eseményen részt vett Bús Balázs 
polgármester is.

Tízéves az óbudai székhelyű kutatóintézet
Szélesítik 

a rákgyógyszerek kínálatát

Az elmúlt időszakban számos, az 
időseket is érintő sikerek, fejleszté-
sek, illetve programok történtek a 
kerületben. Ezekről számoltak be az 
intézményvezetők, illetve a szakem-
berek a rendkívül tartalmas ülésen.

A z Idősek Tanácsának idei 
utolsó ülését október 30-

án tartották a polgármesteri hi-
vatal tanácstermében. A részt-
vevőket Müller Istvánné, az 
Óbudai Szociális Szolgáltató 
Intézmény vezetője és Kelemen 
Viktória alpolgármester kö-
szöntötte, aki elmondta: az ön-
kormányzat olyan körülménye-
ket próbál teremteni, hogy az 
emberek otthonra találjanak itt, 
ezt kívánják elérni az idősek te-
kintetében is.

A III. kerületben a legfrissebb 
adatok szerint 126 ezer 500-
an laknak; ebből a 65 év felet-
tiek száma 27 ezer 29 fő. Ne-
mek szerinti bontásban 10 ezer 
76 férfi és 16 ezer 953 nő. A Ta-
nács 2009-es megalakulása óta 
alapvető missziójának tekinti a 
kerületben élő nyugdíjas korúak 
körülményeinek javítását.

Az ülésen több előadás is el-
hangzott. A sort Szente Zsuzsa, 

a Szent Margit Rendelőintézet 
ápolás szakmai vezetője nyitot-
ta, aki a szűrések jelentőségéről 
beszélt az idősek körében. Hang-
súlyozta: rendkívüli fontosság-
gal bír, hogy a kerületben nagy 
népszerűségnek örvendenek az 
egészségügyi szűrőnapok, hi-
szen hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az itt élő idősek egészséges, aktív 
idős kort éljenek. Hozzátette azt 
is, hogy szintén nagyon sokan lá-
togatják az Egészséges Ezüstkor 
elnevezésű ismeretterjesztő elő-
adássorozatot is.

Az időseket is érintő városfej-
lesztési eredményekről az Óbu-
da-Békásmegyer Városfejlesz-

tő Nonprofit Kft. vezetője, Czé-
kó Gábor számolt be. Szó esett 
többek között az elmúlt évek és 
a közelmúlt eredményeiről, a 
Heltai Jenő téri idősek klubjá-
nak teljes, valamint a Derűs Al-
kony Gondozóház és a Csobán-
ka téri Szent Margit Rendelőin-
tézet felújításáról, valamint az 
Óbuda utcai orvosi rendelő kor-
szerűsítéséről. A folyamatban lé-
vő, illetve a jövőben megvalósu-
ló projektek között megemlítet-
te a békásmegyeri piac építését, 
az Egészséges Budapest prog-
ramot, amelynek keretében kor-
mány 5,1 milliárd forinttal támo-
gatja a Szent Margit Rendelőin-

tézet szakrendelőinek felújítását, 
valamint a szociális városrehabi-
litációt Békásmegyeren.

A városfejlesztési eredmények 
után Harsányi Mária, az Óbudai 
Társaskör igazgatója számolt be 
az aktuális, idősek érdeklődésé-
re is számot tartó programokról. 
Dr. Hecsey Pál ügyvéd rövid tá-
jékoztatót tartott az Összefogás 
Óbudáért Egyesület ingyenes jo-
gi szaktanácsadásáról.

Az ülés végén szót kért dr. 
Horváth Anikó, az Emberi Erő-
források Minisztériumának idős-
ügyi osztályának osztályvezető-
je is, aki gratulált a kerületben fo-
lyó magas színvonalú munkához, 
programokhoz, intézkedésekhez 
és a jól kiépült intézményi ellátó-
rendszerhez. Mint mondta: fon-
tosnak tartja, hogy az alulról jövő 
kezdeményezések teret kapnak, 
az időseket bevonják a fejleszté-
sekbe, jogi segítséget nyújtanak 
számukra. Bemutatta munkáju-
kat, előadásában hangsúlyozta a 
Monspart Sarolta egykori tájfutó 
által életre hívott Országos Gya-
logló Idősklub, valamint a De-
mencia-akcióterv és a az Idős-
ügyi Nemzeti Stratégia megújítá-
sának jelentőségét is.

Előadások az Idősek Tanácsán

Javítani a szépkorúak körülményein
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10 2018. 22. számadvent

Évek óta büszke „vendége” 
az Advent Óbudán karácso-
nyi nagyrendezvénynek a 
régmúlt időket idéző, egyes 
elemeiben műemléki védett-
séget élvező körhinta.

Kézzel faragott, fá-
ból készült lovacs-

kák, szekerek, autók, 
hintók és megannyi ked-
ves figura a mese-kör-
hintán, amihez sietnek 
a gyerekek. Felülnek rá, 
majd felhangzik az in-
dulást jelző 150 éves ha-
rangszó és indul a me-
net. Közben sült geszte-
nye és fahéjas fánk illa-
ta lengi be a karácsonyi 
ünnepi fényben pompá-
zó Szentlélek teret, ahol 
advent idején - november 
30-tól december 23-ig - a 
Greznár család körhintá-
ja állomásozik. 

- A ’60-as években 5 
forintért lehetett utazni 
rajta. A háború környé-
kén 1 tojásért is fel le-
hetett ülni rá. Vagy, ha 
a gyerekek megforgat-
ták, cserébe ingyen utaz-
hattak rajta – mesélte a 
Nosztalgiavidámpark tu-
lajdonosa, Greznár Antal.

A műemlék-gyermek-
körhinta az elmúlt évek-
ben szinte már hozzá-
tartozója lett az Advent 

Óbudán nagyrendez-
vénynek. A körhinta 
egyes részei több mint 
100 évesek. A hintaszer-
kezet a XX. század elejé-
ről származik. Alsó fest-
ményein Grimm mese-
jelenetek, felső részén 
pedig tájképi ábrázolá-
sok vannak. A felső rész 
Holzwarth János Baja 

környéki templomfes-
tő munkája, a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hi-
vatal 2007-ben védetté 
nyilvánította. - Igazi túl-
élő ez a vidámparki esz-
köz. Hiszen sikerült túl-
élnie a háborúkat. Nem 
sokon múlt, hogy tüze-
lőként végezze a háborús 
években, mint a Greznár 

család másik vidámpar-
ki szórakoztató hintája – 
folytatta a tulajdonos.

A körhinta napjainkban 
sem vesztett semmit nép-
szerűségéből, de ez régen 
is így volt. - Amikor pél-
dául a balatoni régióban, 
Révfülöp környékén ál-
lomásozott a mese-vurst-
link Psota Irén és Törő-
csik Mari is rendszeres 
látogatónk volt – mond-
ta Greznár Antal.

- Édesapánk, Greznár 
Ottó mindig arra töreke-
dett, hogy újabb és látvá-
nyosabb eszközöket ké-

szítsen. Most, hogy ránk 
került a sor, igyekszünk 
megtartani a hagyomá-
nyokat, miközben eszté-
tikailag és műszakilag a 
mai kornak megfelelő-
en üzemeltetjük eszkö-
zeinket. Ha letelepedünk 
egy-egy régi helyen so-
kan érdeklődnek szüle-
ink, nagyszüleink felől. 
Sokan hozzák gyerme-
keiket, nosztalgiával me-
sélve nekik a saját gyer-
mekkorukról, s a bú-
csúkban eltöltött boldog 
időkről – mesélte Grez-
nár Antal.

Műemlék körhinta a karácsonyi vásárban 

Szelíd hattyúk, színes falovak századfordulós hangulatban 

A Greznár család nosztalgia gyermekkörhintája november 30-tól december 23-ig várja a gyerekeket az Advent Óbudán 
2018 nagyrendezvényen, a Szentlélek téren

Egy vállalat sikerének kulcsa a leg-
jobb szakemberek megszerzése, 

motiválása és megtartása. Különösen 
igaz ez az intenzív kutatás-fejlesztést 
vagy más, igényes, kreatív szellemi 
munkát végző cégek esetében. A te-
hetségekért vívott verseny megnyeré-
sével a piaci verseny már szinte gye-
rekjáték.

Éppen ezért a legkiválóbb munkatár-
sakért vívott harc legalább olyan éles, 
mint a piaci verseny. És ahogyan a pi-
aci versenyt a legjobb cégek nem ter-
mékeik alacsony árával nyerik meg, 
úgy a munkaerő-piaci verseny sem 
csak a kínált jövedelem nagyságán mú-
lik. A legjobbakat ugyanis nem kizáró-
lag a pénz érdekli. Nekik meghatáro-
zó a szakmai kihívás, a munka minősé-
ge, és nem utolsósorban az elismerés. 

Ugyanakkor nagyon fontos az a kör-
nyezet is, amelyben dolgoznak, ahol 
életük nagy részét töltik. Ebben kínál 
versenyelőnyt a Graphisoft Park.

Ez a park olyan környezetet nyújt az 
itt működő vállalkozásoknak, amely 
segít meggyőzni a tehetséges és am-
biciózus jelölteket, hogy az állásinter-
júra érkezők első gondolata az legyen: 
itt nagyon jó volna dolgozni! Aki pedig 
már régóta jár ide, el sem tudja kép-
zelni, hogy reggelente ne a Graphisoft 
Park felé vegye az útját.

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
Bojár Gábor               Kocsány János

         elnök                  vezérigazgató
(A Graphisoft fogadóépületének és a 

Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ épü-
letének ítélték oda idén a Budapest Építé-
szeti Nívódíjat. Tudósítás a 21. oldalon.)

A Graphisoft Park 
az Óbudai Advent fő támogatója

Koncert a Főplébánia-templomban
A Csalogány Kórus és Soltész Rezső közös kon-
certje a gyerekekkel az Advent Óbudán rendezvé-
nyen. Helye: Szent Péter és Pál Főplébánia-temp-
lom, Lajos utca 168. Ideje: 2018. december 13-án 
16 órakor. Művészeti vezető: Fabényi Réka. 

Film készült a ringlispílről
Apáról-fiúra szállt a vidámparki mesterség A Grez-
nár nagyon régi hintás család, nevünk elválasztha-
tatlan a vidámparktól. Sokáig ez a körhinta képezte 
családi vállalkozásuk alapját, ha valaki megnősült 
vagy férjhez ment, mindig ezzel a hintával kezdte 
saját vállalkozását. A Néprajzi Múzeum 1980-ban 
és 2005-ben is filmet is forgatott a ringlispílről és a 
Greznár családról. 
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November 6-án minden év-
ben lerója tiszteletét a pol-
gári és katonai hajóstársa-
dalom a szolgálatuk teljesí-
tése közben hősi halált halt 
dunai hadihajósok, fo-
lyamőrök, flottillások és a 
haditengerészek emléke 
előtt Óbudán, a Laktanya ut-
ca 33. számú ház falán elhe-
lyezett emléktáblánál.

A helyszínt az egyko-
ri császári és kirá-

lyi Duna-flottilla hajdan-
volt központi laktanyá-
ja, az időpontot pedig az 
elit alakulat 1918. novem-
ber 6-án történt megszű-
nése adja.

Immár 100 éve, hogy 
az épület megszűnt a csá-
szári és királyi tengerésze-

ti különítmény bázisa len-
ni, s már csak a legidősebb 
honfitársaink emlékezeté-
ben él az egykor itt zaj-
ló laktanyai élet. (A Lajta 
Monitor és testvérhajója, 
az ugyancsak Óbudán épí-
tett Maros, fordulatos tör-
téneteiből következtethe-
tünk már csak a fedélzetü-
kön szolgáló tengerészek 
mindennapjaira és hősi-
es szerepvállalásukra.) - A 
napjaikat itt töltő matró-
zok szálláshelyére ma az 
utca neve figyelmeztet, mi 
pedig ismeretlenül is tisz-
telgünk az országot szol-
gáló magyar tengerészek 
emléke előtt – emlékezte-
tett Bús Balázs.

A polgármester kö-
szöntőjét Margitay-Becht 

András, a Császári és Ki-
rályi Duna-flottilla Ha-
gyományőrző Egyesü-
let elnökének gondola-
tai követték. Beszédében 
felidézte a néhai flottil-
la történetét és emlékét. - 
146 éves szolgálata alatt 
mindig, mindenütt győ-
zött, az első világhábo-
rú idején a világ legna-
gyobb folyami hajóhada 
volt, hajói sohasem ad-
ták magukat, soknemze-
tiségű személyzetükkel 
nem volt nemzetiségi vil-
longás és árulás. 1918. 
március 7-én pedig elér-
te és birtokba vette a Du-
na deltáját, amellyel a vi-
lágtörténelemben először 
egy hatalom uralta elő-
ször a Dunát.

100 évvel ezelőtt vonta le lobogóját a Duna-flottilla

Nem sokkal azután, hogy 
betöltötte 101. életévét, el-
ment az Abigél utolsó tanú-
ja, Domahidy Lászlóné Mag-
di néni, aki szinte mindvégig 
egészségben, boldogság-
ban élt óbudai lakásában 
operaénekes fiával, ifj. Do-
mahidy Lászlóval. Szabó 
Magda egykori debreceni 
osztálytársát, november kö-
zepén búcsúztatták hozzá-
tartozói és barátai a hajdú-
városi köztemetőben. 

Szeptember 17-én ünne-
peltük anyukám szüle-

tésnapját és pontosan egy 
hónapra rá örökre elaludt, 
sajnos az én születésna-
pomat már nem élhette 
meg… – újságolta szomo-
rúan fia, Domahidy Lász-
ló. – Szinte az utolsó percé-
ig sokat olvasott újságokat, 
hiszen minden érdekelte, 
ami a világban és a kerü-
letben zajlott, de könyve-
ket is, különösen Szabó 
Magda műveit, mert a vi-
lághírű írónő osztálytársa-
ként, annak idején, átélte 
a híres regényhősök min-
dennapjait. Ő volt az Abi-
gélben a Magda.

Báró Győrffy Magdol-
na 1917. szeptember 17-

én látta meg a napvilágot, 
fiatal korát Debrecenben 
töltötte, először a Dóczy 
Leánynevelő Intézetben, 
majd a Tanítóképzőben, és 
a hatvanas évek közepén 
költözött családjával a fő-
városba. Férjével, a neves 
operaénekessel, Domahi-
dy Lászlóval a zene hozta 
össze még a Hajdúváros-
ban, ahol zongorán kísér-
te. Addig kísérte, míg egy-
szer az énekes haza nem 
kísérte… 1943-ban háza-
sodtak össze és boldogan 
éltek több mint fél évszá-
zadot, amikor elvesztet-

te férjét. Fiúk, ifj. Doma-
hidy Lászlóként, édesap-
ja nyomdokaiba lépve hó-
dította meg a világ szín-
padait, ő ma is Óbudán 
él ugyan abban a házban, 
amelyben édesanyja örök-
re lehunyta a szemét. 

Magdi néni, nem sok-
kal a halála előtt, szíve-
sen beszélt e sorok írójá-
nak, egykori osztálytársá-
ra és barátnőjére, a híres 
írónőre, Szabó Magdára, 
ezt idézzük fel most:

- Magdával cserkésztár-
sak is voltunk, sőt ő volt 
a cserkészcsapat vezető-

je – mondta. - Sokat be-
szélgettünk, szüleit is jól 
ismertem, hiszen jártam 
hozzájuk. A szüleink szin-
tén jó barátságban voltak 
egymással, még a szüle-
tésnapunkat is együtt ün-
nepeltük, mert mindösz-
sze két hét volt köztünk. 
Nagyon szép és okos lány 
volt, jó tanuló, aki már ak-
kor kitűnt fogalmazásai-
val. Nem lepődtem meg, 
hogy író lett belőle.

- Méghozzá nem is 
akármilyen…

- Remek könyveket írt, 
nagyon örültem a sikere-
inek. Mindig meghívott a 
könyv- és színház bemu-
tatóira Debrecenben, il-
letve Budapesten. 

- Milyen érzés volt világ-
hírű műveiben viszont látni 
a debreceni közös éveket?

- Nagyon érdekes. Né-
ha még most is előveszem 
könyveit, ha nosztalgiázni 
akarok, mert amiket leírt, 
szinte minden úgy történt, 
persze egy kicsit kiszínez-
te írói fantáziája. Regényei-
ben élő figurák szerepeltek, 
egyik másikban magam-
ra ismertem. Különösen 
az Abigélben, ami remek-
mű! Gyönyörű diákéve-
im élményei elevenednek 
meg benne. Az is igaz volt, 
meg is írta, hogy tanáraink-
ba szerelmesek voltunk…

- Ajánlott témákat író 
barátjának?

- Szerettem volna egy 
érdekes családi történet-
tel megismertetni – édes-
anyám testvérének a fér-
je vezérkari főnökként, 
egyik pillanatról a másik-
ra, igen furcsa körülmé-
nyek között örökre eltűnt 
-, de már sajnos, nem si-
került. Pedig az élet írja a 
legjobb regényeket!

- No meg, egykori osz-
tálytársa, Szabó Magda…

- Igen, igen. 
Domahidyné Magdi 

néni, Óbuda szerelmese, 
november 16-án tért visz-
sza ősei földjébe… Nyu-
godjék békében.

Temesi László 

Szabó Magda osztálytársa volt
Elment az Abigél utolsó tanúja, 

Domahidyné Magdi néni 
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Ezüstróka
Könyvbemutató: Schäf-
fer Erzsébet legújabb 
könyvét mutatják be a Fő 
téri könyvtárban decem-
ber 4-én 17 órától. Az est 
folyamán lehetőség nyílik 
az Ezüstróka című könyv 
megvásárlására és dedi-
káltatására is. A rendez-
vényre a belépés díjta-
lan, a részvételi szándé-
kot kérik előre jelezni e-
mailben (fszek0307@
fszek.hu), vagy telefonon 
(368-8476).

Koltai Lajos 
életmű válogatás
A Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas, érdemes mű-
vész, operatőr, rendező 
Koltai Lajos – aki idén 
lett Óbuda-Békásme-
gyer díszpolgára – élet-
művéből láthatnak vá-
logatást az érdeklődők. 
Négy hónap – négy film 
az ART-filmklubban, az 
Esernyősben. Műso-
ron legközelebb Ha a 
férfi igazán szeret… cí-
mű amerikai romantikus 
dráma (1994) december 
5-én 18 órai kezdettel. 
(Regisztrálni az info@
osszefogasobudaert.hu 
e-mail címen lehet.)

Képzőművészeti 
tárlat

Szabó Franciska festő-
művész alkotásaiból nyí-
lik kiállítás december 7-
én 18 órakor az Óbudai 
Kulturális Központ San 
Marco Galériájában. A 
tárlatot megnyitja: Gara-
mi Gréta művészettör-
ténész. (A festmények 
2019. január 25-ig tekint-
hetők meg, hétközna-
ponként 9-től 16 óráig.)

Fotókiállítás 
az ÓKK-ban

Tokiói pillanatok címmel 
láthatnak válogatást az 
érdeklődők Erdős Attila 
fotóiból az Óbudai Kul-
turális Központban. A ki-
állítást november 23-án 
18 órakor nyitja meg Gu-
lyás Miklós művészettör-
ténész. Köszöntőt mond: 
Takesita Haruko, a buda-
pesti Japán Nagykövet-
ség titkára. (A tárlat de-
cember 7-ig a ház nyitva-
tartása alatt látogatható.)

Szerkesztőségünkbe több 
érdeklődő telefonhívás ér-
kezett, hogy hol kaphatók 
azok a könyvek, melyekről 
előző lapszámainkban ír-
tunk. Többek közt a gyönyö-
rű képes fotóalbum, A ma-
gyar fotó 1840-1989. A köte-
tek a Látóhatár Kiadó gon-
dozásában jelentek meg.

A magyar Fotó 
1840-1989

Mint arról október 27-én 
megjelent 20. lapszámunk 
13. oldalán is olvashat-
tak, olvasóink figyelmé-
be ajánlottuk Péntek Orso-
lya: A magyar fotó 1840-
1989 című könyvét, mely 
a fényképezés kezdeteitől 
a rendszerváltozásig vezet 
végig a magyar fotográfu-
sok életén és életművén. 
Mindazok számára hasz-
nos olvasmány, akik töb-
bet szeretnének megtudni 
erről a varázslatos világról, 
a fényképezés örök csodá-
járól. A kötet a Libri, a Líra 
és az Anima boltjaiban vá-
sárolható meg. Csakúgy, 
mint az alábbiak.

Budavári séták
Régi képek, hangu-

latok Budavár múltjá-

ból, mellettük a mai fo-
tó: ilyen volt a város – és 
ilyen lett. S hogy mi tör-
tént a két kép között el-
telt időben? A kötet dió-
héjban mindent elmond, 
amit a Várnegyed ikoni-
kus emlékhelyeiről tud-
ni lehet. Sőt még annál 
is többet: történelmi 
kulisszatitkokat, nagy 
idők, híres emberek 
budavári történeteit. 

A régmúlt események 
mellett felvillantja a jövőt 
is: a terveket, melyek a 
Budai Várnegyed XXI. 
századi képét alakítják. 

Lechner összes
Halász Csilla, Lud-

mann Mihály és Viczián 
Zsófia: Lechner összes 
című kötetük készítése-
kor útra keltek, hogy fel-
keressék Lechner Ödön 

épületeit határon innen 
és túl. Tudták, hogy az 
egyik legnagyobb ma-
gyar építőművész nyo-
mába szegődtek. Nél-
küle nincs magyar épí-
tészet, személye, művé-
szete és hatása megkerül-
hetetlen a századfordu-
ló világában, nemzetkö-
zi mércével mérve is ran-
gos életműve ma is iga-
zodási pont. 

Ybl összes 
Az Ybl Miklós min-

den épületét helyszíni fo-
tókon bemutató Ybl ösz-
szes, 52 település - 113 
épület című kötet elnyer-
te a Nyomda- és Papír-
ipari Szövetség bronz 
emlékplakettjét – talán 
ennyi is elég az érdeklő-
dés felkeltéséhez. 

A könyvek kaphatók: 
a Libri, a Líra, az Ani-
ma boltjaiban, illetve a 
Book24.hu internetes 
könyváruházon keresz-
tül. (A Látóhatár Kiadó 
címe: 1026 Budapest, 
Törökvész lejtő 21. E-
mail: szerkesztoseg@la-
tohatarkiado.hu Telefon. 
30/273-1715. A kiadó ve-
zetője: Halász Csilla.)

Adjon könyvet karácsonyra!

Hol kapható A magyar fotó 1840-1989?

IV. Óbudai Fotótárlat
Itt és most. Óbuda jelen időben

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

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
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Második alkalommal hirdet-
te meg a Virágos Óbuda Pá-
lyázatot Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. Az in-
dulók két kategóriában ver-
senghettek: a legszebb virá-
gos előkert, és a legszebb 
udvar, kert kategóriában. 

A Szindbád Rendez-
vényteremben no-

vember 10-én tartott 
eredményhirdetésen Ke-
lemen Viktória alpol-
gármester köszöntötte a 
résztvevőket. Elmond-
ta: Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata kiemelt 
figyelmet fordít a kör-
nyezetvédelemre, mely-
nek egyik kézzelfogható 
eredménye a tavaly meg-
alkotott Guckler Károly 
Program. 

Szemléletformálás
Ebben összefoglalta a 

kerület vezetése a kör-
nyezetvédelmi célkitű-
zéseket, a zajló projekte-
ket és a hosszabb távú el-
képzeléseket is. Az alpol-
gármester hangsúlyoz-
ta, hogy már kisgyermek 
kortól gondot kell for-
dítani a környezettuda-
tos szemlélet elsajátításá-

ra, ezért az óvodákban és 
az iskolákban is edukáci-
ós programokkal segíti az 
önkormányzat a szemlé-
letformálást. A zöldszem-
lélet kialakításának fon-
tos elemei a környezettu-
datos nevelés támogatá-
sa, az évente meghirdetett 
Fogadj örökbe egy zöldte-
rületet! elnevezésű vala-
mint a társasházi zöldfelü-
let gondozási pályázat.

Zöld, zöld, zöld
Az önkormányzat el-

kötelezett a kerület zöld-
felületének növelése mel-
lett, jelenleg is több zöld-
felületi beruházás fo-
lyik a kerületben: Hold-
udvar park, Lékai bíbo-
ros tér, a Szépvölgyi úti 
park fejlesztése is elin-
dul, megvalósul. Novem-
berben elindult a közös-
ségi fatelepítés is, amely-
hez csaknem 100 kerületi 
lakos csatlakozott az őszi 
regisztráció alkalmával. 
Évek óta nagy siker a 
muskátli akció, több tíz-
ezer tövet biztosít az ön-
kormányzat kedvezmé-
nyesen a lakosságnak. Ez 
utóbbi hatására indította 
el a városvezetés a Virá-

gos Óbuda pályázatot.
Kelemen Viktória örö-

mét fejezte ki a pályá-
zók lelkesedése kap-

csán, mint fogalmazott: 
a pályázók bebizonyítot-
ták, hogy szép, gondo-
zott kertekkel ők is hoz-

zájárulhatnak a városrész 
„felvirágoztatásához”.

Díjazottak
A legszebb virágos 

előkert kategóriában két 
megosztott I. díjat és 
két megosztott III. dí-
jat adtak át. A helyezé-
sek: I. Óbuda 23. sz. La-
kásfenntartó Szövetke-
zet, Lajos u. 113-121. I. 
Gyöngyösi János, Temp-
lom u. 25. II. Roznai 
Zoltán, Varsa u. 10. III. 
Csobánka tér 2. Társas-
ház, Csobánka tér 2. III. 
Társasház, Huszti út 21. 
Különdíjat kapott a Hé-
vízi út 29-33. sz. alat-
ti társasház a lakótele-
pi környezetben példa-
mutatóan kialakított nö-
vénybeültetésekért és in-
novatív eszközök alkal-
mazásáért. 

A legszebb udvar, kert 
kategória helyezései: I. 
Társasház, Beszterce u. 
19. II. Pusztadombi lakó-
park, Táncsics M. u. 44. 
III. Társasház, Óbor u. 
8. A díjazottak oklevelet 
vehettek át és pénzjuta-
lomban részesültek. 

Virágos Óbuda

A legszebb udvar, kert: I. Társasház, Beszterce utca 19.

A legszebb virágos előkert: I. Óbuda 23. sz. Lakásfenntartó 
Szövetkezet, Lajos utca 113-121.

A legszebb virágos előkert: I. Gyöngyösi János, Templom utca 25.

November 19-én kezdődött 
meg a zöldterületek meg-
tisztítása a lehullott faleve-
lektől, ám érdemes tudni, 
hogy bizonyos helyeken az 
avar védelmi funkciót lát el. 
Ennek értelmében lesznek 
területek, ahol meghagyják 
azt, hogy a fák gyökerei a té-
li hidegtől védve legyenek.

A z ősszel elvégzendő 
szezonális munkák 

közé tartozik a lombsep-
rés. Ahogy egyre erőseb-

bé válik a levelek hullása, 
úgy okoz egyre több gon-
dot a lehullott levelek el-
takarítása. A közterület-
felügyelet saját dolgozói 
állományával és a szer-
ződött partnerek bevoná-
sával folyamatosan tisz-
títja, sepri a kerület köz-
területeit, de a nagy, át-
fogó lombeltakarításnak 
eddig még nem érkezett 
el az ideje, hiszen a fa-

gyos, szeles időjárás még 
váratott magára, ami-
nek hatására a fák a ma-
radék leveleiket is lehul-
lajtják. Érdemes és legfő-
képpen költségtakaréko-
sabb volt az idei elhúzódó 
meleg időjárás miatt tehát 
megvárniuk, míg a fák 
teljes lombozata lehullik. 
November második felé-
re már az előrejelzések is 
lehűlést jósoltak, így no-

vember 19-én meghatáro-
zott ütemterv szerint ha-
ladva elkezdődött a zöld-
felületek takarítása. Első 
körben a gyalogosok ál-
tal frekventáltan használt 
területeket, elsősorban a 
járdákat takarítják, mert 
a reggeli nedves időben a 
lehullott levelek csúszós-
sá válnak, balesetveszélyt 
okozhatnak. A zöldterü-
letekről nem minden eset-

ben távolítják el a lehul-
lott faleveleket, hiszen az 
avar a természetben mint-
egy takaróként viselke-
dik, a növények gyökér-
zetét a természet a lehul-
lott lombkoronával védi a 
hideg hónapokban. Ennek 
a védelmi feladatnak a tá-
mogatása érdekében ma-
radnak olyan területek is, 
ahol a lehullott faleveleket 
otthagyják. 

Elkezdődött az átfogó lombtakarítás

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

Hogyan kezeljük a zöldhulladékot?
A kerti zöldhulladék kezelésének számos mód-
ja van. A szabályos megoldások: a komposztá-
lás; FKF zöldhulladék zsák; zöldhulladék lerakóba 
történő saját kezű szállítás; zöldhulladék konténer; 
zöldhulladék elszállítás.
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Nemzetiségi 
advent

A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban a Német, 
Szlovák, Lengyel Nem-
zetiségi Önkormány-
zat és a „Braunhaxler” 
Egyesület december 13-
án 17 órától rendezi a 
hagyományos nemzeti-
ségi adventi estet. Fel-
lépnek Óbuda-Békás-
megyer német nemze-
tiségi óvodásai és isko-
lásai; német, szlovák és 
lengyel nemzetiségi kó-
rusok. Az adventi gyer-
tyát meggyújtja és ünne-
pi beszédet mond Bús 
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere 

Német 
közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata közmeg-
hallgatást tart december 
13-án 16-tól 17 óráig a 
Békásmegyeri Közösségi 
Házban (Csobánka tér 5.)

Krumplibúcsú
Óbuda-Békásmegyer 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata és a „Bra-
unhaxler” Egyesület idén 
is megrendezi a hagyo-
mányos óbudai Krumpli-
búcsút a Rozmaring Ét-
teremben december 26-
án 10-től 16 óráig. Déli 12 
órakor a jelenlegi Krump-
likirály és Krumplikirály-
nő ünnepélyesen átadja 
„hivatalát” az új Krump-
likirálynak és Krumpliki-
rálynőnek. A Krumplibú-
csún fellép a Braunhax-
ler Dalkör, a talp alá va-
lóról Zwickl Misi és fú-
vós zenekara gondosko-
dik. (Asztalfoglalás köte-
lező december 20-ig Ne-
ubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszá-
mon.)

Tanulmányút
A Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a 
„Braunhaxler” Egyesü-
let tanulmányutat szer-
vez november 30-tól de-
cember 2-ig Sárospatak-
Hercegkút-Kassa-Agg-
telekre. Érdeklődés és 
jelentkezés Neubrandt 
Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon. 

Az önkormányzat képvise-
lő-testülete elfogadta a ke-
rület turisztikai koncepció-
ját, amely figyelembe veszi 
a kerület turisztikai piacon 
elfoglalt jelenlegi pozícióját, 
az új trendeket, gazdasági, 
társadalmi környezetet, a fo-
gyasztói igényeket. 

Az elmúlt 12 évben 
jelentősen bővült 

a turizmus szempontjá-
ból releváns kínálat, lét-
rejöttek a szükséges in-
tézményi keretek és nőt-
tek a turizmusfejlesztés-
re fordítható támogatá-
sok is. 2013-ban megala-
kult az Óbudai Turiszti-
kai Egyesület, 2014-ben 
pedig megnyílt az Eser-
nyős Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Informá-
ciós Pont Nonprofit Kft., 
amelyek működése és te-
vékenysége folyamato-
san hozzájárul Óbuda-
Békásmegyer turisztikai 
szerepének erősítéséhez, 
a kerület turisztikai érté-
keinek széles körű meg-
ismertetéséhez és nép-
szerűsítéséhez. A turiz-
mus ágazatokon átnyú-
ló összefüggéseit szem 
előtt tartva a koncep-
ció az Integrált Városfej-
lesztési Stratégia, a Meg-
újuló Óbuda Hadrianus 
Fejlesztési Program és 
a párhuzamosan a Kul-
turális Koncepció meg-
állapításainak és céljai-
nak figyelembevételével, 
azokkal összehangolva 

készült, és természetesen 
illeszkedik az érvényben 
lévő Nemzeti Turizmus-
fejlesztési Stratégiához 
és a budapesti turisztikai 
elképzelésekhez is. 

Az önkormányzat veze-
tése, szakemberei mind-
ezt a november 6-án is-
mertették a kerületben 
tevékenykedő és az ön-
kormányzattal együtt-
működő vendéglátó, ide-
genforgalmi, kulturális 
és egyéb turisztikai tevé-
kenységet végző partne-
reivel, előadások kereté-
ben. A résztvevők bete-
kinthettek az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Tu-
risztikai és Információs 
Pont Nonprofit Kft. tu-
risztikai tevékenységé-
be, megismerhették a tu-
rizmus fellendítésében 

vállalt szerepüket és tö-
rekvéseiket. A jelenlé-
vők részleteiben megis-
merhették az Óbudai Tu-
risztikai Egyesület tevé-
kenységét, amely közvet-
len kapcsolatban áll a ke-
rületi turisztikai szerep-
lőkkel, így segítve a ha-
tékony együttműködést. 
Természetesen Óbu-
da-Békásmegyer római 
örökségét is bemutatták. 

A koncepció hama-
rosan elérhető lesz az 
obuda.hu honlapon is, 
amelyben szerepelnek a 
kerület lehetőségei, kiak-
názatlan területei, illetve 
a rövid és hosszútávú el-
képzelések arra vonatko-
zólag, hogyan kerülhet-
ne méltóbb helyre Óbu-
da Budapest turisztikai 
térképén. www.visitobu-
da.com.

Turisztikai fórum 

Bem József Díj 2019. évi adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete és Varsó Bemowo kerületének 
Képviselő-testülete 2010-ben közösen alapítot-
ta meg a Bem József Díjat, melynek odaítélését 
és átadását rendelet szabályozza.
„A Díj adományozható annak a kiemelkedő tevé-
kenységet kifejtő természetes személynek, jogi sze-
mélynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dasági társaságnak, aki (amely) Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerülete kö-
zötti együttműködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez 
kimagasló teljesítményével hozzájárult, valamint a 
lengyel-magyar kapcsolatok és barátság elmélyíté-
se érdekében kiemelkedő munkát végzett.”
A Díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, 
sport és turisztika, gazdasági kezdeményezés, köz-
élet területein végzett tevékenységért ítélhető oda.
A Bem József Díj évente adományozható lengyel 
részről egy és magyar részről egy fő/csoport részére.
A magyar díjazott személyére november 30-ig írás-
ban – a mellékelt 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. számú mel-
léklet formanyomtatványának kitöltésével – tehet in-

dítványt: a polgármester, legalább 5 települési képvi-
selő, az önkormányzat területén működő társadalmi 
szervezet és az önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, legalább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétéről a Bem József Díj Kura-
tóriumának javaslata alapján Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 2019. 
január 31-ig, az adományozás indokait is tartalma-
zó határozatban.
A díjat előreláthatólag Bem József születésnapján, 
márciusban adják át. A díjjal kisplasztika és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat – azaz 
a kitöltött formanyomtatványt – zárt borítékban, a 
Polgármesteri Hivatal címére Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1033 
Budapest, Fő tér 3.) postai úton kérik benyújtani 
„Javaslat Bem József Díj adományozására” megje-
löléssel, november 30-ig. (A benyújtási határidő a 
postára adás dátumát jelenti. A formanyomtatvány 
letölthető a www.obuda.hu honlapról.)
Bővebb információ a következő telefonszámon, illet-
ve e-mail címen kérhető: +36-1-437-8834; borbely.
rita@obuda.hu

ÓVoDApEDAGÓGuS fElVétElE. Az Ágoston 
Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodape-
dagógus állásra (határozott időre). Alkalmazási felté-
telek: óvodapedagógusi főiskolai végzettség; büntet-
len előélet; egészségügyi alkalmasság. A munkakör 
legkorábban 2018. december 7-től tölthető be. A pá-
lyázatok benyújtásának határideje: 2018. november 
30. A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. de-
cember 6. A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton. Tartalma: fényképes önéletrajz, iskolai bizonyít-
vány másolata elérhetőség megjelölésével.



20 2018. 22. számiskoláink – oktatás

Az Óbudai Társaskör szín-
háztermét Till Ottóról nevez-
ték el, az egykori karnagy, 
zenetanár és iskolaigazga-
tó, az Óbudai Kamarazene-
kar alapítója, Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára tiszte-
letére.

T ill Ottó Budapes-
ten született 1929. 

június 30-án. Bölcsésze-
ti, majd zeneszerzési stú-
diumok után katonaze-
nészként a katona karmes-
teri pálya felé haladt if-
jú korában, közben hege-
dű szakon szerzett okleve-
let. 1953-ban kísérletkép-
pen kezdett hegedűtanítás-
ba Békásmegyeren. Egy 
tanév után arról győző-
dött meg, hogy ezen a pá-
lyán képes legjobban meg-
valósítani önmagát. Ön-
ként megvált a honvédség-
től, és a Fővárosi Zeneis-
kola Szervezet 3. sz. Kör-
zeti Zeneiskola tanára lett, 
majd 1962-ben igazgató-
helyettese, főleg a III. ke-
rület ügyeivel foglalko-
zott. A III. kerületi Ál-
lami Zeneiskola alapító-
ja volt 1968-ban. Pedagó-
giai és művészeti vezető-
ként értelmezte fő felada-
tait. Többek közt: „Minél 

teljesebbé fejleszteni a ta-
nított hangszerek válasz-
tékát, emelni a zenét tanu-
ló fiatalok arányát, közön-
séget, aktívan befogadó, 
zenével élő koncerthallga-
tóságot nevelni Óbudán.” 

Valóban megvalósultak 
a fenti célkitűzések a több 
mint két évtizedes igaz-
gatói működése nyomán: 
az induláskor meglévő 

9 tanszakot 21-re növel-
te. A kezdeti 73 „jelentő-
sebb” zeneiskolai hang-
szer darabszáma 582-re 
gyarapodott, az ütőhang-
szeres vagy a népzenei 
tanszakok felvirágoztatá-
sa e nélkül elképzelhetet-
len lett volna.

Till Ottó igazgatói mű-
ködésének időszakában 
a növendékek létszáma 

598-től 1341-re nőtt, 108 
növendék folytatta tanul-
mányait Zeneművészeti 
Szakközépiskolában, 45 
pedig az akkori Zenemű-
vészeti Főiskolán.

A Zeneiskola olyan 
eredményeket mutatott 
fel, amelyek túlnőttek az 
ország határain. Kieme-
lendő a hangszeres előké-
szítő tagozat kikísérlete-
zése, az elismert ütőhang-
szeres tagozat megterem-
tése, a kivirult, majd ön-
állóvá vált népzenei tago-
zat. A világ 29 országá-
ból 188 szakmai látogató 
érkezett az általa vezetett 
Zeneiskolába.

Elválaszthatatlan ne-
vétől és a Zeneiskolá-
tól a zenekarok működé-
se. 1954-ben egy növen-
dékzenekar alakult, majd 
szétvált korosztályok sze-
rint, s ennek egyik mai 
folytatója az Óbudai Ka-
marazenekar. 

Kimagasló európai mű-
veltséggel rendelkezett, 
amely az ismeretek bir-
toklásán túl magában fog-
lalta a bölcsességet, az 
eszmeáramlatok önálló 
feldolgozását, az ítéletal-
kotást, a hihetetlen érzé-
kenységet és fogékony-

ságot. Egyedülállóan po-
zitív hozzáállása volt az 
élet valamennyi mozzana-
tához, különösen a gyer-
mekekhez és fiatalokhoz. 
Egyengette sok tehetséges 
fiatal zenei pályáját, sokan 
közülük túlnőtték a mes-
tert, s ennek mindig iga-
zán tudott örülni. Szerény-
sége alapján mindig mun-
katársait igyekezett előtér-
be állítani. 

Óbuda-Békásmegyer 
Díszpolgára lett 1994-ben, 
elsőként vehette át az 
Óbuda Kultúrájáért-díjat 
2004-ben. A Magyar Köz-
társaság Ezüst Érdemke-
resztje kitüntetést szin-
tén ebben az évben kap-
ta meg. 75. születésnap-
ján az Óbudai Kamaraze-
nekar tagjai arany karmes-
teri pálcával ajándékozták 
meg, hálájuk és tiszteletük 
kifejezéseként. Till Ottó a 
zene szeretetére, a világ 
megismerésére és a kö-
zösség tiszteletére nevel-
te a fiatalokat. 

Növendékeit, barátait, 
zenésztársait 2011 szep-
temberében hagyta itt, 
csendben. 

(Forrás: Óbudai An-
ziksz, 2016 nyár. Takács 
György: Ki volt Till Ottó?)

Ki volt Till Ottó?

Színháztermet neveztek el a zenetanárról

Till Ottó köszöntése 75. születésnapján az Óbudai Társaskörben

Az anyával történő fo-
kozatos beszokta-

tás általában két hétig tart, 
ami alatt folyamatosan nő 
a bölcsődében eltöltött idő, 
és csökken az anyai jelen-
lét. Pontos menete nem 
meghatározható, hiszen 
minden gyermek különbö-
ző, ezért eltérő lehet a szü-
lő távozására adott reakci-
ójuk. A sikeres beszokta-

tást segítheti a bölcsődébe 
járást megelőző „játszó-
zás”. Az Óbudai Egyesített 
Bölcsődékben jelenleg két 
helyen várják a bölcsődé-
be még nem járó gyerme-
keket édesanyjukkal egy 
közösen, játékkal eltöltött 
délelőttre, a játszócsopor-
tokba. Itt nem kell a gyer-
meknek az anyától való el-
válás miatti szorongást át-

élnie, így játéka nyugod-
tabb, vidámabb lesz. A 
játszócsoport napirendje 
megegyezik a bölcsődés 
gyermekek napirendjével, 
így bölcsődébe járáskor 
már ez sem lesz ismeret-
len a számukra. Az édes-
anyák gyermekük szociá-
lis fejlődését láthatják, ta-
pasztalhatják ebben a cso-
portban. Az intézményben 

dolgozó kisgyermekneve-
lő a szülők minden kérdé-
sére válaszol. 

Játszócsoportok
• Szérűskert Bölcsőde 

Szérűskert utca 35. +36-
1/388-6509;

• Víziorgona 1. Bölcső-
de: Víziorgona utca 1. 
+36-1/454-0948.

Azoknak az édesanyák-
nak javasolják a szülő-cse-
csemő-kisgyermek kon-
zultációt, akinek a csecse-
mője, kisgyermeke sokat 
sír, evési, alvási vagy más 

viselkedésproblémái van-
nak. A konzulens segít a 
megoldásban. Ezzel kap-
csolatban az anyukák ér-
deklődjenek a védőnőjük-
nél, vagy a bölcsődékben!

Élő népzene
Továbbra is folytatódik 

az Élő Népzene a bölcső-
dében című programsoro-
zat a legkisebbek zenei fej-
lődés gondozása. Csoóri 
Julianna kisgyermekneve-
lő és a Kerek Zenekar há-
rom-három bölcsődébe lá-
togat el és népi mondókák-
kal, énekekkel varázsolja 
el a kicsiket. Ezeken a szer-
dákon kinyitják a kapuikat 
olyan kisgyermekek előtt 
is, akik nem járnak bölcső-
débe. A táblázatban megte-
kinthetik hol, mikor talál-
kozhatnak az élő népzené-
vel a bölcsődékben.

Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde
9 órától 10 órától 11 órától

2018. 11. 28. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1039 Bp.,Víziorgona u 8. 1035 Bp., Kerék u 12-14.
2018. 12. 05. 1039 Bp., Medgyessy 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*
2018. 12. 12. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert 35.*
2018. 12. 19. 1039 Bp., Medgyessy 3. 1039 Bp.,Víziorgona u 8. 1039 Bp.,Víziorgona u.1.*

Kisgyermekek bölcsődei beszoktatása
Az Óbudai Egyesített Bölcsődék kisgyermekeinek élete mozgalmasan telik: javában tar-
tanak a beszoktatások. Tizenegy tagintézményben nagy hangsúlyt kap a szülővel történő 
fokozatos beszoktatás, hiszen ez az első „közösségbe illesztés” meghatározó a gyermek 
életében a többi közösséget (óvoda, iskola) tekintve is.
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A Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából idén is több hé-
ten át zajló rendezvénysoro-
zattal készült az Óbudai 
Egyetem. A felsőoktatási in-
tézmény tudományos ese-
ményekkel tisztelgett a ma-
gyar tudóstársadalom előtt 
november 5-23. között. A 
megnyitót november 5-én 
tartották a Bécsi úti campu-
son. A rendezvényen a ki-
emelkedő tudományos ered-
ményeket elérő hallgatók, 
doktoranduszok, oktatók és 
kutatók számos díjat és elis-
merést vehettek át.

A z Országgyűlés no-
vember 3-át - azt a 

napot, amelyen 1825-ben 
Széchenyi István birto-
kainak egy évi jövedel-
mét Magyar Tudós Tár-
saság alapításának cél-
jára felajánlotta, és ez-
zel lehetővé tette a Ma-
gyar Tudományos Aka-
démia megalapítását – a 
Magyar Tudomány Ün-
nepévé nyilvánította.

Az Óbudai Egyetem a 
Magyar Tudomány Ün-

nepe alkalmából minden 
karán és központjában 
magas színvonalú prog-
ramokkal várta az érdek-
lődőket november 5-23. 
között, ezzel is hozzájá-
rulva a hazai, valamint a 
nemzetközi elismertség 
növeléséhez. A program-
sorozat széles spektru-
mú és szinte minden, az 
egyetem által művelt tu-
dományterületet lefedett. 

Az eseménysorozat fon-
tos eleme volt idén is a 
Tudományos Diákköri Kon-
ferencia, melynek cél-
ja a kötelező tananyag-
gal kapcsolatos tudomá-
nyos ismeretek elmélyí-
tése, bővítése, a tudomá-
nyos igényű önképzés, a 
képzési követelménye-
ket, a tantervi kötelezett-
séget meghaladó tudás el-
sajátítása, az alkotókész-

ség kifejlesztése, a diák-
tudományos tevékenység 
feltételeinek biztosítása, 
a hallgatók bevonása a tu-
dományos kutatásba. To-

vábbá a diákköri munka 
során elért egyéni ered-
mények szakmai nyilvá-
nosságának és megítélé-
sének biztosítása, haszno-
sításának elősegítése. 

A programsorozat má-
sik elemeként november 
23-án tartotta a felsőok-
tatási intézmény az Egye-
tem Napját, megemlékez-
ve arról, hogy 2009-ben 
ezen a napon az Országy-
gyűlés döntésének értel-
mében létrejött a jogelőd 
intézmények szellemisé-
gét továbbörökítő Óbudai 
Egyetem. 

A felsőoktatási intéz-
mény a november 23-ig 
megrendezendő tizen-
nyolc rendezvény között 
számos nemzetközi kon-
ferenciának is otthont 
adott.

A tudományt ünnepelték az Óbudai Egyetemen

• Az eseménysorozat célja, hogy népszerűsítse a 
tudomány és a kutatómunka jelentőségét hazánk-
ban, bemutassa a magyar tudományos kutatások 
eredményeit, és mindenki számára közérthetővé 
tegye a tudomány és kutatás jelentőségét az ok-
tatásban, valamint az oktatás jelentőségét a tudo-
mányban és a kutatásban.

Átadták a Budapest Építésze-
ti Nívódíjat, melyet idén az 
óbudai Graphisoft Park foga-
dóépülete és a Kőbányai Ügy-
félszolgálati Központ épülete 
kapta. Az elismeréseket no-
vember 15-én a FUGA Buda-
pesti Építészeti Központban 
vehették át a díjazottak. 

A pályázat célja, hogy 
elősegítse az új érté-

kek teremtését, a hagyo-
mányos értékek megőr-
zését, valamint az építé-
szeti és környezeti kultú-
ra fejlődését. A pályázat 
kiemelt feladata, hogy 
elismerje és megismer-
tesse a városképet for-
máló építészeti alkotá-
sokat, bemutassa az igé-
nyesen megtervezett és 
létrejött alkotásokban 
résztvevők példaértékű 
együttműködését a to-
vábbi magas színvona-
lú, innovatív beruházá-
sok ösztönzése érdeké-
ben. Cél, hogy a Buda-

pest Építészeti Nívódíja 
2018 odaítélésével a leg-
kiemelkedőbb alkotások 
megkapják a megérde-
melt figyelmet és nyilvá-
nosságot. A zsűri értéke-
lése szerint a Sugár Pé-
ter, Ilyés-Fekete Zsuzsa 
és Kun Tamás építészek 
által tervezett Graphi-

soft Park fogadóépületé-
nél „az eredmény minő-
sége, a tervezői hozzáál-
lás, a habitus és módszer 
is egyaránt példaértékű-
nek tekinthető”.

- A 145 éves Budapest 
bizonyítja, hogy mindig 
képes megújulni, dina-
mikusan fejlődő igazi vi-

lágváros – emelte ki Sza-
lay-Bobrovniczky Ale-
xandra humán főpolgár-
mester-helyettes, az elis-
merést odaítélő zsűri el-
nöke. Kiemelte, hogy a 
fejlődéshez olyan alko-
tók és jó példák kellenek, 
mint amilyenek az építé-
szeti munkák is.

Mártonffy Miklós, Bu-
dapest főépítésze a díját-
adón arról beszélt, hogy 
használjuk ezeket az 
épületeket és örüljünk 
nekik, mert miértünk 
épültek, értünk szépek és 
hasznosak.

Csapó Balázs, a Buda-
pesti Építész Kamara el-
nöke felidézte: a díj leg-
fontosabb célja, hogy 
magát az építészetet hir-
desse és vigye azt köze-
lebb a hétköznapokban is 
mindenkihez.

Ebben az évben a két 
nagydíj mellett kiemelt 
dicséretet kapott az Új 
Hegyvidék Galéria, a 
Pa latinus Strandfürdő 
műemléki főépülete, 
egy kőbányai háziorvo-
si rendelő rekonstrukci-
ója, valamint az őrme-
zői P+R parkoló és pavi-
lon épülete – hangzott el 
a Fuga Budapesti Építé-
szeti Központban tartott 
díjátadón.

Nívódíjas a Graphisoft fogadóépülete
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Óbudai sziréna
Lelőttek egy nőt 
Békásmegyeren
A rendőrségre novem-
ber 21-én 5 óra 37 perc-
kor érkezett bejelentés, 
hogy a Virág utcában 
lövéseket hallottak, és 
egy nő fekszik a földön. 
A helyszínen kiderült, 
hogy a nőt több lövés 
érte, és olyan súlyosan 
megsérült, hogy meg-
halt. A rendőrség a te-
rületet lezárta és meg-
kezdte az ügy felderíté-
sét. A bűncselekmény-
nyel megalapozottan 
gyanúsítható férfit el-
fogták a helyszín köze-
lében.

Lakása alatti 
üzletből lopott

Egy 50 éves férfi, B. 
László a Bécsi úti laká-
sa alatti boltba tört be 
november 16-án hajnal-
ban. A férfi a riasztót és 
a biztonsági kamerákat 
megrongálta, majd az 
üzletből pénzt lopott. Az 
óbudai nyomozók azo-
nosították a betörőt, akit 
pár órával a bűncselek-
ményt követően a laká-
sában elfogtak, és elő-
állítottak a kerületi rend-
őrkapitányságra.

Autótörő
Egy autós úgy hajtott 
végig a csillaghegyi 
Valéria utcán novem-
ber 17-én délután, hogy 
csaknem az összes, ut-
cán álló kocsinak ne-
kiment és rommá tör-
te őket. Öt parkoló au-
tó sérült meg. A balese-
tet okozó autós a rend-
őrség kiérkezése előtt 
a helyszínt elhagyta. 
A rendőrség a helyszí-
nen szemlét tartott és a 
baleset körülményeinek 
tisztázása érdekében 
szabálysértési eljárást 
indított ismeretlen elkö-
vetővel szemben.

Ősszel is, télen is kerékpár-regisztráció
Lassan vége a bicikliszezonnak, a kerékpárok visz-
szakerülnek a pincékbe, tárolókba. A kerékpár-re-
gisztrációról viszont a hűvös idő beköszöntével 
sem kell lemondanunk. Bár a szervezetten meghir-
detett kerékpár-regisztrációs kitelepüléseink a tél 
folyamán szünetelnek, előzetes egyeztetés és be-
jelentkezés alapján a BRFK III. kerületi Rendőrka-
pitányságon (Tímár utca 9/A.) továbbra is szívesen 
fogadunk egyéni, vagy csoportos jelentkezéseket 
az őszi, illetve a téli időszakban egyaránt. 
Keressék kollégánkat, regisztráltassák kerékpárju-
kat, hogy lopás esetén legyen esélyük visszakapni! 
Jelentkezés, időpont-egyeztetés: Bukva Zoltán fő-
törzszászlós. E-mail: bukvaz@budapest.police.hu

BRfK III. kerületi Rendőrkapitányság

Elhullott állatok bejelentése
Az állati tetemek elszállítására vonatkozó igényt 
Csikós Viktória Fruzsinának lehet bejelenteni na-
ponta 0-24 óra között az 06-70-539-3220-as (te-
lefonszám változás!) telefonszámon. Emellett a 
bejelentések a segitoangyalok@segitoangyalok.hu 
e-mail címen is megtehetők.

Döntött a Fővárosi Közgyű-
lés: új, állandó közlekedés-
biztonsági kamerákat létesí-
tenek a gyorshajtások miatt 
a Szentendrei úton. A képvi-
selők egyhangúlag támogat-
ták a kamerák elhelyezését a 
november 14-ei ülésen.

A z elfogadott előter-
jesztésben az ol-

vasható, hogy az elmúlt 
években számos olyan, 
halállal vagy személyi sé-
rüléssel járó baleset tör-
tént Budapesten, amely-

nek oka vélelmezhetően 
illegális gyorsulási ver-
seny volt: ezek kedvelt 
helyszínei a III. kerület-
ben a Szentendrei út és a 
XIII. kerületben a Váci út.

A kamerákat a Szen-
tendrei út kivezető olda-
lán a Záhony utcai ke-
reszteződés előtt, a be-
vezető oldalon a Mátyás 
király úti kereszteződés 
előtt helyezik el. A teljes 
rendszer 154 millió fo-
rintba, sávonként 22 mil-
lió forintba kerül majd, 

az összeg felét a Belügy-
minisztérium és a Buda-
pesti Rendőr-főkapitány-
ság, a másik felét az ön-
kormányzat vállalja, de 
várhatóan a főváros is be-
száll a költségekbe.

Miután 2017 március-
ban a Szentendrei úton 
egy ámokfutó belero-
hant az előtte álló autóba 
két ember halálát okozva, 
Bús Balázs polgármester 
újra a Belügyminisztéri-
umhoz fordult, hogy bő-
vítsék ki az országos Vé-

da közúti intelligens ka-
merarendszert, és a Szen-
tendrei úton is legyenek 
kamerák. A kerületi tér-
figyelő kamerák fejlesz-
tésére nagy gondot fordít 
az önkormányzat, aminek 
köszönhetően több mint 
száz kamera vigyáz az itt 
élők élet- és vagyonbiz-
tonságára. A főutak és az 
azon zajló közúti közle-
kedés biztonságának sza-
vatolása azonban elsősor-
ban fővárosi és országos 
feladatkörbe tartozik.

Véda-kamerák a Szentendrei úton

A mentők beteghez ér-
keztek a Folyam-

őr utcába október 29-én. 
Amíg felmentek, az autó-
juk motortere kigyulladt. 
Az Országos Mentőszol-
gálat tájékoztatása sze-
rint: „Egy parkoló mentő-
autó motorterében tűz ke-
letkezett, melyet a tűzol-

tók eloltottak. A műsza-
ki okot szakértői vizsgálat 
fogja tisztázni. A mentő-
autóban senki sem tartóz-
kodott (a személyzet egy 
nőbeteg kórházba szállí-
tásához érkezett, éppen a 
lakásban voltak). A stabil 
állapotú beteget így másik 
mentőautó szállította el”.

Vaddisznó a forgalomban
November 5-én, fényes nappal egy vaddisznó fu-
tott a Királyok útján. Az állat nem zavartatta magát, 
nyugodtan vágtázott a forgalommal szemben. Biz-
tosan megdöbbenhetett az a néhány autós, aki lát-
ta a vaddisznót szemben futni az utcán, ám vélhe-
tően elsőbbséget adtak az állatnak, így az egy kar-
colás nélkül megúszta a kalandot. 

Kiégett mentőautó

Az óbudai nyomozók elfog-
ták azt a férfit, aki négy ró-
mai-parti vendéglátóhelyre 
is betört.

Lopás elkövetésének 
megalapozott gyanú-

ja miatt folytatnak bün-
tetőeljárást a III. kerületi 
Rendőrkapitányság nyo-
mozói a 25 éves buda-
pesti K. Rajmund ellen. 
A nyomozás adatai sze-
rint a férfi november 15-

ei elfogását megelőzően 
négy római-parti vendég-
látóhelyre is betört. A tol-
vaj a büfékből készpénzt, 
mobiltelefont és több 
üveg szeszesitalt lopott. 
K. Rajmundot elfogását 
követően gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd őri-
zetbe vették, előterjesz-
tést tettek letartóztatásá-
ra. Az illetékes bíróság a 
férfi bűnügyi felügyeletét 
rendelte el.

Elkapták a római-parti betörőt
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata kiemelten fontos-
nak tartja a mozgásukban 
korlátozott emberek aka-
dálymentes közlekedésének 
fejlesztését, ezért célul tűzte 
ki, hogy hosszútávon bárki 
számára elérhető legyen a 
kerület minden pontja. A ke-
rület teljes akadálymentesí-
tése egy igen hosszú folya-
mat, melyet sajnos nem lehet 
lerövidíteni, de a megvalósu-
lásért az önkormányzat min-
den évben – a lehetőségei-
hez mérten – megteszi a 
szükséges lépéseket.

A kerekesszékkel köz-
lekedők számára ta-

lán ismerős lehet a Ro-
ute4U nevű platform, 
mely a világ számos vá-
rosában, köztük Buda-
pest belsőbb kerületeiben 
nyújt ingyenes segítsé-
get az akadálymentes út-
vonalak megtalálásában. 
Az alkalmazásban nap-
rakész információkat ta-
lálhatunk a járdák, átke-

lők, fontos helyek aka-
dálymentes járhatóságá-
ról, mely információ nem 
csak a kerekesszékesek, 
de bármilyen más, guru-
ló eszközzel közlekedők-
nek, például babakocsis 
járókelőknek is fontos le-
het. Az alkalmazás a ke-
resés alapján gyorsan, 
felhasználóbarát módon 
mutat meg akadálymen-
tes térképeket, így meg-

könnyítve sok kerekes 
eszközzel közlekedő hét-
köznapjait.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatához szá-
mos lakossági bejelen-
tés érkezik be az akadály-
mentesség fejlesztésének 
igényével. A III. kerület 
– részben erre való vála-
szul – megkereste a Rou-
te4U alkalmazás készítő-
it a kerület applikációba 

történő felvételével kap-
csolatban, hiszen ez je-
lentősen segítené a kere-
kesszékkel közlekedőket 
a már akadálymentesí-
tett járdák használatában. 
Az Óbuda Békásmegyer 
Városfejlesztő Nonpro-
fit Kft. lebonyolításában 
nemrég zajlott a teljes ke-
rület akadálymentességé-
nek felmérése, beleértve 
a kerület járdainfrastruk-
túrájának minden olyan 
tulajdonságát, ami a ke-
rekes járművek (pl. kere-
kesszékek vagy babako-
csik) számára problémát 
jelenthet.

A felmérni kívánt tulaj-
donságok, melyek nagy-
ban eldöntik, hogy egy 
útszakasz mennyire jár-
ható akadálymentesen: 
az útfelület simasága, a 
kereszteződések padkái-
nak magassága, hossz- és 
keresztirányú lejtés, jár-

daszélesség. A felmérés 
eredményeként 663 kilo-
méter járdahálózat került 
fel az alkalmazás térké-
pére. Az applikáción ke-
resztül az akadálymen-
tes útvonalak teljes mér-
tékben személyre szab-
hatók, hiszen mindenki 
egyénileg állíthatja be az 
akadálymentességi igé-
nyét, amikor az útvonal-
tervét elkészíti.

A felmérésnek köszön-
hetően a helyi lakosok 
segítésén túl a teljes ke-
rület akadálymentes jár-
datérképe hozzájárul-
hat ahhoz is, hogy a ke-
rületen kívül élő, mozgá-
sukban korlátozott em-
berek is meglátogathas-
sák Óbuda-Békásmegyer 
egy-egy látnivalóját. Az 
applikáció és az akadály-
mentes térkép elérhető a 
www.route4u.org olda-
lon, regisztráció után.

Akadálymentes járdatérkép

A BKK Zrt. társadalmi 
egyeztetést tett közzé hon-
lapján, két, a III. kerület köz-
lekedését is érintő tervezett 
változtatásról. Az elképzelé-
sek megismerhetők és véle-
ményezhetők a BKK honlap-
ján lévő online fórumon ke-
resztül.

260as buszjárat 
útvonalának módosítása

A budai fonódó vil-
lamoshálózat 2016. évi 
bevezetését követően a 
160-as és 260-as autó-
buszjárat útvonala úgy 
módosult, hogy az Óbu-
da rendelőintézet térsé-
géig közlekedik. Ezzel a 
járatok a fonódó villamo-
sok és az 1-es villamos 
elérésén kívül közvetlen 
kapcsolatot nyújtanak 
a Vörösvári út térségé-
hez is. Annak érdekében, 
hogy a Bécsi út megálló-
iból, valamint az egyre 
jobban kiépülő Harsány-
lejtő városrész felől köz-
vetlenül elérhetők legye-
nek a III. kerület főbb lé-
tesítményei, központi te-
rületei, a 260-as busz vo-
nalát a BKK a Vörösvá-

ri úton és a Pacsirtamező 
utcán át egészen a Kolo-
sy térig meghosszabbíta-
ni tervezi. A 260-as busz 
az Óbudai rendelőintézet 
érintése után egyenesen 
továbbközlekedik a Vö-
rösvári úton, majd a Fló-
rián tér érintésével a Pa-
csirtamező utca-Lajos ut-
ca útvonalon a Kolosy té-
rig közlekedik. A 260-as 
busz ezáltal a Flórián tér, 
a Nagyszombat utca és a 
Kolosy tér környékével 
is közvetlen kapcsolatot 
teremt, valamint javítja a 
Vörösvári út térségéből a 
fonódó villamosok elér-
hetőségét. A 160-as busz 
a továbbiakban is érinti a 

Szent Margit Kórház tér-
ségét. A Harsánylejtő vá-
rosrész bővebb kiszolgá-
lása érdekében a 260A 
járat helyett is 260-as 
busz indul, így a vonalon 
minden busz végigközle-
kedik Harsánylejtőig, a 
Citronella utcáig.

Módosul a 111-es 
menetrendje

A korábban a Kolosy 
térig közlekedő 111-es 
busz útvonalát a fonódó 
villamoshálózat átadásá-
hoz kapcsolódóan hosz-
szabbították meg a Bog-
dáni útig annak érdeké-
ben, hogy a Pacsirtame-
ző utca és a Szentendrei 
út térségéből segítse a fo-

nódó villamosok eléré-
sét. A 260-as buszjárat 
az útvonalának meghosz-
szabbításával ezt a szere-
pet részben átveszi, ezért 
a 111-es busz menetrend-
je módosul. A Pacsirta-
mező utcában összesség-
ében minden időszakban 
több autóbusz jár majd 
sűrűbb közlekedést biz-
tosítva az utasoknak.

A 923as éjszakai 
járat útvonalának 

módosítása
A III. kerületi önkor-

mányzat kezdeménye-
zésére a BKK módosíta-
ni tervezi a 923-as éjsza-
kai buszjárat csillaghegyi 
útvonalát annak érdeké-
ben, hogy a kiemelt pihe-
nőidőszakban – az éjjeli 
órákban – a Czetz János 
utca környezetében élők 
lakókörülményei kedve-

zőbbé váljanak. A jelen-
legi terelőútnak megfe-
lelően Békásmegyer fe-
lé a 923-as busz a Szen-
tendrei út és a Czetz Já-
nos utca csomópontig 
változatlan, majd onnan 
tovább a Rákóczi utca–
Batthyány utca–Széche-
nyi utca–Bercsényi utca–
Mátyás király út útvona-
lon halad. Az éjszakai já-
rat nem érinti a Czetz Já-
nos utcában található At-
tila utca, Huba utca és 
Hunyadi utca megállót, 
helyettük az új nyomvo-
nalon a Rákóczi utcában, 
illetve a Mátyás király út 
kereszteződésénél lehet 
az autóbuszokat elérni. A 
társadalmi egyeztetés le-
zárásáig a 923-as éjsza-
kai autóbusz a jelenlegi 
(terelt) útvonalán közle-
kedik.

Társadalmi egyeztetés óbudai buszvonalak fejlesztéséről

Véleményezési lehetőség 
a BKK honlapján keresztül

Az érintettek észrevételeit, javaslatait a 
BKK november 27-én éjfélig várja. A hozzá-
szólásokat figyelembeveszik a közlekedési 
rend véglegesítésekor. További információk: 
www.bkk.hu; bkk@bkk.hu. 
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tvszerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás ingyenes.
 EzermesterLakásszerviz! 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. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. EL-
MŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok. Barabás. Tel.: 70/2800-479 vagy 1/793-
1229. www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Vízfűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-
7526
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. Rész-
szellőzők beépítése. Barta Zsolt 06-30/858-
0823
 Vízvezetékközpontifűtés szerelés. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter Tel: 06-70/397-3869
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752

Egészség
 Izomletapadások, fej, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kár-
páti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 
06-20/493-1675

oktatás
 Középiskolai felkészítő centrum a Vörös-
vári úton! Négy-hat-nyolcosztályos gimnázi-
um(ok)ba készülőknek három fős kiscsopor-
tokban minden délután és szombaton. Thalész 
Kör. Tel.: 06-20/946-2027
 Thalész Kör Óbudán! A Vörösvári úton 
matematika-fizika-kémia-magyartanárok kor-
repetálnak általános- és középiskolásokat 
minden délután és szombat délelőtt. Tel.: 06-
20/946-2027

 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan! Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga-felkészítés. Tel.: 06-20/439-6410
 Matematika korrepetálás Békásmegye-
ren tanárnőnél általános iskolásoknak, vala-
mint középiskola 9.-10. osztályosoknak. Tel.: 
06-30/334-3433
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-
2077
 Matematika korrepetálás, érettségi felké-
szítés tapasztalt magántanárral, igény esetén 
háznál. Tel.: 06-20/573-2581

Elad-vesz
Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-
20/544-0027
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat, 
képeslapokat antikváriumunk vásárol. Díjta-
lan kiszállással. 06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő - múzeu-
mok számára is - készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, aranyakat, 
szobrokat, porcelánokat. Tel.: 06-1/789-1693, 
06-30/898-5720

 

Régiség
 Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásáro-
lunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, kar-
órát, régi pénzérmét, borostyánt, festményt, 
teljes hagyatékot. Cím: III. ker. Vörösvári út 
15. www.obudaoraekszer.hu Tel.: 06-30/498-
3005
 Antikváriumunk vásárol jó állapotú köny-
veket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszállás! 
Tel:06-20/471-6410, 06-20/386-6490

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Nánási lakóparkban 60 m2-es lakás kiadó. 
Tel.: 06-1/267-0525
 Meggyfa utcában (III. ker.) 46 nm-es bú-
torozott lakás kiadó. Tel.: +36-30/281-0307
 Vízimolnár köz 2. szám alatti társasházban 
44 m2 összkomfortos, felújított helyiség 2019. 
január 3-tól csendes tevékenységre kiadó. Ér-
deklődni lehet: Lénárt Mihály közös képvise-
lőnél. Telefon: 06-20/951-7758

 Békásmegyeri új bevásárlócsarnokban 
bevezetett üzlet eladó. 16 nm utcai. Tel.: 
06-70/258-5476

 Bakoslak Ingatlan eladó és kiadó lakáso-
kat keres igényes, készpénzes ügyfelei részé-
re. Tel: 06-20/974-0571, bakoslak.office@
gmail.com
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 

vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600

Állás
 Kőművest alkalmaznék napi 15.000 Ft-
ért. Lehet beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423
 Kft. takarítónőket keres Óbudára kora haj-
nali, vagy késő esti munkára. Tel.: 06-20/944-
7289
 Hiányzom valahol? Friss nyugdíjas A, B, 
C (3 millió km – esetmentes), 36 éves kiske-
reskedelmi gyakorlattal (saját), diplomával, jó 
kommunikációval, (3,5 tonnáig) állást keres. 
Tel.: 06-70/559-8824
 Óbudai nagyforgalmú kifőzde keres szak-
mai gyakorlattal gyorséttermi eladót, pultost. 
Tel.: 06-20/935-4578, desianiko@gmail.com
 III. kerületi általános iskolákba keresünk 

délutános takarítónőket 4 órában. Érdeklődni: 
06-20/980-5616

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

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. 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 felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTILMÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 2427157. Mobil: 06 (20) 9263422.

Nyitva : HP 1218.
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B ús Balázs polgármester 
már 2009 óta szorgalmaz-

za a kármentesítést, érdemi lé-
péseket azonban csak a terü-
let tulajdonosa, az NKM Föld-
gázszolgáltató Zrt. tehet. A volt 
gyárterület nem kerületi tulaj-
don, a kármentesítés nem a he-
lyi önkormányzat feladata.

Miután ismét felszínre került, 
hogy a szennyezett talajból mér-
gező anyagok szivárognak a Du-
nába, az elmúlt egy hónapban fo-
lyamatosan érkeznek szerkesztő-
ségünkhöz a kérdések, kérések: 
járjunk utána, hol tart a kármen-
tesítés, mit lehet tudni ez ügyben? 
Ez a lakosság, civil szervezetek, 
újságírók részéről egyaránt jogos 
felvetés: mindannyian aggódunk 
környezetünkért, gyermekeink és 

a minket körülvevő élővi-
lág jövőjéért. Mint mindig, 
most is akadnak azonban 
olyanok, akik leplezetle-
nül politikai hasznot akar-
nak kovácsolni a fennál-
ló helyzetből, melyet nem 
a helyi városvezetés idé-
zett elő. Az önkormányzat 
a mérgezés megszüntetése 
érdekében, maximum sürgethe-
ti a veszély-elhárítást az illetékes 
hatóságoknál. 

Időközben a rendőrség eljá-
rást indított ismeretlen tettes el-
len: az óbudai gázgyári talaj-
szennyezés Dunába jutásával 
összefüggésben a rendőrség-
re 2018. október 31-én érkezett 
feljelentés ismeretlen tettes el-
len, amely alapján a BRFK III. 

kerületi Rendőrkapitánysága 
nyomozást rendelt el környezet-
károsítás bűntett gyanúja miatt.

Kármentesítési 
határidők: 2021-2022

Megkerestük a Nemzeti Köz-
művek Zrt.-t, mely válaszolt 
lapunknak a kármentesítés 
ügyében:

„Tisztelt szerkesztőség!
Az egykori Óbudai Gáz-

gyár területén a szennyezés az 
1913-tól 1987-ig tartó városi-
gáz gyártásnak tudható be. A 
Fővárosi Gázművek 1990-ben 
saját kezdeményezésére kezdte 
meg a területen a talaj- és a ta-
lajvíz szennyezettségének álla-
potfelmérését, majd pedig a kár-
mentesítést – a terület 21.000 
m2-es méretéből és a szennye-
zettség kiterjedtségéből adódó-
an – több szakaszban. Az NKM 
Földgázszolgáltató Zrt. (koráb-
ban FŐGÁZ Zrt.) kiemelt pro-
jektként kezeli a terület szeny-
nyezettségének megszüntetését. 
A terület toxikológiai veszélyt 
nem jelent a kerületben élőkre. 
De mivel ez egy közforgalomra 
nem átadott, nem rehabilitált és 
elzárt ipari terület, ezért szám-
talan baleseti veszélyforrás je-
lentkezik, ha azon illetéktelen 
látogatók mozognak.

2018 folyamán nyílt, nemzet-
közi pályázati eljárás keretében 
kiválasztásra került a kivitelezés 
során műszaki-ellenőr szerepet 
betöltő mérnök-ellenőr konzorci-
um és megkezdtük a második ki-
vitelezői közbeszerzés előkészí-
tését. A környezetvédelmi ható-
ság által megállapított kármen-
tesítési határidők (az egyes üte-

mek részhatáridői) 2021-ben, il-
letve 2022-ben járnak le. A pro-
jekt végrehajtása és ütemezése, 
valamint a közbeszerzés kiírása 
a környezetvédelmi hatóság ál-
tal megszabott határidőkhöz iga-
zodik, a projekt előrehaladásáról 
a hatóságot folyamatosan tájé-
koztatjuk. Az előkészítő munkák 
részeként 2017 és 2018 első fél-
év folyamán a Fővárosi Önkor-
mányzat elbontatta a nem mű-
emlék jellegű épületeket, lezaj-
lott az előzetes régészeti feltárás, 
valamint üzemen kívül helyeztük 
a területen található 24/6 bar-os 
nyomásszabályozó állomást.

Üdvözlettel,
Nemzeti Közművek”

A lakosság biztonságát
szavatolni kell!

Bízzunk benne, hogy az ügy-
gyel kapcsolatos, kiemelkedő 
sajtóérdeklődés nyomán új len-
dületet vehet az elmúlt évek-
ben holtpontra jutott folyamat! 
Értesülésünk szerint az önkor-
mányzat szakemberei a kerü-
leti lakosok érdekében minden 
tőlük telhető segítséget meg-
adnak a kármentesítés gyors és 
hatékony elvégzéséhez. Koráb-
ban a városrész vezetése már 
felhívta az illetékesek figyel-
mét arra, hogy az érintett la-
kosság biztonságát mindvégig 
szavatolni kell. A munkálatok 
módjáról és járulékos hatása-
iról, továbbá a felmerülő kér-
déseikre megnyugtató válaszo-
kat szükséges adni. Reméljük, 
hogy a méreganyagok szivár-
gásának megállítása ügyében 
a lehető legrövidebb időn belül 
érdemi előrelépés történik!

A második kivitelezői közbeszerzés előkészítésénél tartanak a hatóságok

Mielőbb meg kellene állítani a mérgek szivárgását!
Mára mindenki előtt ismert, hogy a Duna alacsony vízállása nyomán 
újra felszínre került és láthatóvá vált az évtizedek óta tudott tény, 
mely szerint az egykori Gázgyár szennyezett talajából mérgező anya-
gok szivárognak a folyóba. Azzal azonban még mindig kevesen van-
nak tisztában, hogy: a gyár egykori területe nem a III. kerület tulajdo-
na, az egykori gyárterület kármentesítése nem tartozik a helyi önkor-
mányzat hatáskörébe. A munkálatok súlyos milliárdokba kerülnek 
majd. Tájékoztatásért a Nemzeti Közművek Zrt.-hez fordultunk.



30 2018. 22. számsPort

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

Az ausztriai verse-
nyen a női mezőny-

ben a válogatott Gadá-
nyi Zoltána „mindent 
vitt”, az U23 korosz-
tály legyőzése után a 
felnőtt mezőnyt is leis-
kolázta és a tavalyi ver-
senyhez hasonlóan, idén 

is övé lett a Wörthersee 
Rózsája-díj. Rajta kí-
vül jól szerepelt Baracs 
Éva (masters karegó-
ria I. hely), Lajkó Lász-
lóné (masters II.), a ser-
dülők között Mile An-
na (II.), Kiffer Dorina 
(U23 III.), Pajor Krisz-

tián (felnőtt II.) és Tal-
pos Norbert (III.).

Az Országos Evezős 
Bajnokságon folytatódott 
az éremhullás: 6 első, 12 
második és 7 harmadik 
helyezés „érkezett” a ró-
mai-parti bázisra. Gadá-
nyi Zoltána ezen a verse-
nyen is remekelt, női egy-
párban végig csak a hátát 
láthatta a mezőny. A te-
hetség egyre markánsabb 
jeleit mutató Mile Anna 
és Maticsek Lizett serdü-

lő kétpárban értek első-
ként célba, a további 4 
OB bajnoki címről a Kül-

ker-Csepel versenyegye-
sülés veterán tagjai gon-
doskodtak.                     la

Gadányi Zoltána kétszeres Wörthersee Rózsája-díjas

A Kerék Általános Is-
kola és Gimnázium 8.c 
osztályos tanulója, Sza-
bó Alexandra 14. szüle-
tésnapját ünneplő óbudai 
diák tiszteletére is szólt a 
magyar himnusz az októ-
ber 20-án Grazban ren-
dezett akrobatikus Rock 
and Roll junior páros for-
mációs világbajnoksá-
gon, amelyen a Vis Amo-
ris formációval aranyér-
met szerzett. A formá-
ció mind az elődöntőben, 
mind a középdöntőben 
vezetett és végül a döntő-
ben, toronymagas pont-
számmal meg is nyerték 
a világbajnoki kupát.

A Vis Amoris formáci-
óval három percben Ró-
meó és Júlia történetét 
adják elő a színpadon és 
táncolják el az akrobati-

kus rock and roll eleme-
it felsorakoztatva. A for-
máció sikerét mi sem bi-
zonyíthatja jobban, hogy 
ebben a sportágban a leg-
magasabb fokozatot érő 
világbajnoki 1. helye-
zést megkapták. Nagyon 
sok munka van emögött, 
és sokan mondják, hogy 
„csak” három percet 
kell táncolni. Pedig nem 
„csak” táncolni kell, ha-
nem 12 embernek együtt 
dolgoznia, figyelniük 
egymásra, koncentrálni, 
arcmimikázni és nagyon 
pontos láb-kéz táncmoz-
dulatokat végezniük: fi-
gyelni a zene ritmusá-
ra, és emellett mutatni és 
éreztetni a közönséggel 
és a bírákkal, hogy ők ezt 
nagy lelkesedéssel, szen-
vedéllyel csinálják.

Világbajnoki arany 
a 14. születésnapra

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény idén is 
megrendezte a Szent Már-
ton Asztalitenisz Kupát. A 
rendezvény 1 hónapos 
időszaka alatt 71 nyugdí-
jas mérte össze a tudását, 
nők és férfiak 3-3 kategóri-
ában. 

A november 15-ei dön-
tő eredményei:

Női A csoport: 1. he-
lyezett Mándiné Tóbiás 

Zsuzsanna, 2. helyezett 
Kiss Jusztina, 3. helye-
zett Gróf Józsefné. Női 
B csoport: 1. helyezett 
Marjai Lászlóné, 2. he-
lyezett Gerzsenyi Ilona, 
3. helyezett Lajta Gab-
riella. Női C csoport: 1. 
helyezett Zalatnai Klá-
ra, 2. helyezett Erőss Ta-
másné, 3. helyezett Tom-
páné Lapéta Éva. Fér-
fi A csoport: 1. helyezett 
Pintér János, 2. helyezett 

Erőss Tamás, 3. helye-
zett Kertész Zoltán. Fér-
fi B csoport: 1. helyezett 
Deli István, 2. helyezett 
Szabó Antal, 3. helyezett 
Dr. Tömös Bertalan. Fér-
fi C csoport: 1. helyezett 
Budai László, 2. helye-
zett Némedi János, 3. he-
lyezett Iván Sándor. Az 
idősek klubjainak tagjai 
ismét bizonyítottak ki-
tartásban és sportszerű-
ségben. 

Fergeteges pingpongverseny

Az Összefogás Óbudáért 
Egyesület várja az érdeklő-
dőket novemberi gyalogtú-
rájára az Országos Kéktúra 
útvonalán a Gerecsébe.

Útvonal: Mogyo rós-
bánya köz ség  háza au-

tóbusz állo más–Kőszikla–
Tokodi pincék–Kis-kő–
Hegyes-kő–Tokod–Öreg-
kő–Nagy-Gete–Gete-

hegy–Dorog városháza 
autóbusz állomás. Idő-
pont: november 24. 
(szombat). Távolság: 14 
km. Szintemelkedés: kb. 
570 m. A túra nehézsé-
gi foka: nehéz túra. Ta-
lálkozó: 9.10 órakor Fló-
rián tér, Volánbusz meg-
álló. Átszállás Dorog vá-
rosháza állomáson, je-
gyet Mogyorósbánya 

köz ségháza állomásig 
veszünk. Érkezés: Fló-
rián térre az esti órák-
ban. Költség: teljes árú 
menetjegy (oda-vissza): 
1.800 forint. Túraveze-
tő: Takács Andrea (+36-
30/173-4405). A túrára a 
megadott telefonszámon, 
vagy az info@osszefoga-
sobudaert.hu e-mail cí-
men lehet jelentkezni.

Gyalog a Gerecsébe

Amelyik versenyen vízre szállnak a Külker EK evezősei, ott 
előre borítékolható, hogy többen éremmel a nyakukban fe-
jezik be a futamokat. Így végződött a Wörthersee Rózsája 
Regatta és az idei Országos Evezős Bajnokság is, ahol az 
óbudai sportolók ismét remekül teljesítettek. 
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November régi magyar neve a hónap legjelentősebb 
szentje után Szent András hava, de az enyészet ha-
vának is nevezték. Ez a hónap volt régen a gazdasá-
gi év zárásának, az állatok behajtásának, valamint a 
pásztorünnepek ideje. A hónap utolsó napjára esik 
András napja. Az e naphoz legközelebbi vasárnap 
már az egyházi év, az advent kezdete, ami a kará-
csonyra való felkészülés, tágabb értelemben a re-
ményteli várakozás, a befelé fordulás, a lélek ünne-
pe. A karácsonyi időszak január 6-ig, vízkeresztig 
tart, és igen gazdag népszokások jellemzik. 

A vértanú
Szent András apostol és vértanú, halász volt, 

egyike Jézus tanítványainak, és Szent Péter 
testvére. Görögországban térített, ott szenve-
dett vértanúhalált, mikor Néró császár helytar-
tója elfogatta, és keresztre kötöztette, hogy las-
sú halállal haljon meg. A legenda szerint kétna-
pi szenvedés után, november végén halt meg. 
Mivel a keresztet, amelyen szenvedett, átlósan 
ácsolták össze, nem úgy, mint Jézusét, az ilyen 
alakú keresztet András keresztnek nevezik. 

Férjfogó praktikák
Elsősorban a fiatalok várták András napját, 

mert a hiedelem szerint ekkor megtudhatták, ki 
lesz majd a házastársuk. Az év legjelentősebb 
házasságjósló napja volt az András-nap, ami-
hez számos praktika kapcsolódott. Azt tartot-
ták, ha ezen a napon egy lány egy férfinadrá-
got szerez, és a párnája alá teszi, megálmodja a 
jövendőbelijét. A legényeknek egy szoknyával 
kellett ugyanezt tenniük. Az a vélemény is tar-
totta magát, ha a férjre váró lány egész nap csak 

három szem búzát eszik, és három korty vizet 
iszik, emellett imádkozik, éjszaka megálmodja, 
ki lesz a jövendőbelije. Természetesen, a legé-
nyek is megtudakolhatták e módszerrel, ki lesz 
a feleségük, már ha volt kedvük ilyen önsanyar-
gatáshoz. Az is segített a nagy kérdésre választ 
adni, mi hullott le a lány kötényébe a megrázott 
zsúpfedélről. Mert ha búza esett bele, akkor jó-
módú lesz a kérő, ha rozsmag, szegény ember. 

Ha pondró pottyant le, az azt üzente, a leány 
már a következő évben teherbe esik. 

Gyakori volt az is, hogy gombócokba 
férfineveket tartalmazó papírokat gyúrtak, ami-
ket kifőztek. Amelyik gombóc elsőnek jött fel 
a víz tetejére, az tartalmazta a leendő férj nevét. 
Szerelmi jóslás volt az ólomöntés is. Egy darab-
ka ólmot kanálban tűz fölött megolvasztottak, 
amikor folyt, kulcs karikáján át hideg vízbe ön-
tötték. Amit a megdermedt ólom ábrázolt, olyan 
lesz a lány jövendőbelijének a foglalkozása.  

A legények is kíváncsiak voltak arra, ki 
lesz majd a feleségük. Náluk az a szokás jár-
ta, hogy 13 cédulára különböző lányneveket 
írtak fel, amiket aztán egyesével Luca napjá-
ig eldobáltak. Az utolsónak maradt cédulán 
volt olvasható a leendő feleség neve. 

Disznóölések kezdete 
András napján kezdődtek a disznóvágások. 

Régen e naptól kezdve egészen farsangig min-
dig akadt egy ház, ahol disznó sivítása verte fel 
a csendet, és vette kezdetét a disznóölés, amihez 
mindig kértek rokoni, baráti segítséget. Minden-
kinek megvolt ilyenkor a maga feladata, a vá-
gás, perzselés, a hurka-, kolbásztöltés. A disznó-
tor étrendje szinte mindenhol azonos volt: toros 
leves, töltött káposzta, sült kolbász, sült hurka, 
hájas pogácsa, rétes. A munka és a vacsora vé-
geztével a távozók kóstolót is kaptak, amit ma-
gukkal vittek. András napján éjfélkor befejeződ-
tek a mulatozások, beállt a csend ideje, az advent.

Szokások András napján
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Rejtvényünkben Ady Endre: Télbe hulló ember vágya cí-
mű verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függőle-
ges 42. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: Ő. V. T. S. 
L.). 14. Madárlak. 15. Régiesen mondja el. 16. Nem szerencsés 
eset, névelővel. 17. Horgászkellék. 19. …-Murr, mesealak. 20. 
Rádium és ozmium vegyjele. 21. Kézzel kapcsolatos. 23. Nor-
vég, olasz és svéd autók jele. 25. Amon-nal egyesült az egyip-
tomi mitológiában. 26. Tisztít. 28. Asztácium. 29. Belül látom! 
31. Ez megfordult! 33. Látványa. 36. Iskolai kellék. 39. An-
gol női név. 40. Azonos magánhangzók. 41. Három amper! 42. 
Római ezeregy. 43. Erős bot. 44. Ember rész! 46. Ének. 48. Je-
an Reno alakította. 49. Tévésorozat hős, Máté. 51. Fénycsőben 
van. 53. Komplett. 54. Maró anyaggal teszi. 55. Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei helység. 57. Jó ideje (két szó).
FÜGGŐLEGES: 1. Gyermekbetegség. 2. Mezőgazdasági esz-
köz. 3. Ritka női név. 4. Somogy megyei helységbe való. 5. 
Német, thaiföldi és magyar autók jele. 6. Személyes névmás. 
7. Hajban lehet. 8. Visszaűzet! 9. É. L. Ó. 10. Elem! 11. Bam-
bázás kezdete! 12. Női név. 13. Szentendrei rész! 18. Jó gon-
dolatra alapult. 22. Omlik. 24. Gyógyászatban használatos. 26. 
Máltai, thaiföldi és marokkói autók jele. 27. Rokkával dolgo-
zik. 28. Egyik szülő. 30. Például libát eteti. 32. Mint a függő-
leges tizenkettő. 34. Á. E. 35. Megegyezőek. 37. A Tisza egyik 
melléke. 38. Spanyol és kubai autók jele. 42. Az idézet máso-
dik sora (zárt betűk: I. H. K.). 45. Bokor. 47. Hirtelen leszál-
ló, névelővel. 47a. Őrült futó, fordítva. 48. Ady múzsája. 50. 
Német vörös. 51. Leonyid egyneműi. 52. N. B. B. 53. Félig ká-
bult! 54. Néz. 56. Re párja. 58. Arad középső része!

Ballagunk a télbe

Az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató In-

tézmény évente két alka-
lommal műveltségi vetél-
kedőt rendez a nyugdí-
jas klubok tagjainak. Az 
őszi megmérettetés té-
májául a Mátyás király 
emlékévre tekintettel je-
les királyunk életét és ko-
rát választották. 112 óbu-
dai nyugdíjas az Óbudai 
Szociális Szolgáltató In-
tézmény központi dísz-
termében, izgatottan vár-
ta az első forduló 30 kér-
dését tartalmazó lezárt 
borítékok felbontását no-
vember 6-án. 

Az esemény díszven-
dége dr. Diószegi György 

művelődéskutató volt, 
akinek Mátyás király 
iránti elköteleződése és 

lelkesedése lenyűgözte a 
versenyzőket.

A több hónapos felké-
szülési idő alatt a derűs 
Alkony Gondozóházban 
és az intézmény 10 idősek 

klubjában több mint 100 
nyugdíjas ember készült 
fel a megmérettetésre. 
Többféle forrásanyagot 
dolgoztak fel, előadásokat 
hallgattak meg és elláto-

gattak a Visegrádi Mátyás 
Király Múzeumba is.

A 25 benevezett csa-
patból öt egyező pont-
számot ért el, így tovább-
jutottak a második for-
dulóba, ahol a helyezé-
si sorrendet a verseny-
zők magas szintű felké-
szültsége miatt már csak 
az időeredmény tudta el-
dönteni. Az önkormány-
zat részéről Kelemen Vik-
tória alpolgármester kö-
szöntötte a versenyzőket, 
és a díjakat a zsűri tag-
jaival közösen adta át a 
büszke helyezetteknek:

I. helyezést ért el: 
Meggyfa II. csapat.

II. helyezést ért el: 
Meggyfa I. csapat.

III. helyezést ért el: 
Kiskorona I. csapat.

Műveltségi vetélkedő Mátyás királyról

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület decemberi programja
December 5. 15-től 17 óráig Mikulás várja a gyerekeket, a csillaghegyi HÉV-megálló-
nál. * December 8. Mikulás az őstermelői piacon (Tolnai Iparcikk Centrum parkolója).
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.): december 1. 
15.30-kor adventi koncert. Fellép: az Ádám Jenő zenekar Szentmáry Kálmán 
vezetésével. Műsoron: Bach, Telemann, Vivaldi művek; Aranypolgár oklevél 
osztás; (büfé). * December 9. 10-től 18 óráig: karitatív adománygyűjtés (hasz-
nált ruhanemű és egyéb használati tárgyak). * December 10. Karitatív ajándé-
kozás. Karitatív ajándékok összeállítása 8 órától; ajándékok szétosztása 14 
órától; 16-18 óráig ingyenes ruhaturkáló! (A programok megtekinthetők: www.
csipke.info/rendezvények/éves program oldalon. A programok ingyenesek.)

Az év sakkversenye Óbudán
December 3-tól 13-ig Óbudán tartják az év legje-
lentősebb hazai sakkversenyét, a 2018. évi Magyar 
Bajnokságot, a II. Hetényi Géza emlékversenyt. A 
Huszti úti sakkteremben zajló tizenhat meghívott 
hazai sakkozó vetélkedését a Magyar Sakkszövet-
ség és a Honvéd-Lila Futó Sakkszakosztálya ren-
dezi. A bajnoki címet eldöntő versenyre a mezőny 
tizenhárom tagja a FIDE legutóbbi Élő-listájának 
sorrendjében kap meghívást, hozzájuk csatlakozik 
további három kiválasztott versenyző. A tíz napig 
tartó kiemelkedő sakkeseményt dr. Hetényi Géza 
szellemi örökségének gondozója, dr. Csaba Árpád 
és a Hóbagoly SE támogatja. 

Fotó: Antal István
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Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Fő-
város III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló, üres helyiségek 
bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban lehet be-
nyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, szer-
dánként: 8.30-12.00 és 13-16, csütörtökön-
ként: 8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, 
mely letölthető a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen át-

vehető az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia 
kell a megajánlott bérleti díjról, a pályáza-
ti feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg 
kell adnia a helyiségben folytatni kívánt te-
vékenység pontos megnevezését valamint 
csatolnia kell a pályázati formanyomtatvá-
nyon megjelölt okiratokat és igazolnia kell 
a pályázati részvétel feltételeként előírt bá-
natpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidőt (minden hónap utol-
só munkanapjának 12 órája) követő 60 na-
pig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamato-
san van lehetőség, azok bontására min-

den hónap utolsó munkanapján 12 óra-
kor került sor az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos 
helyiségében, melynek kiértékeléséről a 
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilat-
kozat- kezelő Bizottság az azt követő ülé-
sén dönt.
A helyiségek megtekintéséhez időpont 
egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 
430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet kérni 
a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás teljes szövege a cím-
listával együtt felkerült a www.obuda.hu és 
a www.ovzrt.hu honlapokra.

A fenntartható vízgazdálko-
dás biztosítása közös fele-
lősségünk. A háztartási víz-
igényt kielégítő talajvízku-
tak engedélyezési eljárása a 
jegyző hatáskörébe tarto-
zik. A jelenleg hatályos jog-
szabály szerint 2018. de-
cember 31-ig kell a meglévő 
kutakra fennmaradási enge-
délyt kérni.

Magyarország ivó víz-
ellátása 95%-ban 

felszín alatti vízkészle-
teinkből történik. A víz-
készlet véges természe-
ti erőforrás, melyet csak 
olyan mértékben szabad 
igénybe venni, hogy a 
vízkivétel és az utánpót-
lás egyensúlya minőségi 
károsodás nélkül meg-
maradjon. A fenntartha-
tó vízgazdálkodást je-
lentősen veszélyezteti az 
engedély nélkül létesí-
tett és üzemeltetett kutak 
nagy száma. Egyes becs-
lések szerint a kutak 80-
90%-át építik a szüksé-
ges engedélyek és nyil-
vántartásba vétel nélkül, 
amellett, hogy a szük-
séges jogosítványok-
kal nem rendelkező kút-
fúrók nem kis hánya-
da szakmai felkészült-
ség és megfelelő felsze-
relés hiányában nem ké-
pes szakszerű munka el-
végzésére.

Az illegálisan létesí-
tett kutak több szempont-
ból is problémát jelente-

nek. Egyrészt a szaksze-
rűtlenül létesített kutak 
szennyezhetik a vízzáró 
rétegeket, másrészt ezek 
a kutak a hatóságok előtt 
rejtve maradnak, a kivett 
víz mennyisége nem el-
lenőrizhető, erről nyil-
vántartás nem vezethető. 

A kutak megépítéséhez, 
átalakításához, üzemel-
tetéséhez és megszünte-
téséhez engedély szük-
séges, ilyenkor a jegy-
ző ún. vízjogi engedé-
lyezési eljárást folytat le. 
A jogszabály vonatko-
zik a már meglévő, enge-
déllyel nem rendelkező 
vagy nem a tervek sze-
rint megvalósult kutak-
ra is. Ezekre 2018. de-

cember 31-ig fennmara-
dási engedélyt kell kérni. 
Régi „alanyi jogon” fúrt/
ásott kutakra üzemelteté-
si engedélyt kell kérni.

A kutak fennmaradá-
si engedélyezési eljárá-
sa akkor tartozik a jegy-
ző hatáskörébe, ha a kút 
nem érint karszt- vagy 
rétegvizet, 500 m3/év 
vízigénybevétel alatti, a 
kút épülettel rendelkező 
ingatlanon van, magán-
személy a kérelmező, va-
lamint a kút házi ivóvíz-
igény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgál-
ja (nem gazdasági célú 
vízigényt szolgál). 

A fennmaradási enge-
délyezési eljárás iránti 

kérelem benyújtása előtt 
tervdokumentációt kell 
készíttetni. Fontos, hogy 
tervdokumentációt csak 
olyan tervező készíthet, 
aki a Magyar Mérnöki 
Kamara erre följogosító 
szakterületi tervezői jo-
gosultságával rendelke-
zik. A fennmaradási en-
gedélyezési eljárás iránti 
kérelemnek tartalmazni 
kell a rendelet által elő-
írt adatokat. A kérelem-
hez csatolni kell a terv-
dokumentációt és a ter-
vező mérnöki jogosult-
ságát igazoló igazoláso-
kat. A jegyző csak szak-
értői vélemény esetén 
adhat ki fennmaradási 
engedélyt.

Az eljárásba szakható-
ságot csak abban az eset-
ben kell bevonni, ha a kút 
ivóvíz-igény kielégítésé-
re szolgál, ebben az eset-
ben a szakhatóság (Buda-
pest Főváros Kormányhi-
vatala II. kerületi Hivata-
lának Népegészségügyi 
Főosztálya) csak akkre-
ditált laboratórium által 
bevizsgált, megfelelő mi-
nőségű ivóvíz esetén adja 
meg a hozzájárulását. 

A fennmaradási en-
gedélyezési eljárás so-
rán tehát egy szakember-
nek a kutat szerkezetileg 
meg kell vizsgálni lehe-
tőség szerint kútkame-
rával, méréseket kell vé-
gezni és fel kell jegyez-
ni az adatokat. A kútról-, 
és a környékéről fényké-
pet kell készíteni, kútka-
merás felvételeket is csa-
tolni kell a kút belsejé-
ről. Ilyen szakértői véle-
mény nélkül nem adha-
tó ki fennmaradási enge-
dély! Minden kút egye-
di elbírálás alapján kerül 
engedélyezésre a vízügyi 
hatóság döntése alapján, 
mely során több dolgot 
figyelembe vesznek, így 
pl. a kút műszaki kialakí-
tását, állapotát, stb.

Részletes tájékoztatás 
az obuda.hu/blog/igaz-
gatas/talajvizkut-fenn-
maradas/ oldalon talál-
ható, ahonnan a megfele-
lő nyomtatvány is letölt-
hető.

Környezetünk megóvása érdekében 
kell engedélyeztetni a kutakat
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Vásárolunk… címmel nyílt időszaki kiállítás a XVIII. Nemzetközi Fotószalon D kategóriájá-
nak válogatott fotóiból október 30-án a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum-
ban az intézmény és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége szervezésében. (Megtekint-
hető 2019. január 27-ig a Korona tér 1. szám alatt)

Hahota
Két szentjánosbogár 

találkozik. Az egyik tel-
jesen be van kötözve. - 
Mi történt veled? – kér-
dezi a másik. 

- Tudod, gyenge már 
a látásom. Tegnap este 
megláttam egy gyönyö-
rű nőt, leröppentem és 
magamhoz szorítottam. 
Ekkor derült ki, hogy 
csak egy eldobott ciga-
rettacsikk volt.

* * *
Egymással szemben 

ül a sakktáblánál egy 
ember meg egy kutya. 
Odamegy hozzájuk egy 
másik ember: - Uram, 
ez fantasztikus. Ez a 
kutya tud sakkozni? 

- Dehogy tud. Én ve-
zetek 3-1-re. 

* * *
- Pistike, mondj egy ta-

gadó mondatot! - Gyuri 
megette az uzsonnámat. 

- De hát hol van eb-
ben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja.

Polyák Péter gyógynövény-
botanikus tart ismeretter-
jesztő előadássorozatot az 
Ezüsthegyi Könyvtárban. 

Polyák Péter gyógy-
növény-botanikus is-

meretterjesztő előadá-
sának első részét szep-
tember 12-én hallgathat-
ták meg az Ezüsthegyi 
Könyvtárba látogatók. 
A meghirdetett előadás 
témája a tíz legismer-
tebb gyógynövényről, 
azok jótékony hatásáról 
szólt. Miről ismerjük fel 
a legfontosabb gyógynö-
vényeket? Milyen növé-
nyeket érdemes begyűj-
teni, hogyan szárítsuk, 
és tároljuk otthon? Me-
lyek azok a gyógynövé-
nyek, amik a háztartás-
ban feltétlenül szüksé-

gesek? Ezekre a kérdé-
sekre kaphattunk vála-
szokat Polyák Péter bo-
tanikustól, aki képekkel 
is illusztrálta előadását. 
A könyvtárba még a sa-

ját készítésű gyógynö-
vény-gyűjteményeiből 
is bemutatott mintákat, 
ezekből az előadás végén 
zamatos teát készített a 
vendégek nagy örömére.

A novemberi ismeret-
terjesztő előadás témája 
a gyakoribb betegségek 
és gyógyításuk gyógy-
növények segítségével 
lesz. A természetgyógyá-
szok szerint az anyatej-
hez hasonló a növények-
ben lévő gyógyérték, mi-
vel rendkívül változatos, 
méregtelenítő gyógy- 
és védőanyagokat rejte-
nek magukban. Ezek az 
anyagok az ember szá-
mára „készen vannak”, 
csak értük kell nyúlni a 
természet patikájába.

A következő előadás 
időpontja: november 28-
án 18 órai kezdettel. Za-
matos teával várnak min-
den érdeklődőt az Ezüst-
hegyi Könyvtárban. A 
program ingyenes. (Cím: 
Ezüsthegy utca 16.)

Gyógynövényekkel a testi-lelki egyensúlyért

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

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

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

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 4301250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

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

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

MEGJElEnéSünK. Lapunk kö vetkező száma december 8-án, szom-
baton je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu 
honlapon.

Kormányablakok nyitvatartása
A II. Margit körúti, a II. Bátori László utcai és a III. Harrer pál utcai kor-
mányablakok nyitvatartási rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szer-
dán 8-tól 20; csütörtökön 8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

Európa válaszút előtt
A fenti címmel tartott előadást dr. Nógrádi György biztonság-
politikai szakértő, az Óbudai Polgári Esték című rendezvényso-
rozat vendégeként a Rozmaring Vendéglőben november 12-én. 
Az est háziasszonya Menczer Erzsébet volt.

Kereszténydemokrata Fórum
Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési frakciójának szóvi-
vője a december 4-én 18 órakor kezdődő fórum vendége. Elő-
adásának címe: Politikai törésvonalak a XXI. században és a ke-
reszténydemokrata válaszok. A fórum helyszíne: Miklós tér 1. 
(Selyemgombolyító). A program díjtalan.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központban 2018 
november elejétől várják a lakos-
ság adományát a több telephelyen 
működtetett szociális intézményei 
számára.  

A Családok Átmeneti Ottho-
nában, a Gyermekek Át-

meneti Otthonában és a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatban gondozott nehéz sorsú 
gyermekek és felnőttek kará-
csonyfája alá gyűjtenek mese-

könyveket, játékokat. Örömmel 
fogadnak tartós élelmiszert, 
tisztálkodási és tisztítószereket 
is. Sajnos ruhaneműt helyhiány 
miatt nem tudnak fogadni az in-
tézményben. 

Hová várják 
az adományokat?

A Váradi utca 9-11.-ben talál-
ható irodába. Kérik, szívesked-
jenek adományaikat személye-
sen bevinni. További informá-
ció, a 06-1-250-1964-es telefon-
számon kérhető. 

Adománygyűjtés

Helyi Érték pályázat
A Helyi érték programban várják azon civil szervezetek pályá-
zatait, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válá-
sát, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra 
keresnek helyben adható válaszokat.
• A támogatási keret 25 millió forint, amelyre az ország 375 tele-
püléséről várjuk az online pályázatokat 2018. december 15-ig.
• Megvalósítási időszak: 2019. május 1. - december 31.
• Projektenként maximális igényelhető keretösszeg: 500.000 ft.
A szakmai értékelésen továbbjutott projekteket közönségsza-
vazásra bocsátják a helyi közösségek által elérhető MOL kuta-
kon 2019 tavaszán annak érdekében, hogy a leginkább érintettek 
tudják eldönteni, mi valósuljon meg a környezetükben.
A pályázat regisztrációhoz kötött, melyre 2018. december 10-
ig van lehetőségük a civil szervezeteknek a https://opa.molala-
pitvany.hu oldalon. A részletes pályázati felhívás és a körzetlis-
ta az alábbi linken érhető el: https://www.molalapitvany.hu/cikk/
helyi-kozossegek

Véradás 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete a követke-
ző időpontokban szervez véradásokat: november 23-án 14.30-tól 
18 óráig az Esernyős-Óbudai Kulturális Turisztikai és Információs 
Pontban, a Fő tér 2. szám alatt. november 27-én 11-től 19 óráig 
a Békásmegyeri Közösségi Házban, a Csobánka tér 5. szám alatt.
December 19-én 11-től 17 óráig a Szent Margit Kórházban, a Bé-
csi út 132. szám alatt. December 21-én 14-től 19 óráig az óbudai 
Auchan parkolójában lévő véradókamionban, a Szentendrei út 
115. szám alatt.

Fotó: Antal István




