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Egészségfejlesztési Iroda
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A Vörösvári úti Szent Margit Rendelőintézetben pályázat útján nyert pénzből
nyílt meg az Egészségfejlesztési Iroda.

13

Városfejlesztés
1848-as emlékparkot alakítanak ki Békásmegyer közelében, a csillaghegyi
Lékai bíboros téren.

Adománygyűjtő korcsolyázás
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A Flóra Alapítványnak gyűjt csokit, játékot december 14-én a kerületi ifjúsági önkormányzat a Fő téren.

Szobrot állítottak Árpád fejedelemnek

Fotó: Kántor Balázs

Új, önálló lovas szobor készült Árpád fejedelemről, a honfoglalás vezéralakjáról. A köztéri alkotást az Óbudai Árpád Gimnázium előtti zöldterületen helyezték el, a Katinyi mártírok parkjában november 30-án
Folytatás a 9. oldalon

Ünnepi fények, ízek

Idén is ünnepi díszbe öltözött az
óbudai Fő tér és a Szentlélek tér,
ahol az Advent Óbudán 2018 programjai meghittséget varázsolnak a
karácsonyvárás időszakába. Zenei
fellépők, gyermekprogramok, kézműves vásár, ízletes falatokat kínáló gasztrosétány várja a látogatókat
december 23-ig. Sokan úgy tartják,
hogy Óbudán legszebb az advent.
Beszámoló a 6-7. oldalon

Megújult a Margit kórház rehabilitációs osztálya

F

elelős gazdálkodás mellett, ren valósult meg az akadály- gas színvonalú és biztonságos
a Szent Margit Kórház sa- mentesítés. A fejlesztés nagy- rehabilitációs ellátásához.
ját költségvetéséből több mint ban hozzájárul a betegek maTudósítás a 11. oldalon
40 millió forintot fordított a
mozgásszervi rehabilitációs Törvénymódosítás a trafikoknál tapasztalt alkoholfogyasztás ellen
osztály korszerűsítésére. Az Az önkormányzat azt szeretné elérni, ha a nyitvatartással és a
elmúlt hónapokban végzett fel- szeszes ital árusítással kapcsolatos szabályozás a nemzeti doInformáció a 2. oldalon
újítás során ezer négyzetméte- hányboltokra is vonatkozna.

Az óbudai jégpályák ünnepi nyitvatartása a 31. oldalon
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Törvénymódosítást kezdeményez Bús Balázs, ÓbudaBékásmegyer fideszes polgármestere annak érdekében, hogy ezentúl a jegyző
rendelkezhessen hatáskörrel az alkoholt is árusító dohányboltok esetében. Az éjszaka is nyitvatartó trafikoknál ugyanis rendszeressé
vált az alkoholfogyasztás,
ami zavarja a lakókat, azonban jelenleg nincs lehetősége az önkormányzatoknak
az ügy rendezésére.

N

agyon sok esetben
hajléktalan italozás
van ezeken a helyeken, randalírozás – mondta ÓbudaBékásmegyer polgármestere arról, hogy elmondása szerint szinte kocsmákká váltak a kerületben az alkoholt is árusító
trafikok. Bús Balázs szerint a nemzeti dohányboltok indulásakor nem volt
még probléma, azonban
mára néhány éjjel is nyitva tartó üzlet környékén
rendszeressé vált az italozás. A helyzet kezelé-
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Törvénymódosítás a trafikoknál
tapasztalt alkoholfogyasztás ellen
lamentnél szorgalmazni”
A kerület megkereste a
– mondta Bús Balázs pol- dohányboltokat felügyegármester.
lő társaságokat annak érA kerületben tucatnyi dekében, hogy rendezzék
dohánybolt van, azonban a helyzetet, azonban az
csak néhányra jellemző, egyeztetések eredménytehogy valóban megzavar- lenek voltak. Ezután döntött úgy az önkormányzat,
nák a lakók nyugalmát.
Az egyik trafikos arról hogy kezdeményezi a törszámolt be, hogy nála leg- vénymódosítást, amelyet
inkább csak dohányter- több budapesti kerület
méket vásárolnak, viszont polgármestere is támogat.
több környékbeli üzletre
Bús Balázs kezdemésének érdekében a III. ke- let kezdeményezte a tör- jellemző, hogy alkoholért nyezését több budapesti
rületi önkormányzat tör- vénymódosítást e tekin- mennek be és nem ritka a kerület polgármestere is távénymódosítást kezde- tetben és ezt fogjuk a par- hangos szóváltás sem.
mogatja.
forrás hirtv.hu
ményez.
Javaslat a nemdohányzók védelmére
- Hogy újra visszaállhasson a rend a lakótele- A nemdohányzók védelmére kijelölt miniszterelnöki biztos hamarosan olyan japeken és újra pihenni tud- vaslatot nyújt be a kormányzatnak, amely kitér a trafikok szabályozására is. - Én
janak a lakók, annak érde- magam a miniszterelnök úr asztalára a következő héten teszek egy javaslatcsokében szükségesnek tart- magot, amelyről adok majd egy rövid tájékoztatást is, ebben benne vannak a
juk, hogy a nemzeti do- már általam ismertetett elképzelések, plusz egy egységes dohányfelügyeleti hahányboltok esetében az tóságot szeretnék a kormányzatnak javasolni, amely erre a problémára is orvosalkoholtermék tekinteté- ság lehetne. Én úgy gondolom egyébként, hogy a trafikrendszer és a nagykeresben a jegyző továbbra is kedelem, kis- és nagykereskedelem jól működik, de az ellenőrzés szigorításával
rendelkezzen hatáskörrel, maximálisan egyetértek, meg kell vizsgáljuk, hogy a helyi önkormányzatok hatóezért a képviselő-testü- ságként ebben milyen szerepet tudnak vállalni – mondta Lázár János.

Mesteremberek a kézműves vásáron
A Fő téri karácsonyi vásárba
kilátogatók minőségi, kézműves termékek között válogathatnak. Az árusok standjainak kínálatában lesznek
míves ékszerek, hímzett,
szövött textilek, csikóbőrös
kulacsok, levendulából készült termékek is. Az Advent
Óbudán rendezvénysorozat
megnyitóját november 30-án
tartották.

A

boldogság jelképe,
a kék madár is megtalálható kerámia formájában az Advent Óbudán kézműves vásárának
portékái között. Págyi
Zsóka képzőművész 20
évesen kapta kerámikus
bizonyítványát, munkái
külföldön és magángyűjteményekben is megtalálhatók.
- Alkotásaimba egyegy pici darabot belegyúrok magamból és bízom
benne, hogy elér az emberekhez az a harmónia,
ami engem körülvesz és
letisztul a munkáimban –
fogalmaz az alkotó Zsó-

ka. - Egy jó gondolat is
számít. Pozitív szellemiségben készítette új termékeit, melyek szintén kint vannak a vásáron. - Bízom benne, hogy
sok embert megérintenek
majd ezek a tárgyaim is.
A kék madár mesebeli szimbólumot a történet szerint bárki magáénak mondhatja, ha képes
észrevenni és elfogadni a jót, amivel találkozik és az örömöt, ami vár
rá. „A Kék madár mindig
velünk van, ha szeretjük
egymást, és örülünk az
élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást,
ha irigykedve figyeljük
a mások örömét. Mert a
Kék madár maga a boldogság, és kalitkája; az
emberi szív” – áll Maurice Maeterlinck művében.
A kézműves vásáron
mesteremberekben sincs
hiány. Üvegcsiszoló és
kovácsmesterség bemutatót is láthatnak az érdeklődők.

Bán György hangszerkészítő különleges hangszereket hozott el és szólaltat meg. A népi iparművész termékei között
találhatunk gyümölcsfából készített reneszánsz
furulyákat, kavalt, tilinkót, pánsípot, körtemu-

zsikát vagy meghallgathatjuk miként szólal meg
a dvojnive. - A furulyajátékos a levegővel, leheletével, a lelkével szólaltatja meg a hangszert. Így a
megörökölt dallamkészletünk a magyar nép életéről, a magyar nép lelké-

ről ad rezgéseket, rezdüléseket, és így is hat ránk.
Benne rejlik ősi tudásunk,
vándorlásunk, történelmünk – vallja a mesterember, aki a magyar nép
ősi hangszereit készíti
már több mint 35 éve. Bán
György felesége pedig fazekas termékekkel várja a
látogatókat az óbudai adventi vásárban.

Fotó: Zumpf András
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Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány az Óbudai
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ közreműködésével december 8án, szombaton tartja ünnepi
ételosztását Óbuda-Békásmegyeren. Az alapítvány önkéntesei minden hétköznap
meleg ebéddel és kiegészítő
termékekkel látják el a helyi
rászoruló családokat, a kerület két pontján. Karácsonykor azonban egy
komplex, kiemelt akcióval
várják a kerületben élőket.

K

arácsonykor nyolcszáz
élelmiszercsomaggal és ugyanen�nyi adag meleg ebéddel
vendégelik meg az érkezőket. Az étel- és élelmiszerosztás célja, hogy
az ünnepi időszakra jusson elegendő élelmiszer
a családoknak, az alapanyagokból akár egy ünnepi vacsorát is tudjanak készíteni maguknak,
vagy a csomag segítségével más típusú téli kiadásaikra tudjanak félretenni.
A tartós élelmiszer
alapanyagok viszont az
öngondoskodást is segítik. Az otthoni közös
főzés, a közös étkezés
ugyanis az egyik legfontosabb összetartó erőt jelentik a családok számára. A Karácsonyi Szeretetlakoma szép példája annak, hogy egy kis
odafigyeléssel, és közösön eltöltött idővel szebbé tehetjük egymás kará-
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csonyát, egymás életét –
vallják a szervezők.
December 8-án a Flórián téren, a Faluház előtti parkolóban 11 órakor
kezdődik az ételosztás. A
programon azok a családok tudnak részt venni,
akik előre regisztráltak
az óbudai családsegítő
szolgálatnál. Az akció lebonyolításában több mint
100 önkéntes, a családsegítő szolgálat munkatársai, és személyesen Bús
Balázs polgármester is
részt vesz.
Már hagyományosan az
Összefogás
Óbudáért
Egyesület is csatlakozik
az akcióhoz, standjuknál szaloncukrot, egyéb
édességet és játékokat
osztanak a nélkülöző
családoknak.
Az Ételt az Életért közel
2 évtizede áll a kerületben élő rászoruló családok szolgálatára. Az
alapítvány munkája során gyakorlatilag kinőtte telephelyét, amelynek
bővítéséhez folyamatosan új helyszínt és adományozókat keresnek.
Munkájuknak támogatására szívesen fogadnak
adományokat a 13600as adományvonalon át,
a 33-as kód tárcsázásával hívásonként bruttó
500 Ft-tal, vagy a www.
eteltazeletert.hu oldalon
át tetszőleges összeggel
segíthető a program.

Fotó: Antal István

Összefogással a rászoruló családokért. Az Összefogás Óbudáért Egyesület az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ segítségével a közelgő karácsonyra tekintettel ötven tartósélelmiszer csomagot adott át rászoruló óbudai családoknak december elején

Tudósítás
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az ülésteremből

Közel 100 napirendi pontról szavaztak a képviselők

Szociális városrehabilitáció Békásmegyeren
Többek közt óvodai oktatási programról, pályázati részvételekről,
együttműködési megállapodásokról, videó-tolmács szolgáltatásról
és közterületi fejlesztésekről is döntöttek a képviselők a testület novemberi 30-ai ülésén.

A

z önkormányzat 2013-ban
hozta létre a Települési Értéktárat, amelyben a városrész területén fellelhető nemzeti értékeket rendezik egy gyűjteménybe.
A képviselő-testület novemberi végi ülésén úgy döntött, hogy
„kulturális örökség” szakterületi
kategóriába felveszi a Békásmegyeri Közösségi Házban működő
Képzőművészeti Kört, valamint
az Óbudai Kamarakórust. A testület mindkét esetben megbízta
az Óbudai Múzeumot, hogy kezdeményezze a két társaság Magyar Értéktár elemeként történő
nyilvántartását is.

Óvodai tűzvédelem

A képviselő-testület döntése
alapján az önkormányzat a kerület összes saját fenntartású óvodájára kiterjeszti a 2017/2018as nevelési évben sikerrel indult
tűzvédelmi oktatóprogramot. A
program célja, hogy a tűzoltósággal együttműködve biztosítani tudják a tartalmas, fejlesztő
foglalkozást a kerület óvodásainak, akik szórakoztató játékokon
keresztül megtanulhatják, hogy
vészhelyzet esetén melyek a legfontosabb teendők, hogyan előzhetőek meg a balesetek és mit
kell tenni tűz, vagy füst esetén.

Videó-tolmács szolgálat

Az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében a képviselők
meghosszabbították a hallássérülteknek létrehozott, videó-tolmács szolgálatról szóló szerződést a Hallatlan Alapítvánnyal.
A szolgáltatás lényege, hogy
amennyiben hallássérült ügyfél
keresi fel a polgármesteri hivatal

Fotó: Antal István

ügyfélszolgálatát, a munkatársak
az előre telepített, speciális szoftver segítségével online tudnak
tolmácsot biztosítani az ügyfélnek, aki jelnyelven fordít az ügyfél és szóban az ügyintéző felé.

Városrehabilitáció

Az önkormányzat korábban támogatást nyert a VEKOP-6.2.1-15
számú városrehabilitáció-témájú
pályázaton, Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren témában, melyről a támogatási szerződést a felek már megkötötték. A pályázati felhívás szerint, az érintettek bevonása már a
projekt-előkészítő szakaszban kötelezettség: a helyi partnerek és az
érintett lakosság együtt alakítják ki
az adott helyszínre vonatkozó tevékenységeket. A képviselők döntése
értelmében a megvalósító konzorcium tagja lesz többek közt az önkormányzat mellett az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, továbbá a Motiváció
Alapítvány, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány. A projekt megvalósítása érdekében szükséges
módosítani a pályázati felhívással
összhangban a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melyet támogatott a testület.

Kerületi hírek a televízióban is

A képviselő-testület határozott a Hegyvidék Televízióval való együttműködési megállapodás megkötéséről is. Közműsor-szolgáltatóként a Hegyvidék Televízió műsorstruktúrájával közvetítő szerepet
tölt be a lakosság, az önkormányzat, a közhivatalok és a civil szervezetek között. Budapesten és környékén mintegy 320 ezer háztartásba jutnak el a műsorai. A III. kerület híreinek televíziós megjelenésével lehetővé válik a lakosság szélesebb körű tájékoztatása is,
illetve ahhoz az idősebb generációhoz is eljuthatnak a híradások,
melynek tagjai nincsenek jelen az online térben.

TÉR_KÖZ projekt

Az önkormányzat három projekttel indult a Főváros által meghirdetett 2018. évi TÉR_KÖZ kiíráson, amelyen két pályázat támogatásban részesült. A nyertes
pályázatok csökkentett támogatási összegben részesültek, ezért
a projektek műszaki tartalma és a
támogatási összegek is módosulnak. A testület elfogadta a korrekciókat és felkérte az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a projektek előkészítésére és lebonyolítására.

Bölcsődei fejlesztés

A képviselők döntése alapján
az önkormányzat a Solymár utcai bölcsőde épületének férőhelybővítésével együtt járó fejlesztését célozva pályázatot
nyújt be a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyában kiírt pályázati felhívásra, és a testület
a pályázat előkészítési feladatainak lebonyolításával megbízza
az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-t.

Együttműködések

Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a
CoffeeRun és az Óbudai Brick

Factory sportegyesülettel. A CoffeeRun fő céljai között szerepel a
természetben futás szervezése, és
sporttevékenység népszerűsítése. A megállapodásban vállalták,
hogy elindítják a „Fedezd fel futva Óbudát” elnevezésű rendezvénysorozatot, melyben a városrész lakosai közösségi futásokon
fedezhetik fel a kerület látnivalóit, valamint heti rendszerességgel
tartanak szervezett közösségi terepfutó eseményeket a különböző edzettségi szinten lévő futni vágyóknak. Az Óbudai Brick
Factory a baseball NB1 élvonalába tartozik. Ötszörös Magyar
Kupagyőztes, és tagjai többszörös magyar bajnoki címmel büszkélkedhetnek. A kerületi iskolákkal együttműködve, kiemelt figyelmet fordítanak a folyamatos
utánpótlás-nevelésre, hiszen fő
céljuk a fiatal játékosok képzése
és versenyeztetése.
Az együttműködés meghos�szabbításáról döntöttek a képviselők a Braunhaxler Óbudai
Német Hagyományokat Ápoló
Egyesülettel, akik 1994 óta járulnak hozzá Óbuda-Békásmegyer német (sváb) lakosságának
kulturális, társadalmi és egyházi hagyományainak ápolásához,
valamint együttműködnek a budapesti és környékbeli német
kulturális tevékenységű egyesületekkel, civil szervezetekkel, és
a III. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
A képviselő-testület elfogadta továbbá, hogy ismét meghos�szabbítsák az Óbudai Ganz Vízisport Egyesület részére korábban
megítélt támogatás felhasználásának határidejét, ezúttal fél évvel.
Az egyesület telephelyére elképzelt infrastrukturális beruházás
– amely magában foglalja a 170
négyzetméter alapterületű, kétszintes kondicionáló terem, valamint az öltöző és vizesblokk felújítását – jelentősen elhúzódik, a
gazdasági környezet drágító hatása miatti tervváltoztatások okán.

Emlékhelyek látogatása

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi hagyományok ápolására. A képviselő-testület így határozott arról is, hogy ismételten hozzájárult a kerületben tanuló iskolás gyermekek részére
a roma nemzetiségi kultúra részét képező roma táncok és a Kárpátmedencei népek dalainak oktatásához. Tavaly az önkormányzat az
Óbudai Nagy László Általános Iskolával közösen, kísérleti jelleggel
indította el a programot, melynek jövő évi folytatásáról most döntött.
A nemzetiségi hagyományok ápolása mellett az önkormányzat vezetésének a magyarságtudat és a hazaszeretet erősítése szintén
kiemelt fontosságú, így a képviselő-testület elfogadta, hogy pályázatot hirdet magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek látogatásának támogatására, amely lehetővé teszi a kerületben működő
általános és középiskolákba járó tanulóknak ezek megismerését.
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Népszerű a karácsonyfa-díszítő verseny

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata idén is meghirdette
a nagy népszerűségnek örvendő karácsonyfa-díszítő
versenyt. A kerületi óvodások
és iskolások által ékesített fák
rászoruló családok otthonát
szépítik majd az ünnepen.

H

uszonnégy kerületi óvodás és iskolás
csoport jelentkezett a sok
évi hagyománnyal rendelkező karácsonyfa-díszítő versenyre. Az Advent Óbudán nagyrendezvényhez kapcsolódó
programot minden évben nagyon várják már
a gyerekek, akik pedagógusi, óvónői segítséggel
saját kezűleg készítik és
díszítik a fenyőket.
A versenyre nevezett
fákat december 11-től az
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont (Fő tér 2.)
udvarán tekinthetik meg
az érdeklődők. Az óvodák és iskolák munkáit
külön jutalmazza a zsűri.
A karácsonyfa-díszítő verseny eredményhirdetését és a nyeremények
ünnepélyes átadását advent harmadik hétvégéje előtti pénteken, december 14-én, 16 órai kez-

dettel tartják a Fő téren.
Itt derül ki, melyik óvodás vagy iskolás csoport
karácsonyfája érdemli ki
az Óbuda Legszebb Karácsonyfája elismerést.
Ebben az évben a III.
kerületi Csodák Palotája is
csatlakozott a programhoz.
Felajánlásukban a győzteseket szeretettel várják a
III. kerületi Csodák Palotájában. „Az iskolai témanapokhoz kötődően egy
szuper programmal szeretnénk megjutalmazni a legszebb fát készítő csoportot.
A Csodák Palotája játékai
már 4-5 éves kortól élvezhetők a kicsik számára. A
Csodák Palotája azonban
nem csak a játékról, a természettudományok
játékos megismeréséről is
szól, így a fizika, kémia,
biológia tanárok, osztályfőnökök akár kihelyezett
órát is tarthatnak itt” – tájékoztatott a díj felajánlója.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata − az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ közreműködésével −
a gyerekek által pompába
öltöztetett karácsonyfákat
még a karácsonyi ünnepnapok előtt eljuttatja a rászoruló családokhoz.

Adventi kézműves vásár
A hagyományokhoz híven
idén is számos adventi vásáron találkozhatunk az
Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ ellátottjai által készített kézműves termékekkel.

A

fogyatékos személyek által készített
termékeket már számos
rendezvény keretében bemutatták.
A különböző rendezvényeken eladásra kínált portékák között találhatók ka-

rácsonyi díszek, mécsestartók, kerámiatárgyak, fejlesztő fajátékok, rongyszőnyegek, egyedi díszítésű
jegyzetfüzetek és még sok
más, karácsonyi ajándéknak is beillő termék. Ezek
a vásárok kitűnő alkalmat
biztosítanak arra, hogy – a
magyar társadalomban is
egyre többen felismerjék –
egy kis segítséggel a sérült
embertársaik is képesek alkotni és értéket teremteni,
a sikerélmények által pedig
az ő életük is teljesebb lehet.

December 14-ig még találkozhatunk a rehabilitációs intézmény ellátottjainak késztermékeivel a Viziorgona, az Almási és a
Hatvany Idősek Klubjában, továbbá minden kedden és pénteken a Flórián Üzletközpont földszintjén, és minden hétköznap
az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban. Minden vásárlással az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátottjait támogatjuk.

Még lehet jelentkezni
fenyőfáért
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ fenyőfával is segíti a
nélkülözőket.

M

ár évek óta Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 400 fenyőfát biztosít rászoruló családok részére, amit
december 14-én 10 órai
kezdettel kerül kiosztásra az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ telephelyén a Váradi utca 9-11.
szám alatt.
A családsegítő munkatársai a gyönyörű fák
mellé édességgel és a
még most is folyó adománygyűjtésből származó tartós élelmiszerrel és

játékokkal készülnek. A
családok átmeneti otthonában élő családok már
hetek óta sütik a mézeskalácsokat, amiket a kerület iskolásai díszítenek.
A jótékony mézeskalács
díszítést a családsegítő
óvodai-iskolai szociális
segítő munkatársai szervezik a kerületi oktatási
intézményekben.
Fenyőfáért még lehet
jelentkezni a családsegítőben személyesen a Váradi utca 9-11-ben, vagy
a 06-1-250-1964-es telefonszámon. (Az igényeket beérkezési sorrendben, a készlet erejéig tudják kiszolgálni.)
Legyen mindenkinek
szép a karácsonya!

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ adventi vásárai
2018. december 10.
Viziorgona Idősek Klubja
10:00-12:00
2018. december 11.
Flórián Üzletközpont
08:30-12:00
2018. december 12.
Almási Idősek Klubja
10:00-12:00
2018. december 14.
Flórián Üzletközpont
08:30-12:00
2018. december 14.
Hatvany Idősek Klubja
10:00-12:00

Advent
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Kigyúltak advent fényei

A karácsonyi programsorozatnak napjainkra is sikerült
megőriznie családias jellegét és olyan színes, az adventi ünnepkörhöz méltó ingyenesen látogatható programkínálatot összeállítani,
hogy a család minden tagja
jól érezze magát. A Fő téri
vásári forgatagban ott van a
kisgyerekek nagy kedvence,
a műemlék körhinta (erről
lapunk előző számában
részletesen olvashattak), a
nagyobbakat a karácsony
ízei és színpadi néznivalók
sora várja.

Ünnepi díszben Óbuda

Karitatív
karácsonyfa
az Adományfa

A

z Advent Óbudán
karácsonyi rendezvénysorozat november
30-ai ünnepélyes megnyitóján Bús Balázs,
Óbu d a -Bé k á s meg ye r
polgármestere az adventi fények felkapcsolása
után átadta a korcsolyapályát a közönségnek.
Ezt követően Pavuk Patrícia többszörös magyar
műkorcsolyázó bajnok
és tanítványai bemutatót
tartottak a jégen, hogy
kedvet hozzanak a sportoláshoz.
Az esti programban
fellépett a Dresch Vonós
Quartett, majd fényfestményekkel tették teljessé az ünnepi hangulatot.
Másnap,
december
1-jén este az Eastwing
Group, ezt követően Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band szórakoztatta az egybegyűlteket. Családi vasárnapot
tartottak több helyszínen
december 2-án.

Fotó: Zumpf András

Kézműves vásár

Ünnepélyes
gyertyagyújtások

A rendezvényt idén is
a hagyománytisztelet jellemzi. Az adventi zenés
gyertyagyújtások a közösen történő ünnepre hangolódást segítik. Gryllus Dániel és Lackfi János kimondottan az óbudai adventre írta a Gyertyagyújtó dalt. Ennek
közös eléneklése mellett
gyúlt ki az első adventi gyertya fénye, melyet
Ráduly Róbert Kálmán,
Csíkszereda polgármestere gyújtott meg a Muzsikás együttessel december 2-án.

A múlt évihez hasonlóan karitatív karácsonyfát állított Óbuda, amely
az ünnepek elmúltával is jó szolgálatot
tesz a közösségnek, rászoruló családok otthonába visz meleget a hideg téli napokon. A Hello Wood építészekből álló alkotói csapata a legjobb minőségű tűzifát kiválasztva, akácfarönkökből építtette fel a 16 méteres, 40 tonnás, hangulatos fényjátékkal megvilágított Adományfát,
amely a Szentlélek téren,
az adventi vásár bejáratánál fogadja a látogatókat.
Az Adományfa érdekessége a látogatható belső
tere, ami monumentális
belmagassága és egyedi szerkezete okán igazi
kuriózumnak számít. Ide
betérve néhány pillanatra elvarázsolódhatunk a
karácsonyi forgatagban.
Elbontása után az Adományfához felhasznált
tűzifát Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásának köszönhetően, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat segítségével rászoruló családokhoz juttatja el.

Fotó: Zumpf András

- Úgy, ahogy itt ma meggyúlt Óbuda Fő terén ez a gyertya, hasonlóan gyúlt meg gyertya Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Váradon, a Páciumban, Székelyföld sok-sok
településén, mert a várakozás, az egymáshoz való tartozás, a közös múlt megtart bennünket
– mondta ünnepi beszédében Ráduly Róbert Kálmán. - Bármilyen modern dolog ellen a hagyomány az, amelybe kapaszkodhatunk, amely fele fordulhatunk. Addig, amíg az ősi hit, a kereszténység köré csoportosulva, egymás kezét fogva, a saját családunkat és a nagyobb családot, a várost, az urbist, a közösséget építjük, addig nem veszik el tőlünk sem a földünket
sem a hazánkat – hangsúlyozta Óbuda testvérvárosa, Csíkszereda polgármestere

A Fő téri karácsonyi vásárba kilátogatók minőségi, kézműves termékek között válogathatnak. A kézművesek kínálta igényes portékák között könnyen találhatunk
szeretteinknek szánt apró meglepetéseket. Olyan
kézzel készült vásárfiát, ami biztos nem köszön vissza a nagyáruházak polcairól, csak győzzünk válogatni, hogy végül mit szánunk a karácsonyfa alá. Az árusok
standjainak kínálatában
többek között míves ékszerek, hímzett és szövött
textilek, kerámiák, csikóbőrös kulacsok, levenduFolytatás a 7. oldalon
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Fotó: Egri Dalma

lából készült termékek,
kézműves gyertyák, népi
hangszerek, fából készült
ajándéktárgyak, üvegmű-

ves termékek, adventi asztaldíszek és koszorúk vannak. Válogathatnak az ide
érkezők chili, fűszer- és

Karácsonyi misztérium

Elemózsiás batyu a belépő a Térszínház Karácsonyi misztérium című előadására, amely december
16-án 17 órakor kezdődik. A program: adventi készülődés énekkel, verssel, muzsikával tánccal, az
Óbudai Népzenei Iskola növendékeinek közreműködésével. Az előadást 18 órától láthatják az érdeklődők, majd asztalülés és táncház következik.
(Cím: Fő tér 1., Zichy-kastély.)
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édesség-különlegességek
között is. Üvegcsiszoló és
kovácsmesterség bemutatón ismerkedhetnek a ritka szakmák fortélyaival.

sült gesztenye, forralt bor
és puncs illata is betölti a
fényfüzérek ünnepi fényében tündöklő óbudai adventi vásárt.

Gasztrosétány

Adventi
adománygyűjtés

Fesztiválviszonylatban
is kedvezményes árakkal
várja a finom ízek kedvelőit a gasztrosétány. A
bőséges
ételkínálatban
szerepel szürkemarha és
szarvas burger, bajor és
sváb kolbász, tócsni, lepények széles választéka, vegán ételek, hungarikumok, alpesi és hazai
sajtok. Az édesség kedvelők tizenkét fajta bejglit kóstolhatnak. A hagyományos diós, mákoson
kívül marcipános, zserbós, gesztenyés, szilvás,
csokis-narancsos, túrós
és több ízben paleo bejglit is kínálnak. Csábíthat
még a spanyol édességkülönlegesség, a churros
finom, fahéjas illata és a
csokoládébár is. Kapható a közkedvelt kenyérlángos, kürtös- és mézeskalácsok, mint ahogyan a

Az Advent Óbudán
rendezvénysorozatnak
most is kiemelten fontos
pillére az adventi adománygyűjtés, amely már
tradicionális hozzátartozója a rendezvénynek.
Ebben az évben a kerületben működő, Balázs
Lajos Óbudai Civil Díjjal kitüntetett Elveszett
Állatokért Alapítványt
segíthetik. Az alapítvány
elhivatott munkatársai
egészségmegőrző és betegségmegelőző,
gyógyító rehabilitációs tevékenységet végeznek elhagyott vagy egyébként
– akár a gazdája szociális helyzete miatt – rászoruló kisállatok részére. A
gyógyító tevékenységen
túlmenően befogadják és
elhelyezik a hontalan állatokat. Magyarországon

Székely zászló minden óbudai közintézményen
Száz éve mondták ki Erdély
és a Román Királyság egyesülését. A lobogó kihelyezése
felhívja a figyelmet arra, hogy
az akkori történések és a be
nem váltott ígéretek máig tartó jogfosztottságot eredményeztek a romániai magyar
nemzetrész számára.

A

z I. világháború befejezésének 100 éves
évfordulójára és a magyar nemzet XX. századi kálváriájának kezdetére emlékezünk idén.
Egy évszázaddal ezelőtt
indult meg a történelmi
Magyarország államtestének szétesése és a magyar nemzet 1/3-nak,
mintegy 3,5 millió embernek idegen uralom alá
kerülése. Sajnos a 100 évvel korábbi eseményeknek máig ható következményei vannak Magyarország és a határon túlra
szakadt magyarság mindennapjaira.
Románia idén ünnepli centenáriumát az 1918.
december 1-jén tartott

gyulafehérvári
román
nagygyűlésnek, ami határozatban kimondta Erdély és a Román Királyság egyesülését. Ez a ha-

tározat számos olyan ígéretet tartalmazott, amely
a román uralom alá kerülő más nemzetrészek jogainak biztosítására vo-

Német közmeghallgatás

Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 13-án
16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.)

natkozott, azonban a magyar kisebbség azóta is
közösségi önrendelkezési jogától megfosztottan

eddig egyedülálló programot indított az alapítvány 2004 októberében
az óvodások és általános
iskolák tanulóinak oktatása, ismeretei bővítése
érdekében.
Mint arról korábbi lapszámunkban olvashattak, az alapítvány munkatársaival, védenceikkel
és Tóth Gabi énekesnővel december 2-án és 8án találkozhattak a Fő téri Szindbád rendezvényteremben.
Az alapítvány megbízásából pénzbeli adományaikat a civil szervezetet támogatni szándékozók a Fő téren és az
Óbudai Kulturális Központ házaiban kihelyezett gyűjtőurnákban helyezhetik el.
Az Advent Óbudán
2018 programjai ingyenesen látogathatók! A
programokról részletesen olvashatnak a programsorozat műsorfüzetében, illetve a www.adventobudan.hu oldalon.
K. M.
küzd a megmaradásért a
szülőföldjén.
Az erdélyi és azon belül
a székelyföldi magyar ös�szetartozás szimbólumává
vált a székely zászló, amelyet a romániai magyarság
támogatásának és nemzeti összetartozásunk kifejezése szimbólumaként már
eddig is sok magyarországi állami intézményre és
hivatalra kitűztek.
Bús Balázs polgármes
ter
kezdeményezésére
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata december elsején az összes intézményére kihelyezte a
lobogót.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, Csíkszereda város testvértelepüléseként ily módon is szeretné kifejezni szolidaritását az erdélyi magyarsággal, illetve a székely
nemzeti közösséggel.

Közmeghallgatás
az egészségügy helyzetéről

Az egészségügy helyzete és jövője Óbudán – fejlesztési elképzelések címmel tart közmeghallgatást ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának vezetése december
17-én 18 órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban.

Egészségügy
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Szent Margit
Rendelőintézet pályázat útján 83,28 millió forintos vis�sza nem térítendő támogatást nyert el, így nyílhatott
meg az Egészségfejlesztési
Iroda november végén.
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Megnyitott az Egészségfejlesztési Iroda

A

hazai lakosság egész
ségi állapota folyamatos javításra szorul,
hiszen számos betegség
– köztük a daganatos és
a szív-érrendszeri megbetegedések jelentős része – a magyarok helytelen életmódjára és a megelőzés hiányára vezethető vissza. Ezen próbál segíteni Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és
a Szent Margit Rendelőintézet az évek óta szervezett egészségmegőrző
programjaival, melyeknek most új lendületet adhat az Egészségfejlesztési
Iroda megnyitása.
Bús Balázs polgármester az Esernyős-Óbudai
Kulturális, Turisztikai és
Információs Pontban tartott megnyitón elmondta: a most létrehozott iroda működtetésének célja, hogy csomópontja legyen annak az informá-

cióáramlásnak, ami a kerület különböző egészségfejlesztési programjai során keletkezik. Az
alapellátástól, a járóbeteg-szakellátáson-, és az
önkormányzat által vezetett projekteken át egészen a szakmai nonprofit szervezetekig számos
olyan tevékenység van,
melyeket a prevenció hatékonyságának növelése
érdekében érdemes ös�szehangolni.

Magyarországon
az
Egészségfejlesztési Irodák hálózata 2012 óta
működik, nagy sikerrel.
Azért, hogy az iroda minél több segítséget nyújthasson az egészségmegőrzésében, a szakemberek építeni kívánnak a
meglévő, jól működő,
népszerű helyi egészségügyi és prevenciós programokra, amelyek ismeretterjesztő előadások,
sport és egyéb közösségi

programokon keresztül
érik el a lakosságot.
Az önkormányzat évek
óta kiemelt figyelmet fordít az egészségnevelésre, melynek érdekében a
Szent Margit Rendelőintézet és az Óbudai Sport
Kft., valamint az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény szakemberei által
elindította többek között
az Egészségkörút Óbudán, a Közösségi torna és
a Szabadidő, szeretem! tö-

megsportrendezvény-sorozatát, évente több alkalommal megrendezi a San
Marco
Szabadegyetem
és Egészségakadémia, a
Sportakadémia, az Egészséges Ezüstkor előadássorozatát, együttműködik a
Milton Friedmann Egyetemmel, ahol az 50 fölöttiek mentális egészségének megőrzése érdekében
indítottak képzéseket, de
említésre méltó az iskolai és óvodai úszás és korcsolyaoktatás, vagy éppen
az Egészséges Iskolabüfé programja is. Az óbudai
Egészségfejlesztési Iroda
mindezek összehangolását, újabb partnerszervezetek, intézmények és a lakosság szélesebb körű bevonását, valamint további
programok megvalósítását
tűzte ki célul, amelyekkel
valamennyi korosztályt
megcéloznak annak érdekében, hogy egészségtudatosság beépüljön a mindennapjaikba.
(Az Egészségfejlesztési
Iroda címe: Szent Margit
Rendelőintézet, Vörösvári út 88-96.)

Egészségkörút – szűrések és nyeremények
munkatársai
összesen
kilenc alkalommal várták az egészségtudatos
résztvevőket. A szűrőnapokra átlagosan 100150 ember jött el, és csak
csekély részüket kellett
további
vizsgálatokra
visszahíni a rendelőintézetbe. A szűrések között
legtöbbször anyajegy-,
koleszterin-,
vérnyomás- és vércukormérés,
z öt éve útjára indí- táplálkozási tanácsadás,
tott rendezvényso- kardiológiai és szájüregi,
rozaton a rendelőintézet látás- és hallásvizsgálat,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Szent
Margit Rendelőintézet évek
óta fontos feladatának tekinti a kerületi lakosság
egészségmegőrzését, ezért
büszke, hogy az Egészségkörút Óbudán szűrőprogram-sorozat 2018-ban újabb
sikeres évet zárhatott, és a
rendezvényre való igény
mára állandósult.

illetve CO, COPD és InBody testösszetétel mérés szerepelt.
Aki legalább két alkalommal részt vett – az
előző évekhez hasonlóan
– az idén is értékes ajándékokat nyerhetett, köz-

tük kerékpárt, kulturális és éttermi utalványokat. A nyereményeket
az Egészségkörút Óbudán zárórendezvényén,
az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban ve-

hették át a szerencsések.
Az eseményen részt vett
többek között az Egészségkörút Óbudán háziasszonya, Barabás Éva
és Bús Balázs, ÓbudaBékásmegyer
polgármestere.

A

Fotó: Egri Dalma

Avatás – Emlékezés
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Szobrot állítottak Árpád fejedelemnek
Folytatás az 1. oldalról

A fővárosi önkormányzat
év elején írt ki pályázatot
az Óbudai Árpád Gimnázium előtti zöldterület, a
Katinyi mártírok parkjában felállítandó Árpád fejedelmet ábrázoló képzőművészeti alkotás létrehozására. Budapesten ed-

dig nem volt önálló köztéri szobor, amely Árpád fejedelmet ábrázolja. A 2,5
méter magas és 510 kilogrammos monumentális
szobor, Oláh Mátyás László budapesti szobrászművész alkotása, az öntvénymunka megvalósítója, Sabo László galántai műhe-

Fotó: Egri Dalma

Adósok vagyunk a málenkij robot minden részletének pontos
tisztázásával, hogy kimondjuk,
ez egy a magyar holokauszt
rettenetek közül – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter,
országgyűlési képviselő november 24-én Óbudán, a Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja kapcsán.

lye, a 4D művészeti galéria. A lovas szobrot Tarlós
István főpolgármester és
Gyimesi Róbert, a gimnázium igazgatója avatta fel
november 30-án.
Tarlós István az avatási ünnepségen elmondta: Az Árpád-ház Magyarország első uralkodó családja,
amely a 9. század végétől
1301-ig négy fejedelmet és
huszonhárom királyt adott

az országnak. Uralkodásuk
alatt a magyar törzsek szövetsége erős európai állammá vált. A dinasztia névadóját, Árpádot, hét magyar
törzs választotta vezetőjének, hogy a Dnyeper menti lakóhelyükről nyugatra
vezesse őket, hosszú, harcos vándorlás után új hazát
szerezzen nekik – emlékeztetett a főpolgármester. Úgy
fogalmazott: - ez a honfog-

„Adósok vagyunk a málenkij robot minden részletének tisztázásával”

Emlékezés az elhurcoltakra

A

z Óbudán felállított
központi emlékműnél tartott megemlékezésen a pénzügyminiszter kiemelte: több mint
100 ezer embert vittek
el a Kárpát-medencéből,
harmaduk soha nem tért
vissza, de adósok a pontos számadatokkal is.
Elmondta: egy rettenetes idő rettenetes eseményére emlékeznek, amelyről már 1944 decemberében megjelent a parancs,
és a német származású
munkaképes embereket
elkezdték mozgósítani,
hadbírósággal fenyegetve
az ellenszegülőket.

lalás, a magyar nép letelepedése a Kárpát-medencében meghatározó, sorsfordító mozzanat, a magyarság
múltbéli és jelenkori történetének ősi eredője.
Gyimesi Róbert, az Árpád Gimnázium igazgatója beszédében felidézte a gimnázium múltját,
elmondta, hogy az intézmény 1921-ben vette fel
Árpád fejedelem nevét. Sz.

Fotó: Zumpf András

- Mivel németekből
nem sikerült elegendő
embert összeszedni, a
gyanútlan
lakosokat
kezdték „összeszedni”
azzal a mondással, hogy
egy kis munkára viszik
el őket. Ez azonban ha-

zugság volt és ezt a katonák is tudták: internálásra küldtek magyarokat,
németeket, ruszinokat és
szlovákokat – mondta
Varga Mihály.
Hozzátette: aki vis�szatért, nem beszélhetett

arról, ami történt. Dermesztő csönd volt az emlékezés – fogalmazott.
Menczer Erzsébet, a
Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások Szervezetének elnöke beszé-

dében azt mondta, akik
túlélték a haláltáborokat,
a kitelepítést és hazatértek, nem beszélhettek arról, mi történt velük, azt
ugyanis államtitokként,
tévedésként aposztrofálták és megtorlással kellett szembenéznie annak,
aki beszélni mert.
Hozzátette:
merőben megváltoztatta ezt a
helyzetet az, hogy a parlament kezdeményezésére, jelentős többséggel 2012-ben emléknappá emelte az áldozatokra való emlékezést, mivel a korábbi kormányok
mindössze annyit tettek,
hogy „kegyesen tudomásul vették” a szigorúan
magán jellegű megemlékezéseket.
A rendezvény végén
megkoszorúzták az Óbudán felállított emlékművet.

Kultúra – Pályázat

10
Megnyílt a „Victor Vasarely
Nemzetközi Pályázat a Köztéri Művészetért III.” elnevezésű pályázatra érkezett
köztéri művek terveiből álló
kiállítás. A pályázat győztese a norvég Anne-Karin Furunes, akinek alkotását a kerületben állítják majd fel.

A

z Esernyős-Óbudai
Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban
tekinthetők meg azok a pályaművek, amelyek a pályázatra érkeztek. A pályázat egy hosszú távú projekt
harmadik állomása, melyet
Pécs városa és a Vasarely
Alapítvány (Aix-en-Provence) indított el 2010-ben
azzal a céllal, hogy új köztéri műalkotások jöjjenek
létre. 2016-ban Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere felajánlotta, hogy budapesti régióként szívesen helyt adna egy ilyen koncepciójú köztéri szobornak, hiszen Óbuda egyik nevezetessége a Vasarely Múzeum. A pályázóknak a víz
témájában nem szökőkutat kell létrehozniuk, ha-

Új szobor nemzetközi pályázaton

nem vízszobor-együtteseket vagy vízszobrokat. A
pályázat győztesére a kiállítás megnyitóján derült
fény. Az eseményen részt
vett Páva Zsolt, Pécs, Bús
Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Nagy
T. Katalin, a szoborpályázat művészeti vezetője,
Horváth András és Bencze Zoltán építészek, a pécsi
program vezetői, valamint
Pierre Vasarely is, Victor
Vasarely unokája, a Vasarely Alapítvány elnöke.
Páva Zsolt ünnepi beszédében elmondta: nagy
örömére mostanában Victor Vasarely művészete
reneszánszát éli, alkotásai
ismét előtérbe kerülnek.
Bús Balázs személyes
kapcsolódási pontokat is
talált a pályázat tematikájával. Mint mondta, Vízivárosban született, horoszkópja a vízöntő, és Aquincumban lett polgármester,
így a víz motívum folyamatosan jelen van az életében.
Hozzátette: Óbudán is a víz

Fotó: Zumpf András

a mindennapok természetes les spektrumot hagy az ön- kásmegyer Önkormányrészét képezi. A polgármes- álló értelmezésnek is.
zata valósítja meg. A kiter elmondta azt is, hogy
A pályázaton nyertes vitelezésre 50 ezer Euro
míg a Fő téren található művet a kiíró Óbuda-Bé- áll rendelkezésre.
Szindbád szobor kapott némi kritikát, hogy az túlságo- • A pályázat győztese a norvég kortárs művész,
san direkt, szándékában in- Anne-Karin Furunes pályaműve a „Meandering” címet
kább turisztikai-, mint mű- viseli. A művész a projekttel olyan művet szeretne alvészi tartalmat hordoz, ad- kotni, amely nem csupán egy szobor, hanem egyfajta
dig a mostani győztes pá- pavilonként belső teret is létrehoz, miközben aktivizállyaművét nem érheti efféle ja a környező zöldterületet és a környék fókuszpontkifogás, hiszen kellően szé- jává alakul. Az alkotást a kerületben állítják majd fel.

Elrejtették a békát a piacon
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett a békásmegyeri általános iskolásoknak „Rejtsd el
a békát a piacon” címmel. A
pályázatra szebbnél szebb
és ötletes rajz készült, ezért
Bús Balázs polgármester
kezdeményezésére a békásmegyeri piac területét körbevevő kerítésekre feszítettek
ki azokat, hogy egyfajta szabadtéri kiállításként, hogy
mindenki megcsodálhassa
azokat.

S

zeptember elején indult a rajzpályázat. A
résztvevőknek egy békát
kellett elrejteniük a Békásmegyeri Piacon, amely
épp az eső elől keres magának búvóhelyet. Összesen 118 kép született, 125
alkotótól. A nyertes rajzok kiválasztása októberben történt az önkormányzat, az Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont, valamint az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Non-
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profit Kft. által. Minden
résztvevő ajándékcsomagot kapott, a nyertesek pedig értékes utalványokkal
lettek gazdagabbak.
Minden díjazott Bús
Balázstól oklevelet is kapott, a zsűri által megítélt
legjobb 40 rajzból a polgármester ötlete alapján,
építési hálók készültek,
amelyek immár a Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér kivitelezési területét díszítik.

- Bár az építkezés végeredménye örvendetes dolog lesz a békásmegyeriek
számára is, hiszen egy 21.
századi igényeknek megfelelő, piacot és közösségi teret vehetnek majd birtokba, a kivitelezés látványa sohasem szép városképileg. Ezért is gondoltam úgy, hogy a békásmegyeri iskolások rajzai és a
rajzokon megjelenő gondolataik, mindenki számára kellemes perceket

okoznak majd. Továbbá
ezzel a reklámnak egy befogadhatóbb fajtáját támogatjuk, a gyermek tehetségét hirdetjük – fogalmazott
Bús Balázs ötlete kapcsán.
A negyven kép alkotóját az építkezés generálkivitelezője, a Market Építő
Zrt. is ajándékkal díjazta.
A kezdeményezés illeszkedik az önkormányzat vezetőségének azon törekvésébe, hogy a kerület igen
sokszínű kulturális tevékenységét, ne csak a programokon, nagyrendezvé-

nyeken és intézmények falain belül megrendezett kiállításokon keresztül ismerhessék meg az itt élők
és ide látogatók, hanem házak falain vagy éppen építési hálókon is művészeti alkotásokkal találkozhassanak. Az önkormányzata tervei szerint a jövőben minden nagyobb volumenű önkormányzati
felújítás, építkezés területén hasonló módon, gyermekrajz-pályázati műveket kíván építési hálókra
kihelyezni.

Egészségügy
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Megújult a Margit kórház mozgásszervi rehabilitációs osztálya

40 millió forint korszerűsítésre

Felelős gazdálkodás mellett, a Szent Margit Kórház
saját költségvetéséből több
mint 40 millió forintot fordított a mozgásszervi rehabilitációs osztály korszerűsítésére. Az elmúlt hónapokban végzett felújítás során
1000 négyzetméteren valósult meg az akadálymentesítés. A fejlesztés nagyban
hozzájárul a betegek magas színvonalú és biztonságos rehabilitációs ellátásához.

A

Szent Margit Kórházban működő rehabilitációs osztály szakemberei 35 ágyon végeznek komplex rehabilitációs ellátást. Legnagyobb számban stroke
betegséget követően kerülnek ide betegek, de
számos csípőtáji törést
elszenvedett, illetve különböző okból protézissel ellátott pácienst is kezelnek hetekig, akár hónapokig is.

Évente 500
beteget látnak el

A november 29-ei ünnepélyes átadón dr. Badacsonyi Szabolcs főigazgató elmondta, hogy
az osztályon új burkolatot kaptak az elkülönítők,
a folyosók, a kiszolgáló helyiségek. Valamen�nyi kórtermet kifestettek. Kiépült egy mozgássérültek által is önállóan

használható vizesblokk,
és teljes körűen akadálymentessé tették az osztályt. Köszönetét fejezte
ki a dolgozóknak, helytállásukért, hiszen a felújítás ideje alatt is „teljes
üzemmódban”, zavartalanul végezték a betegek
rehabilitációját. Az évente átlagosan 500 embert
ellátó osztályra az ország
valamennyi területéről érkeznek betegek, ezért kiemelten fontosnak tartotta a kórház vezetése a
részleg felújítását. A Magyar Paralimpiai Bizottsággal újfajta együttműködést indítanak. A közös munka célja, hogy az
osztályon gyógyuló betegek a legteljesebb életet
élhessék a rehabilitáció
után, valamint az, hogy az

érintettekkel megismer- társaival a nehéz időkben
tessék a parasportokat.
is. Kiemelte, hogy az intézményben az elmúlt 6Megőrzött
8 évben több átalakítás
tekintély
történt, mint az azt megTarlós István főpolgár- előző másfél évtizedben.
mester gratulált az osz- A főpolgármester hangtály felújításához az in- súlyozta: a Szent Martézmény vezetésének és git Kórház – ahogyan edemlékeztette a jelenlévő- dig is – számíthat a főváket, hogy a Szent Margit rosi önkormányzat támoKórház, több mint 120 gatására a továbbiakban
éves fennállása alatt szá- is. Tarlós István szólt armos vihart élt át, több- ról is, hogy az EBP kereször elveszítette önálló- tében a főváros történetéságát, de a dolgozók ös�- nek legnagyobb kórházszetartásának,
főváro- fejlesztése indult el.
si, állami és helyi támogatók közreműködéséPéldás
nek köszönhetően minmegoldások
dig sikerült visszasze- A Szent Margit Kórreznie függetlenségét, és ház megoldásainak jemegőrizni szakmai tekin- lentős részét akár példatélyét, kiváló orvosaival ként is lehet állítani más
és egészségügyi munka- kórházak számára, hiszen az intézmény azon
kevés kórház közé tartozik, amelyek nemcsak
nagyobb tartozás nélkül működnek, hanem
még fejlesztésekre is félretesznek – jelentette ki
Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési
képviselő. Az ellátás javítását célzó kormányzati lépésekről szólva közölte, hogy az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére 2010 óta több
mint 500 milliárd forintot fordítottak. Az Egészséges Budapest Program
(EBP) a 2017-es költségvetéssel már elindult, 40
Fotók: Antal István

milliárd forintnyi fejlesztés kezdődött. Ebből 22
milliárdot fordítottak orvos-technológiai fejlesztésekre, 18 milliárdot pedig építészeti tervezések megkezdésére. Idén
30 milliárd forintot fizetnek ki hasonló célokra.
Ugyanakkor a járóbetegszakrendelők bővítése és
az egyházi kórházak támogatása ezt a forrást lényegében 200 milliárd
forint fölé emeli. A pénzügyminiszter kitért arra
is, a kormányzat fontos
feladatnak tekinti, hogy
az egészségügyi szakdolgozók a következő hónapokban olyan bérfelzárkózási lehetőséget kapjanak, amely az eddig bejelentett béremeléseket is
meg fogja növelni.

Egészséges
Budapestért

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma képviseletében dr. Fábián Károly
egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár felvázolta a jövőben várható egészségügyet érintő fejlesztésekre fordítható támogatásokat. Az Egészséges Budapestért
Programban
(EBP) a kormányzat 700
milliárd forint összegben
biztosít forrásokat Budapest és Pest megye egészségügyi fejlesztéseire. A
kórházfejlesztések mellett a járóbeteg-szakellátás megújítására 2020-ig
a kormány eddig összesen 46 milliárd forint keretet biztosított.
A sajtótájékoztató végén dr. Plavecz Júlianna
osztályvezető főorvos
irányításával, Szekeres
Pál a Magyar Paralimpiai Bizottság tiszteletbeli
elnöke, paralimpiai bajnok, miniszteri biztos és
Adámi Zsanett paralimpikon a sajtó munkatársai előtt kerekesszékben
mentek végig az osztályon, bemutatva az akadálymentesített részleget.
Sz.
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Önkormányzat
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Szociális

18
A rendezvényt a Budapesten működő középsúlyos értelmi sérültekkel foglalkozó
szociális intézmények számára szervezi meg évről évre az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Központ.
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Kiállítás a világnapon

J

anurikné
Csonka
Erika intézményvezető megnyitójában elmondta: – Az ünnepség
évek óta kiváló lehetőség
arra, hogy a sérült emberek értékei, kiemelkedő
képességei mások számára is láthatóvá váljanak. A figyelemfelkeltést
szolgálja a rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállítás és
vásár is.
Kelemen Viktória alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott:
– Minden ünnep örömteli, azonban itt ennél
többről is szó van. Arról, hogy a megváltozott
munkaképességű emberek által előállított játékok, dísztárgyak megmutatásra érdemesek, elkészítőik a maguk esz-

Fotó: Antal István

közeivel értéket teremtenek. A segítőknek köszönet jár azért, hogy szép és
hasznos feladatot adtak a
gondjaikra bízottaknak.
Hozzátette: - A legfontosabb az, hogy nem pusztán a fizikai akadályok
elhárítására kell koncentrálnunk, hanem szellemi vonatkozásban is se-

gítsük a fogyatékkal élő
emberek beilleszkedését
például a munka világában. A cél, hogy egyenrangú életet tudjanak élni, önrendelkező emberekké tudjanak válni.
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ munkatársai
példaértékű és lelkiisme-

Örömóra. A Csoóri Sándor Alap pályázaton nyert támogatásból megrendezendő

Örömórára, Csoóri Julianna és a Kerek Zenekar táncházára várják az esemény iránt
érdeklődő családokat december 16-án 11 órára az Óbudai Kulturális Központba.

Segítség kisgyermekeseknek
Az önkormányzat által támogatott Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány felkészített, önkéntes munkatársaival kínálja fel segítségét
olyan családoknak, ahol
legalább egy iskolás kor
alatti gyermeket nevelnek.

A

z önkéntes segítők
felkészítő tanfolyamon vettek részt, heti rendszerességgel keresik föl a
rájuk bízott családot, saját szülői tapasztalataikra támaszkodnak, idejüket és barátságukat ajánlják fel, megerősíteni igyekszenek a családot és gyakorlati segítséget nyújtanak. Segítőmunkájuk célja,
hogy az anyuka anyai szerepében minél magabiztosabb legye, maradjon ideje
a másik gyerekre, magára,
a háztartásra. Fontos tudni, hogy az anyukák jelenléte fontos, hallótávolságon

belül kell maradniuk. Néhány példa: amíg az anyuka takarít, a segítő foglalkozik a gyerekkel, bese-

gít a háztartási munkába,
együtt mehetnek játszótérre, bankba, orvoshoz, bevásárolni, ügyeket intéz-

retes munkát végeznek,
tevékenységükre nem is
munkaként, hanem hivatásként tekintenek. Olyan
építő, a mindennapokat
megszépítő, érdekessé
tevő és egyben fejlesztő programokat szerveznek, amelyeken lehetőséget adnak a sérült felnőttek és gyerekek számára

átélni a teljesítmény és az
alkotás örömét. A szervezők a november 29-én az
Óbudai Kulturális Központban rendezett ünnepségen színpadi produkcióval is kedveskedtek, az ünneplő közönség
a Óbudai Népzenei Iskola előadását hallgathatta meg.
A műsor kezdete előtt,
és annak befejeztével
karácsonyi vásár várta a vendégeket, ahol az
Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ
ellátottjainak saját készítésű dísz- és használati
tárgyait, karácsonyi ajándékokat, díszeket, rongyszőnyeget, kerámia kaspókat vásárolhattak az
érdeklődők.
A beérkezett művekből rendezett kiállítás december 6-ig volt megtekinthető az Óbudai Kulturális Központban, jövő
év elején pedig az Esernyős Galériában látható.

Adománygyűjtés

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban
várják a lakosság adományát a több telephelyen működtetett szociális intézményei számára. A Családok Átmeneti Otthonában, a
Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatban gondozott nehéz sorsú gyermekek és felnőttek karácsonyfája alá gyűjtenek a mesekönyveket, játékokat. Örömmel fogadnak
tartós élelmiszert, tisztálkodási és tisztítószereket is.
Sajnos ruhaneműt helyhiány miatt nem tudnak fogadni az intézményben. Az adományokat a Váradi utca
9-11.-ben található irodába várják. Kérik, szíveskedjenek adományaikat személyesen bevinni. További információ, a 06-1-250-1964-es telefonszámon kérhető.

ni. Az anyuka lepihenhet,
szépítkezhet akár, eközben
az önkéntes leköti a gyerek
vagy épp gyerekek figyelmét. Beszélgetőtársként is
lehet számítani a segítőre,
aki igény szerint elmondja szülői tapasztalatait. Az
alapítvány ikreket, fogyatékos gyermekeket nevelő
családokat is segít.
Az alapítvány munkatársai várják azok jelentkezését, akiknek kisgyerme-

kes éveiben segítségre van
szükségük. A segítés ingyenes, heti egy alkalommal
3-4 óra időtartamban lehet
igénybe venni. Ami fontos, a segítők nem babysitterek, tehát nem maradnak
egyedül a kisgyermekekkel. Az Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány elérhetőségei: otthonsegitunk3@
gmail.com. Süli Mária: 0670-314-0670. www.facebook.com/OOSA01/

Néprajz – Gyász – Hirdetés
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Az adventi kalendárium története

A karácsonyi ünnepvárás
advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig, január
6-ig tart. Idén december 2-a
volt az első adventi vasárnap.

A

legendák
szerint
egy édesanya találta ki az adventi kalendáriumot, mert kisfia an�-

nyira várta a karácsonyt,
hogy naponta megkérdezte, mennyit kell még
aludni addig.
Az adventi naptár hagyománya a protestánsok
között terjedt el. Az első
adventi naptár 1851-ben
készült - írta a gyermekszoba.blog.hu. A vallásos családokban naponta

Elhunyt Fejes Attila

Életének 54. évében, váratlan hirtelenséggel elhunyt Fejes Attila, az önkormányzat környezetvédelmi-, majd városfejlesztési
bizottságának
külsős tagja november
27-én. Igazi lokálpatrióta volt, az Óbudai Szent
Margit Kórházban született 1964-ben. Kisebb
megszakítással
egész
életét Óbudán töltötte, tanulmányai is a III. kerülethez kötötték. Sokan a különböző sportok, illetve a
természet iránti elkötelezettsége révén ismerték őt.
Szívesen kerékpározott, aktív részese volt a különböző környezetvédelmi akcióknak és egészségvédelmi kezdeményezéseknek.

kis bibliai képeket akasztottak a falra, vagy meg�gyújtottak egy gyertyát,
esetleg krétával húztak egy vonalat a padlóra, december elsejétől karácsony napjáig. Az első
nyomtatott adventi naptárat Gerhard Lang készítette 1908-ban, színes kis képeket lehetett feltűzni naponta egy kartonra. Később azonban a nyithatós változatot is ő kezdte
nyomni, az ablakok mögött vallásos kis képekkel.
A 20. század elején
csatlakozott Langhez a
Sankt Johannis Printing
Company, ahol olyan adventi naptárak készültek, amikben a kis ablakok mögött bibliai idézetek rejtőztek. Az adventi
naptár diadalmenetre indult Európában, de Langnak a ´30-as években be
kellett zárnia a nyomdáját, ám addig harminc különböző dizájnnal tervezett adventi naptárakat.

A második világháború miatt megtorpant az
adventi naptár terjedése, mivel a kartonpapír
hiánycikk lett, így egészen 1946-ig kellett várni, hogy Richard Sellmer

kezei közül kikerüljön
az első, háború utáni kalendárium. Ebből a változatból alakult ki aztán
1958-ban a ma is mindenfelé kapható, csokit
rejtő adventi naptár.

Oktatás – Önkormányzat
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Emléktáblákat avattak

A Bláthy Ottó Erősáramú
Ipari Technikum emlékére
két helyszínen, a jelenlegi
Árpád Gimnázium épületénél és az Óbudai Egyetem
Szőlő utca 2. szám alatti épületénél emléktáblákat avattak az Óbudai Egyetem képviselői és az egykori Technikum volt diákjai, tanárai.

A

Technikum egykori
diákjainak 50 éves
osztálytalálkozóján született meg a gondolat,
hogy emléktáblát állítsanak a volt Bláthy Ottó Erősáramú Ipari Technikum emlékére, mely
a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar elődintézménye volt.
A résztvevők átsétáltak a Szőlő utcában lé-

vő volt műhely épület
elé, ahol szintén felavattak egy emléktáblát. Ma
az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karához tartozik az
épület, ahol az avítt külső
mögött a legújabb technológiák bújnak meg.
Az épületben közös erővel és anyagi hozzájárulással megszületett az első
emeletre tartó lépcsőfordulóban a Bláthy-emléksarok.
A résztvevők megtekinthették az épületben
lévő nagyfeszültségű laboratóriumot és villamos
gépeket, majd az Óbudai
Egyetem Bécsi úton lévő
épületében képekkel illusztrált előadást hallgathattak a Technikum történetéről.

Idősebbek is elkezdhetik. 2019. január 08án, kedden kezdődik az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” tanfolyam következő kurzusa. Érdeklődés és jelentkezés
Neubrandt Olginál a 06-30-2214-938 telefonszámon.
Mindenkit szeretettel vár a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „BRAUNHAXLER” Egyesület.

Fotó: Antal István

Óvodapedagógusok felvétele

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra.
A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézművességben, hangszer használat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem
régebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.), e-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december
21., illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig! A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28., illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig. A
munkakör az elbírálást követően, azonnal betölthető (2019. január 3.).

Iskoláink – Oktatás

2018. 23. szám

Mozgó sakkfigura az egyetemen
A fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum, majd a Gödöllői Királyi
Kastély díszterme után az
Óbudai Egyetemen is bemutatkozott S. Hegyi Béla szobrászművész és a felsőoktatási
intézmény együttműködéséből született SHB – KEMPELEN projekt november 20-án.
Az installáció központi eleme,
a sakk huszár bábujához hasonlító Kempelen Farkas szobor működés közben szabályos lólépésben közlekedik,
és eközben beszél a nézőkhöz. A figurát mozgató robotot az Óbudai Egyetem két
hallgatója készítette.

A

november 20-án, az
Óbudai Egyetem Bécsi úti campusán bemutatott SHB – KEMPELEN
installáció központi eleme
a sakk huszár bábujához
hasonlít, mely szabályos
lólépésben tud közlekedni és meghatározott program szerint, lólépések sorozatán át visszakerül kiindulási helyére, miközben lépésenként beszél is
hozzánk. A szobor által
elmondott szöveg a művész szobrának készítésekor keletkezett írása, mely
belső emberi konfliktusainkról szól. Az installáció része a sakktábla, me-

lyen a szobor mozog, ahol
az egyes sakktábla mezők
Kempelen beszélőgépének tervrajzait ábrázolják.
S. Hegyi Béla szobrászművész az SHB – KEMPELEN projektben Kempelen Farkas gazdag életművét mutatja be, ötvözi egyetlen alkotásban. Az
alkotó régóta kapcsolatban
van az Óbudai Egyetemmel, ugyanis egyik jogelődjében, a Bánki Donát
Műszaki Főiskolán szerezte gépészmérnöki diplomáját.
A különleges alkotást
dr. Bencsik Attila, az Óbudai Egyetem c. egyetemi
tanára mutatta be. - Ebben
a kompozícióban egyesül a művészet a mechatronikával, és különössége,
hogy a hagyományosan
megmintázott és bronzba öntött klasszikus portrét illeszti egy, a mű szellemi és fizikai terét kitágító környezetbe. Így lesz
főszereplő maga a mobil
szobor – fogalmazott.
Az SHB – KEMPELEN
installáció egy valódi kihívás, és egyben egy maradandó alkotás a gépész és
mechatronikai hallgatók
számára, egy technikaitechnológiai innováció. A
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huzammal talán úgy fogalmazhatnánk meg az alkotás mögött meghúzódó eszmei mondanivalót,
hogy nem mindig tudjuk,
hogy játékosok vagyunk-e
vagy velünk játszanak.
A bemutatót Szokolay
Dongó Balázs zenész muzsikája színesítette, akit
megihletett az alkotás,
és improvizatív játékával
„keltette életre” a szobrot.
A Kempelen Farkas
szobrát mozgató robotot
Pinkóczi Szabolcs és Jamrik Bálint, az Óbudai Egyetem Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének
hallgatói készítették dr.
Nagy István és dr. Bencsik
Attila szakmai irányításával. Külön kihívást jelentett
a mechanizmus alkotóinak,
hogy a szobrot mozgató robot szabályzásánál nem lehetett alkalmazni a klasszikus, úgynevezett PID szabályozást. Ezért egy sajátos
módszert kellett kidolgozni, amely az impulzussoroFotó: Antal István
zaton, valamint az indulásmű egy társadalmi helyzet- lenőrzi, jó helyen van-e? tól eltelt és a célpozícióig
ből fakadó, sok ember szá- A Kempelen Farkas pár- hátralévő időn alapult.
mára jellemző, gondolatot
tárgyiasít meg, a dilemmát, Az SHB – KEMPELEN fő támogatója és egyben anmelyet a szobor működés nak tulajdonosa az Óbudai Egyetem, a projekt ötletközben is szemléltet: elin- gazdája és szellemi jogainak tulajdonosa az SHB
dulás előtt „körülnéz”, el- Stúdió Képzőművészeti Kft., S. Hegyi Béla. Az insfordul erre-arra és ugyan- talláció az Óbudai Egyetemen marad, a bemutatót
ezt teszi az első szabályos követően a mű végleges helyének kijelölése után
lépés után is. Mint aki el- lesz újra megtekinthető.

Bölcsődéseknek és kisóvodásoknak
beszédindító és -fejlesztő logopédiai
csoport indult heti kétszer két órában. A
foglalkozás során kiscsoportos logopédiai fejlesztés, mozgásélmény és társas
helyzetek gyakorlása. Beszédértés és
beszédészlelés fejlesztése.
Óvodásoknak és kisiskolásoknak alapozó terápiás csoport heti kétszer két
órában. Iskolaéretlenség, beilleszkedési problémák, mozgásügyetlenség, logopédiai problémák. Csoportos mozgásfejlesztés és okosítás.
További információ: Flóra 2007 közhasznú alapítvány (Gyenes utca 20.)
floraalapitvany.hu, alapitvanyflora@gmail.com, telefonszám: 06/70-544-1320

Tehetséggondozó szakkör matematikából

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2018/2019-es tanévben is elindították matematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájába év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. A
foglalkozásokat Számadó László tartja. A szakkörön matematikai játékokkal, logikai feladványokkal ismerkedhetnek meg a matematika iránt érdeklődő gyerekek. A hagyományos, gondolkodtató feladványokra is sor kerül, így ezek az alkalmak az éppen aktuális matematikaversenyekre is felkészítést jelentenek. A szakkör évtizedes múltja megmutatta, hogy a különböző iskolákból érkező, hasonló
érdeklődésű, tehetséges gyerekek között barátságok is kialakulhatnak. Minden
érdeklődő, a matematikát szerető ötödikest szívesen lát a szakkörvezető.

Kultúra
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Fenti címmel nyílt időszaki
kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban november 27-én.
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Fürdőélet a Nagy Háborúban

A

jövő év március
31-éig látogatható
tárlat a boldog békeidők
hangulatos fürdőéletének változását mutatja be
az első világháború alatt.
A katonák és a polgárok
fürdőélete ezer szállal fonódott össze békében és
háborúban, a magas társadalmi presztízzsel rendelkező
katonatisztek
hozzátartoztak a fürdőhelyek mindennapjaihoz.
A hadsereg saját fürdőkkel is rendelkezett.
A háború általános jelenségei (munkaerő bevonultatása, hadigazdálkodás stb.) a fürdőket és
az ásványvízforrásokat
sem kerülték el, egy ré- re esett, ami súlyos kö- az ellenségen kívül sárszük felvonulási, illet- vetkezményekkel
járt. ral, piszokkal és tetvekve hadműveleti terület- A frontokon a katonák kel is harcot vívtak. Olykor hetekig nem került le
Ezüstróka
róluk a ruha, „agyagemNovember közepén jelent meg a Csillaghegyen élő berekké” váltak. A hadSchäffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, író, pub- vezetés egyebek mellett
licista legújabb kötete, Ezüstróka címmel. A törté- felállítható tábori fürnet középpontjában egy asszonysors áll. A könyvet dőkkel,
fürdővonatoktelt ház előtt mutatta be a szerző az Óbudai Társas- kal, fertőtlenítő berendekörben november 29-én. Az újságíró munkásságát zésekkel törekedett javíPrima Primissima-díjjal és a Magyar Köztársasági tani a helyzeten. A csapaÉrdemrend lovagkeresztjével is elismerték.
tok szükségmegoldásokkal leleményesen segítetNemzetiségi advent
tek magukon. Zádor IstA Békásmegyeri Közösségi Házban a Német,
Szlovák, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület december 13-án 17 órától
rendezi a hagyományos nemzetiségi adventi estet.
Fellépnek Óbuda-Békásmegyer német nemzetiségi óvodásai és iskolásai; német, szlovák és lengyel
nemzetiségi kórusok. Az adventi gyertyát meg�gyújtja és ünnepi beszédet mond Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Zenei délutánok

Óbudai zenei délutánok a Szentháromság templomban (Vörösvári út 110.) december 16-án 17 órakor: Mennyországba csendítének. Előadók: Budai
Ilona Kossuth díjas népdalénekes és Kiss László
népdalénekes. A belépés díjtalan.

Fotó: Zumpf András

ván hadifestővel együtt
vallották: „A fürdés volt
a harctér legnagyobb élvezete”.
Az új fegyverekkel
és harceljárásokkal vívott háborúban megváltozott a harctéri sérülések és betegségek jellege, mennyisége, súlyossága. A 3,8 millió hadra
kelt magyar katona közül csak minden második
tért vissza épségben, 743
ezer súlyos sérülést szen-

vedett. A hadiérdek alá
rendelt fürdőhelyeket sérült és beteg katonák áradata lepte el, különösen a
termálfürdőket és a klimatikus gyógyhelyeket.
A háború alatt „mundérba öltözött” Magas-Tátra gyógyításon kívül alpesi kiképzés helyéül is
szolgált.
A rokkantak óriási terhet róttak az államra, sorsukat az Országos Rokkantügyi Hivatal intézte.
A Magyar Vöröskereszt
Egylet sokrétű áldozatos
munkát végzett.
A fürdőhelyek idegenforgalma a kezdeti vis�szaesés után emelkedett.
Ebben szerepet játszott
az átlagosnál jobb élelem ellátásuk. Kialakult a
„menázsi” turizmus: külföldiek és fővárosiak valóságos hízókúrát vettek.
1917-ben a háború sújtotta vidékeken megjelent a „csatatér” turizmus.
A fürdőhelyi bazárokban háborús propaganda és ajándéktárgyakat
is árusítottak. A fővárosban büszkén hangoztatták: „ma a legnagyobb divat Pesten idegent forgatni.” (Cím: Korona tér 1.).

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 Galériában 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 mennek át rajta nap, mint nap. Ezek az emberek látják egymást, miközben őket is látják, összekeveredik a látó és a látott szerepe. Mindenki lát és látszik, teszi a dolgát, mindenki csinál valamit, és vannak,
akik ezeket a dolgokat, embereket, helyzeteket, eseményeket, tárgyakat és
épületeket lefényképezik. Ez utóbbiak, 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 leírtam… Szóval bonyolultnak látszik, de
mi ezúttal mégis olyan képeket kérünk, melyek az utolsó egy évben készültek
(MOST) és Óbuda-Békásmegyeren (ITT).
A pályázat az eddigiekhez hasonlóan nyitott, nyilvános, azon foglalkozástól,
életkortól és lakóhelytől függetlenül 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 meghirdetett időben.
A pályázattal kapcsolatos minden további információ megtalálható a www.
obudaitarlatok.hu/fototarlat.hu honlapon.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Zöldoldal
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Takaros óvodák
Az összes kerületi óvoda részt vett a „Takarítsuk ki Óbudát!”
elnevezésű programban, melynek célja az volt, hogy szülőkkel, önkéntesekkel közös összefogásban összegyűjtsék az
őszi lombhullás idején keletkező nagy mennyiségű zöldhulladékot és megtisztítsák az óvodák környékét a szeméttől. A
környezettudatos viselkedés elsajátítása minden óvoda
programjának része, a szülők bevonásával pedig a kerti
munkálatoknak igazi közösségformáló ereje van.

A

z óvodák többségé
ben a kertrendezés,
szemétgyűjtés zajlott, de
volt, ahol plusz feladatok
elvégzésére is jutott idő.
Az Óbudai Vackor
Óvodában a szokványos
őszi munkálatok mellett
virágültetésre, homokozófestésre is sor került,
ráadásul rendkívül kreatívan raklapokat hasznosítottak újra, amiket azóta
biciklitárolóként használnak a gyerekek. Az Óbudai Vackor Óvoda Mókus
Tagóvodájában is már hagyomány, hogy segítségül
hívják a szülőket a „Takarítsuk ki Óbudát!” akcióhoz. A kerti munkák mellett padokat, futóbringákat renováltak.
Az Óbudai Almáskert
Óvodában, a Csicsergő
Tagóvodában és a Gázgyár Telephelyen az óvoda előtti zöldterület meg-

újításáért és a kert szépítéséért dolgoztak közös
erővel a szülőkkel. Az önkormányzat által biztosított zöldhulladékgyűjtő
zsákokba gyűjtötték a leveleket, és emellett virágágyásokat is telepítettek.
Az Óbudai Meseerdő Óvoda pedagógusai
már az esemény kezdetekor, szeptemberben nekirugaszkodtak a szülőkkel közös udvarrendezésnek. A Szél utcai épületben belátásgátlót helyeztek fel a kerítésre az udvarrendezés mellett, a
Kerék utcai épületben
pedig az udvar takarítása, a levelek összegyűjtése, zsákolása volt a fő tevékenység.
Az Óbudai Mesevilág
Óvodában is a kiskertek
rendbetételén munkálkodtak a gyerekek bevonásával. Árvácska ültetés

mellett a sövénynyírásban vettek részt a szülők,
míg a gyermekek nagy
élvezettel gyűjtötték a leveleket.
Az Ágoston Művészeti Óvoda gyermekei
is udvart szépítettek, hiszen minden óvodában
fontosnak tartják a tudatos környezetnevelést, a
környezetünk megóvását. Az eseményt sikerült úgy megszervezniük, hogy ezekben a napokban a 72.hu közösségével együttműködve tehettek környezetükért és
Óbudáért.

Az Óbudai Hétpettyes,
a Pitypang Művészeti
Óvoda, az Óbudai Százszorszép, a Cseresznyevirág és a Gyermeksziget
Montessori Óvoda is csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A lelkes szülői és
dolgozói csapatok a gyerekekkel közösen frissítették
fel az óvodák udvarait.

Kihez forduljunk?

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

Folytatódik a kutyabarát program

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számos olyan
rendezvényt szervezett a
közelmúltban, amelyen a kutyatartók, a kutyabarátok és
a nem kutyások is megismerkedhettek a felelős kutyatartás ismérveivel és
szabályaival. A kulturált ebtartást segítik az elmúlt hónapban a kerület több pontján kihelyezett új kutyapiszok-gyűjtők is.

A

mindannyiunk számára
konfliktusmentes, városi kutyatartást segítik elő a kerületben kialakított és folyamatosan korszerűsítésre kerülő kutyafuttatók,
a számos ponton elhelyezett kutyapiszok-gyűjtők. 2017-ben elkezdődött az elavult és elhasználódott gyűjtők lecserélése új, egyedileg terve-

zett, kizárólag kutyapiszok gyűjtésére használható eszközökre. Az első ütemben Belső-Óbudán került sor az elavult
gyűjtők lecserélésre és
42 db új típusú gyűjtő kihelyezésére.
A program folytatásaként 2018 novemberében
összesen 28 db új gyűjtő került kihelyezésre a
Filatorigát körzetében, a
Gyógyszergyár utcai és a
kaszásdűlői lakótelepen.
A gyűjtőkön jól látható
és követhető használati
utasítás található.
Az alábbi helyszínekre
kerültek új kutyapiszokgyűjtők:
Filatorigát: Laktanya
utcai kutyafuttató; Folyamőr utca – Akác köz
7.; Folyamőr utca 9.; Berend utca – Meggyfa utca sarok; Vihar utca 19.;

parkos terület; Szél utca 17. sz. házzal szembeni parkos terület; Kerék utca 2.; Kerék utca
14. – Raktár utcai épület
mögött; Kerék utca 16.,
iskola előtt; Kerék utca
– Meggyfa utca sarok;

Az Óbudai Gyermekvilág Óvoda pedig készül a most induló „Legyél te is válogatós!”
projektre, a Hulladékcsökkentés hetén.
A program végeredménye a tiszta, rendezett udvar,
megújult óvodai környezet,
melynek legnagyobb élvezői maguk a gyerekek.

Szentendrei út 32-34. között; Kórház utcai Globe
irodaház sarka; Kórház
utca – Polgár utca sarok;
Gyógyszergyár utcai
lakótelep: Orbán Balázs
út 27.; Gyógyszergyár
utcai kutyafuttató.

Kaszásdűlői lakótelep:
Reviczky ezredes utca 2.;
Szérűskert utca – Búza utca; Harang utca; Búza –
Kazal utcai kutyafuttató;
Búza utca 2.; Pethe Ferenc
tér, a gyógyszertár mögött;
Búza utca 16.; Búza utca –
Zab utcai kutyafuttató; Selyemfonó utca 2.

Óbudai sziréna
Polgárőr Egyesület: egész évben folyamatos a munka
A Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület tagjai a
hosszú őszt követően a téli
időszakban is folytatják a
kerület érdekében végzett
önkéntes tevékenységüket.
A járőrszolgálat, a rendezvények biztosításában való
közreműködés, a képzéseken való részvétel az egyesületnél a mindennapi élet
része.

E

redményesen
zárták ez év első felét a polgárőrök. A nyári időszakot lezáró családi nap után – ahol az
egyesület tagjai minden
évben megköszönik családtagjaik türelmét és támogatását – újult erővel vágtak neki az őszi
és a téli hónapok megpróbáltatásainak.
Az
őszi tanévkezdésnél ezúttal a Pók utcai lakótelepen, az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola előtt segítették a biztonságos közlekedésben
mind az iskolába érkező
gyermekeket, mind pedig az autósokat. Szep
tember végén, a kerületi Civil Napon az egye-

sület járőrei biztosították
a rendezvényt, így segítve a résztvevők gondtalan szórakozását. A járőrszolgálat mellett saját
sátrukban is várták az
érdeklődőket, hogy bemutathassák a polgárőri
munka szépségeit, kihívásait.
Októberben a rendszeres járőrszolgálatok
mellett a Mosolygó Tagóvoda óvodásait látogatták meg az egyesület polgárőrei. A gyermekek játékos bemutató foglalkozáson ismerhették meg a polgárőrök
felszerelését, felülhettek

a robogóra, rádiózhattak, polgárőröst játszhattak igazi eszközökkel.
Október végén az Óbudai Terepfutó és Túrafesztivál biztosításából
is kivették a részüket, a
rendezvényen mindenkinek sikerült baj nélkül célba érnie. Az őszi
második hosszú hétvége a megemlékezésé
volt: mindenszentek és
halottak napja alkalmából, a rendőrséggel és a
közterület-felügyelettel
együttműködve az Óbudai Temetőben és a Tamás utcai Urnatemetőben vigyáztak a kegyele-

Digitális Nyílt Nap a bíróságon
A „Digitális Nyílt Nap” roadshow következő állomása a
Budapesti II. és III. kerületi
Bíróság (Óbudai Bíróság)
volt november 24-én.

A

Digitális Nyílt Napon bemutatták a
bíróságok elektronikus
kapcsolattartásának jelenét és jövőjét. Az érdeklődők megismerhették a távmeghallgatási
rendszer előnyeit, az Új
Generáció projekt képzéseit, az ügyfélközpontok működését és a projekt keretében hamarosan megvalósuló e-ak-

tüket leróni érkezők biztonságára, a parkoló autókra, és segítettek a tájékozódásban.
Az adventi, majd az
ünnepi időszakban sem
a pihenésé a főszerep. A
feladatok között első helyen szerepel a bűnmegelőzés és az ellenőrzés,
hogy a vásárok terüle-

tére, a korcsolyapályákra, a bevásárlóközpontok környékére látogatók biztonságosan és zavartalanul élvezhessék az
ünnepi hangulatot.
A polgárőrökhöz bármikor bizalommal fordulhatunk, biztosak lehetünk benne, hogy készséggel segítenek, szükség esetén hasznos tanáccsal látják el a hozzájuk fordulókat.
• Az egyesületbe a tagfelvétel folyamatos: a
polgárőrök várják mindazokat, akiknek fontos a
lakóhelyük biztonsága,
rendezettsége, van havi
10 óra szabadidejük, és
szeretnének egy befogadó, elkötelezett csapatban felelősségteljes önkéntes munkát végezni.
(Jelentkezés: polgaror.
obuda@gmail.com; 0630-621-6088.)

Hármas karambol

Két autó és egy kisteherautó ütközött össze a Csillaghegyi út 24. szám előtt november 11-én. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba vitték. A rendőrök az utat a Bojtár utca és a
Magnólia utca között teljesen lezárták, a forgalmat
a környező utcákba terelték.

követőt viselők figyelésére szolgáló eszközt is.
tát is. Társszervezetként mazást. A BRFK jóvoltáA projekt a Széchea III. kerületi Rendőrka- ból bemutatták a nyom- nyi 2020 programban, az
pitányság képviselője ismertette a rendőrség aktuális informatikai fejlesztéseit.
Az Óbudai Bíróságon
rendezett eseményen az
érdeklődők megismerkedhettek a távmeghallgatási rendszerrel, valamint az Új Generáció és
a Digitális Bíróság projektekkel is. A beszédfelismerő szoftver részletes
bemutatására itt nem került sor, hiszen az Óbudai Bíróság már fél éve
sikerrel teszteli az alkal-

Európai Unió több mint
2,501 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatásával valósul meg.

A III. ker ületi Rendőrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700.
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket.
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Balesetmegelőzési kampányt hirdetett az ORFK

Veszélyes telefonálás

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) ismét meghirdette, vezeti és támogatja a
közlekedésbiztonság fontosságára felhívó „Látni és látszani – egymásért!” országos
baleset-megelőzési akciót.

A

saját és utasai életével játszik, aki autóvezetés közben a telefonját használja. A rendőrség azt szeretné, ha minél
több emberben sikerülne
tudatosítani, hogy mekkora a veszélye a járművezetés közbeni nem megfelelő
mobilhasználatnak.
A jármű vezetése közbeni telefonhasználat egyike
a leggyakoribb közúti szabályszegéseknek – a jár-

művezetők többsége sajnálatos módon ezt nem
tartja különösebben veszélyesnek. Miközben a telefon teljesen elvonhatja a
járművezető figyelmét, ezáltal a jármű másodperce-

úti Biztonsági Charta” elnevezésű hivatalos irányelvet azzal a kiemelt céllal, hogy az EU államaiban
történő közúti balesetek áldozatainak száma 2020-ig
a felére csökkenjen.
A vezető látása és hozzáállása például a mobiltelefon biztonságos hasznában tisztították a citromot, latához, továbbá a vezetett
almát és fejes káposztát, gépjármű műszaki állapota
ahol a különféle használaVillanyoszlop és fa közé szorult. Egy
ti eszközöket is.
A Nébih az üzemben támfal, egy villanyoszlop és egy fa közé szorult egy
tapasztalt súlyos higiéni- gépkocsi a Nánási út és a Pók utca sarkán novemai, élelmiszerbiztonsági és ber 25-én. A jármű vezetője fájdalmakra panaszkonyomon követési hiányos- dott, őt a mentők ellátták. A tűzoltók áramtalanítotságok miatt azonnali ha- ták az autót, a helyszínelést követően pedig kivágtállyal felfüggesztette an- ták a fát és elvontatták a járművet.
nak működését. A szakÁlkéményseprők
emberek 7 tételt, 294 kilogramm jelöletlen, nem Kéményseprőnek adják ki magukat ismeretlen csalók
nyomon követhető, illetve és pénzt kérnek az ellenőrzésért. Az álkéményseprőkszennyezett alapanyagot, nek nincs megfelelő szaktudásuk egy égéstermék-elfélkész és készterméket vezető ellenőrzéséhez, megtéveszthetik az embereket
és tevékenységükkel hamis biztonságérzetet kelthetvontak ki a forgalomból.
ken át kontroll nélkül halad
előre. Idén már valamen�nyi európai országban jogellenessé vált a járművezetés közbeni telefonhasználat. Az Európai Unió megalkotta az „Európai Köz-

Bezáratott óbudai cukrászüzem
Súlyos élelmiszerbiztonsági
hiányosságok miatt bezáratott
egy óbudai cukrászüzemet a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A

z ellenőrök elborzasztó higiéniai és
műszaki körülményekkel szembesültek a Bogdáni úti cukrászatban.
A gépek, eszközök erősen szennyezettek voltak.
A sütőhelyiség ablakairól hiányzott a rovarháló,
ideiglenes fényforrásként
két, kábelre rögzített izzó

szolgált. A készre sütött,
csomagolatlan réteseket
szálkás, töredezett, nem
tisztítható farostlapokon
hűtötték. Az épület raktárában beázott a mennyezet, több helyiségben poros, pókhálós, hámló festékkel borított falak és
csővezetékek fogadták a
szakembereket. A dolgozók piszkos, elhasználódott utcai ruhában végezték a munkájukat. A dagasztóhelyiségben ugyanabban a rozsdamentes,
kétmedencés mosogató-

a biztonságos közlekedésnek elválaszthatatlan ös�szetevője. A kampányban
a járműszervizek vezetői
is csatlakozhattak azzal, ha
autós ügyfélkörükben mindent megtettek azért, hogy
tudatosuljon a közlekedésbiztonság elsőrendű fontossága. Műhelyellenőrzésükben kiemelt figyelmet fordítottak minden kapcsolódó elem vizsgálatára, tanácsokkal szolgáltak járműbiztonsági kérdésekben,
akciókkal, ingyenes átvizsgálással segítették az akciót. Tevékenységükben számíthatnak a kampány szervezőinek segítségére is. A
támogatók felkerülnek valamennyi dokumentumra így például óriásplakátokra is -, online felületre (az
akció honlapja), melyek a
„Látni és látszani - egymásért!” kampányhoz tartoznak. Tervek szerint, az akcióban a regisztrált optikák
– az előbbihez hasonló elven – ingyenes látásellenőrzést végeznek a kampány
keretein belül hozzájuk érkezőknek.

nek. A kéményellenőrzést végző katasztrófavédelem
minden esetben hivatalos értesítőt küld a munkálatok
várható időpontjáról. Akinél a csalók megjelennek, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

Lekapcsoltak egy körözött férfit

8 millió forinttal és hamis iratokkal kapcsoltak le egy
körözött férfit november 13-án. Az újpesti nyomozók az említett napon este megjelentek a Szentendrei úton, mert megtudták, hogy az ott parkoló bérelt
autóban egy körözött férfi van. El is kapták a helyszínen az autóban ülő 26 éves O. Krisztiánt, majd a
kocsi átkutatása után közel nyolcmillió forintot, valamint hamis iratokat foglaltak le. Közben az is kiderült, hogy a férfi ellen csalás és más bűncselekmények miatt öt körözés volt érvényben vele kapcsolatban. O. Krisztiánt előállították, és hamis magánokirat felhasználása miatt eljárást indítottak ellene,
aztán átvitték a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, mert a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés letöltését nem kezdte meg.
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„Óbudán, a hegyen, mintha a Hollywood Hillsen lennél, látod a város fényeit”

A Király család izgalmas és intim pillanatai
A népszerű énekesekről, Király
Lindáról és Király Viktorról, valamint testvérükről és szüleikről
könyv született „A Király család”
címmel. A most megjelent vaskos
kiadványt a sztorikon kívül fotók
színesítik, így bepillanthatunk a
család legintimebb pillanataiba
is. A riportkönyv nemcsak csillogásról, sikerről, hanem mélységekről, kudarcokról, tragédiákról,
újrakezdésekről is szól és megtudhatjuk belőle azt is, mióta kötődnek Óbudához.

A

könyvbemutatón, sajnos,
Király Linda nem vehetett részt, mert éppen Los Angelesben építgeti karrierjét,
de ott volt Viktor és a szülők,
Tamás, illetve Gabriella, azaz
Gabi, akitől, amikor megkérdeztük, hol lakik a család, röviden így válaszolt: - Óbudán,
méghozzá a kezdetektől, amióta hazajöttünk Amerikából.
S ennek már lassan húsz
éve! Erről így vall a könyvben
a feleség, az anya, érdemes felidézni:
„Magyarországra hazatérve
megvettünk egy házat, amit
előtte már többször is nézegettünk. Üresen állt, félkészen. A III. kerületben a hegyen, és bennem mindig jó
érzést keltett, ha megpillantottam. Mintha a Hollywood Hillsen lennél, látod a város fényeit. Előttünk egy óriási üres terület
húzódik, így semmi nem takarja el a kilátást. A ház köré falat húztak, így senki nem
lát be a kertbe. A ’80-as évek végén építették. Valaki megvette, hogy valamit csinál majd belőle, de végül soha nem költözött be. Pont azért tetszett meg, mert még
csak a külső falak álltak, a saját képünkre formálhattuk a belsejét. Mire hazajöttünk, már nagyjából elkészült, hamarosan
birtokba is vettük, és mostanáig eszünkbe
se jutott elköltözni. Lám, idehaza azonnal
megtaláltuk az otthonunkat! Kint ez sehogy nem sikerült…”
Az is kiderül az izgalmas és olvasmányos könyvből, hogy kedvenc óbudai
presszója, a Málna, amelybe mindig szívesen betér finomságokra. A riportot is
itt vette fel vele Koronczay Lilla újságíró,
akivel sokszor ülhetett együtt a hosszas
beszélgetések alatt, mert igen alapos munkát végzett. Ahhoz ugyanis, hogy megnyíljon egy ismert család és beavassa az olvasókat legféltettebb titkaikba is – szerelembe, betegségbe, kudarcba –, bizalmi, baráti kapcsolatot kell kialakítani az írónak riportalanyaival.

- Állandóan azt kérdezgetik tőlünk –
folytatja az ismert énekesek még ma is csinos édesanyja – hogyan lehetséges, hogy
nekünk minden gyerekünk ilyen tehetséges
a zenélés terén. A válasz: örökölték. Kezdem apámmal, akitől a családban folyamatosan fel-felbukkanó művészvénát eredeztetem. Mivel 1956-ban kivándorolt Amerikába, mindenki csak annyit tudott róla,
hogy feltűnően szépen énekelt, és még bűvészkedett is Rodolfóval. Anyámmal, egy
szőke gyönyörűséggel, a Budapesti Operettszínházban ismerkedtek meg, akkoriban ott énekelt kóristalányként. Soha nem
akart énekesnő lenni, pedig eszméletlen jó
hangja volt. Végül modellnek állt, és fényes karriert futott be a hatvanas-hetvenes
években.
Mert nemcsak Linda és Viktor tehetséges a zenében, hanem ikerfiúk, Ben is, aki
szintén jól zenélt és táncolt, de eltávolodott ettől a pályától, ő most Amerikában
él családjával. Megtudhatjuk a könyvből azt is, hogy az ismert zenész édesapa,
Tamás mellett, az édesanyának is kitűnő
hangja volt, ő a Gemini együttesben vokálozott. Tulajdonképpen, ahogy a Gabi
szüleit, őket is a zene hozta össze. Erről
így mesél:

- Tomival Székesfehérváron ismerkedtünk össze a Tessék választani! című televíziós műsor felvételén, 1980 telén. Mi a Geminivel
Karda Beátát kísértük, Tomi az Universal zenekarral pedig Kovács Katit, és előző nap jöttek haza egy kubai turnéról. Feketére sülve, göndör
hajjal, önelégülten vigyorogtak a
képünkbe. Odafordultam Karda Beához: „Te tudod, kik ezek a fiúk?”,
majd az információ birtokában odaléptem Tamáshoz: „Na, milyen volt
Kubában?”, kérdeztem, mire készségesen válaszolt és leült az asztalunkhoz. Bea azonnal megkérdezte: „Gabi, meghívsz majd az esküvődre?” Szívesen, válaszoltam. Első perctől kezdve volt köztünk Tomival valami ellenállhatatlan vonzódás. Reggelig el se mozdultunk
egymás mellől. Nem őrület? Én 24
múltam, ő 27. Fél évig jártunk, aztán összeköltöztünk, és két év múlva megtartottuk az esküvőt.
Király Tamás is szívesen mesél
azokról a szép időkről:
- Akkoriban túl voltam már egy
rövid házasságon, amiből született
egy fiam, Dávid. Ebben a döntésemben, hogy ilyen korán családot alapítsak, az is benne lehetett, hogy az
Universal zenekar tagjai mind idősebbek voltak nálam, többen már
családosak, és azt hittem, az az élet
rendje, ha én is elköteleződöm Dávid édesanyjával, egy prímabalerinával,
azonban a szerelem ellenére képtelenek
voltunk együtt élni. Három hónappal később találkoztam Székesfehérváron jelenlegi társammal, Gabival. Ő volt a Cini és a
Tinikből az egyik Tini, Szabó Gabriella. Az
az este meghatározó volt mindkettőnk életében. Két évvel később, 1982-ben összeházasodtunk. Gabi gyönyörű volt, szelíd, és
valami végtelen nyugalom áradt belőle. Nekem a tűzről pattant természetemmel pont
erre volt szükségem. Azonnal megéreztem,
hogy ő az Igazi. Június 5-én délután volt az
esküvőnk és az anyakönyvvezetőtől azonnal egy Color-koncertre rohantunk. Óriási
buli volt! Még nem sejtettük, hogy ez lesz
az utolsó… Másnap hajnalban elindultunk
a nászutunkra Amerikába. Nem hiszed el,
kit láttam a reptéren! Hát az exemet, Ildikót. Az új pasijához igyekezett az USA-ba,
és vitte magával a kisfiúnkat is.
De innentől már egy másik történet kerekedik ki, disszidálással, új életformával, új
munkával, új családalapítással – csupa izgalmas történettel –, hogy igen hosszú külföldi kitérő után újra otthonra leljenek idehaza, itt Óbudán!
(A Király család a Partvonal Kiadó gondozásában jelent meg.)
Temesi László
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Szolgáltatás

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is!
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós.
Tel.: 06(20)977-7150
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös.
Ajándék szúnyogháló minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, parkettázás, csempézés, kőművesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés garanciával. Tel.: 061/202-2505, 06-30/251-3800 Halász Tibor
 Azonnali
konténerszállítás!
Kerületi kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30)948-4000
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761,
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibásat is). Kiszállás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó.
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/3210601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021.
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés,
lomtalanítás,
áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. 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.: 0620/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vállalok. Barabás. Tel.: 70/2800-479 vagy 1/7931229. www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. Rés�szellőzők beépítése. Barta Zsolt 06-30/8580823
 Gázkészülékek javítása! 35 éves gyakorlattal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, Varsa u. 12. Tel.: 06-1/367-0817, 0630/231-9179
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/6427526
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. Ingyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter Tel: 06-70/397-3869
 Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620/264-7752

Egészség

 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs szakrendelőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 0620/595-3057
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kárpáti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06-20/493-1675
 Fogsorkészítés, törésjavítás. Rugalmas,
törhetetlen fogsorkészítés speciális anyagból. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 0670/315-1571

Oktatás
 Matematika korrepetálás Békásmegyeren
tanárnőnél általános iskolásoknak, valamint

középiskola 9.-10. osztályosoknak. Tel.: 0630/334-3433
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/2032077
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetálás, gyakorlott precíz tanártól, speciális módszerekkel. Tel.: 06(30)952-3691
 Matematika korrepetálás, érettségi felkészítés tapasztalt magántanárral, igény esetén
háznál. Tel.: 06-20/573-2581

Elad-vesz
Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat,
képeslapokat antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő - múzeumok számára is - készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Tel.: 06-1/789-1693,
06-30/898-5720
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat,
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógépet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt,
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 0620/544-0027

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.:266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Antikváriumunk vásárol jó állapotú könyveket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszállás!
Tel:06-20/471-6410, 06-20/386-6490
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásárolunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, karórát, régi pénzérmét, borostyánt, festményt,
teljes hagyatékot. Cím: III. ker. Vörösvári út
15. www.obudaoraekszer.hu Tel.: 06-30/4983005

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Nánási lakóparkban 60 m2-es lakás kiadó.
Tel.: 06-1/267-0525
 Vízimolnár köz 2. szám alatti társasházban
44 m2 összkomfortos, felújított helyiség 2019.
január 3-tól csendes tevékenységre kiadó. Érdeklődni lehet: Lénárt Mihály közös képviselőnél. Telefon: 06-20/951-7758
 Bakoslak Ingatlan eladó és kiadó lakásokat keres igényes, készpénzes ügyfelei részére. 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 Ftért. Lehet beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423
 Óbudai nagyforgalmú kifőzde keres szakmai gyakorlattal gyorséttermi eladót, pultost.
Tel.: 06-20/935-4578, desianiko@gmail.com
 Jó kedélyű, jólszituált idősebb, független

Függönyök

Széles méret- és mintaválasztékban.

Karnisok

Hajlított, egyedi méretre is.
Szalagfüggöny, roló, roletta,
méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült
karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 12-18.
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közgazdásznő keres hasonló adottságokkal
rendelkező idősebb hölgyet, akivel szívesen
töltené szép otthonában Bel-Budán a karácsonyi ünnepeket stb., bekebeli18@gmail.com
 Idősebb, ügyes kezű ezermestert keresek
ház körüli munkákra alkalmi segítőnek BelBudán. bekebeli18@gmail.com
 Munkatársakat keresek. Nyugdíjasok is
jelentkezzenek! Környezetvédelem témában.
tallufi@gmail.com
 III. kerületi általános iskolákba keresünk
délutános takarítónőket 4 órában. Érdeklődni:
06-20/980-5616
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, kora hajnali és esti 4 órás munkára. Tel.: 0620/9378-655
 Főzésben jártas hölgyet keresek a III. kerületből, aki heti 4 × szívesen segít meleg
étel főzésben családnak. Érdeklődni: 06-209471-843
 A Geo Concept Kft. könnyű fizikai
munkára keres kollégát a kivitelező csapatába.
Korrekt
munkafeltételeket
biztosítunk.
Jelentkezés: karpati.beata@geoconcept.hu

Egyéb

 Karácsonyi ajándékposztereit, vászonképeit rendelje meg időben üzletünkben.
Régi fényképeit felújítjuk. Fotomontázs,
digitális festmény, ágyneműhuzat, függöny. Kolosy tér 5-6. Fszt. 20. Tel: +3670/557-0125, www.postershop.hu
 Szerezze be nálunk szeretteinek a karácsonyi meglepetéseket! Hozza hozzánk törött
porcelánját, és családi ékszerszettet készítek
belőlük! Bécsi út 141. Tel.: 06-70/433-2199,
www.szaszkaroly.hu
 A Mátyás Templom és a Rózsák tere templomának felújításából származó üvegekből
készült ékszerek! „Megmenteni a megmenthetőt!” Bécsi út 141. Tel.: 06-70/433-2199,
www.szaszkaroly.hu

Számítógép

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

Társkereső

 Sporthoz, tánchoz, utazáshoz partnert keres 50-es diplomás hölgy. Tel.: 06-70/3138538, germa15@citromail.hu

Gondozás

 Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kulturált, egyedülálló fiatalember életjáradékot
kötne hosszú távú befektetés céljából, esetleg
gondozását is vállalom: +36-70-492-6678.
Ráday Antik Galéria vásárol készpénzért!
Antik, modern festményeket, porcelánokat, kar- és zsebórákat, álló, fali, asztali órákat, numizmatikát, katonai kitüntetéseket,
ezüsttárgyakat, antik ékszereket, bútorokat
stb. ha nem szeretné elkótyavetyélni tárgyait! 1092 Bp., Ráday u. 6. (Ibis Hotel alatt) radayantik@gmail.com, www.radayantik.hu,
06-30/214-1151, 06-1/201-6188
BENTLAKÁSSAL, kétszemélyes, budapesti igényesen karbantartott, nyugalmas
otthonomba leinformálható, NEMDOHÁNYZÓ, FÜGGETLEN, POZITÍV személyiségű, intelligens, talpraesett, önkritikus, nagyjából egészséges, önmagára,
környezetére igényes, GYAKORLOTT,
50-60 éves HÁZVEZETŐNŐT, együttműködőt felveszek. oneletrajzotszovegbenkerek@gmail.com
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Az óbudai sportélet büszkeségei: Mészöly Géza labdarúgó

Békásmegyeri labdarúgó-műhely

telékében, és immár én is hét éve
székhelyemnek tekinthetem Csillaghegyet. Óbuda, mint egy kisváros jó
adottságokkal rendelkezik, rengeteg
a tehetséges gyermek, örülünk, hogy
az ő boldogulásukért dolgozhatunk.

Az alma nem esett messze
a fájától. Az egykori kiváló
hátvéd, a Szőke Sziklaként
elhíresült Mészöly Kálmán
kisebbik fia, Mészöly Géza
örökölte apja tudását, válogatott játékosként és edzőként is a papa nyomdokaiba lépett. A nevét viselő
Mészöly Focisuli színvonalas sportolási lehetőséget
nyújt a békásmegyeri és a
környéken élő gyerekek
számára.

- Hogyan került kapcsolatba az óbudai labdarúgással?
- 2011-ben észleltük, hogy a csillaghegyi
sporttelepen nincs utánpótlás foci, ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk és hosszú távú, 30 éves szerződést kötöttünk.

Tehetség + szorgalom = siker

- Milyen célokkal indították el a focisulit?
- Újvári Gábor barátommal álmodtuk meg
egy modern sportegyesület képét, amely befogadó és ahol a tehetségéhez, szorgalmához méltó pályát futhat minden gyermek. Az
egészségmegőrzés és a profi karrier megalapozása mindmáig megmaradt kettős célnak.
- Honnan és hogyan toborozták a gyerekeket?
- Ürömön, majd Békásmegyeren is megkerestük az iskolákat, óvodákat, illetve nyílt napokon vártuk a gyerekeket, és manapság is
bárki, bármikor lejöhet hozzánk a Márton út
25. szám alatti pályára, mi biztos, hogy megteremtjük számára a sportolási lehetőséget.
- Az egyesület kinőtte a gyerekcipőt, ma
már az oktatás színvonalával és eredményességével egyre jobban közelít a többi,
régebben működő sportiskolákhoz. Minek
köszönhető a folyamatos fejlődés?
- Az első pillanattól kezdve határozott
célkitűzések mentén dolgoztunk és szerencsénkre az edzői garnitúránk is minőségi. Mennyiségi és minőségi kérdésekben
országos szinten is vezető egyesület a mienk, amely főleg az innovációs megoldásainak és a következetes szakmai munkának köszönhetően további fejlődési pálya
előtt áll.

Javuló tárgyi feltételek

- Elégedett a szakmai munka tárgyi és
személyi feltételeivel, jó helyük van Csillaghegyen?
- A TAÓ-pályázatoknak köszönhetően a
tárgyi eszközök terén a legmodernebb eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek az
utánpótlás területén belül hasznosítható, a
pályák tekintetében azonban nem ennyire
rózsás a helyzet. Ám ebben is áttörés várható 2019-ben, mert a Budapest projekt kere-

Első lépés:
a játék megszerettetése

tében teljesen megújul a békási sportlétesítmény, így 4 pályával és 1500 négyzetméteres öltöző komplexummal várjuk majd a focizni vágyókat!
- Van kapcsolatuk a külföldi klubok hasonló korosztályú csapataival?
- A kezdetektől partnerünk a világ legnagyobb utánpótlás-nevelő klubja a stockholmi IF Brommapojkarna, ám a svédeken kívül élő kapcsolatunk van a Manchester United, a Real Madrid, a Dinamo Zagreb, a Hertha Berlin utánpótlás részlegeivel,
jártunk már tanulmányúton Spanyolországban, Angliában, Törökországban, Ausztriában, Svédországban és Horvátországban.
- Szoros kötelék fűzi a Mészöly családot
Óbudához. Az évek során a család minden
férfi tagja játékosként, vagy edzőként szerepet vállalt a kerület sportéletében.
- Édesapám itt kezdett el futballozni, a bátyám 20 éven át volt a III. kerületi TVE kö-

- A 18 magyar, 3 olimpiai és 2 ifjúsági válogatottsága, valamint hazai
és külföldi élvonalbeli klubok edzőjeként rengeteg tapasztalat birtokosa. Mit tart a legfontosabbnak a fiatalokkal való foglalkozásban?
- A legkisebb korban a játék megszerettetése a legfőbb célunk, az,
hogy erre a sportra gyors, intenzív
edzések által szoktassuk őket. Később a fociban való megtartás a cél, bizony tudni kell
a mai gyerekek kedvében járni (jó edzések,
kiváló közösségek, sikerélmény, kiegészítő programok stb.). A nagyobbaknál pedig
a menedzselés, a nagy útvesztőben való eligazodás kapcsán segíthetünk.
- Ha 3-4 évre előre tekintene, milyennek
szeretné látni a Mészöly Focisulit?
- Szeretnénk, ha megújult környezetben,
zsúfolt pályákon oktatnánk a focit. Biztosak vagyunk benne, hogy az infrastruktúra
javulása újabb lökést ad nekünk és megszilárdítjuk a helyünket az akadémiák mellett
Budapesten. Kép és szöveg: Lovas Albert
• Azok az óbudai gyerekek, akik most szeretnének csatlakozni az egyre ismertebbé váló
labdarúgó-műhelyhez, útbaigazítást kaphatnak az info@meszolyfocisuli.hu e-mail címen,
vagy a 06-30-951-6601-es telefonszámon.
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Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására
A Budapest főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt elérhető az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2018. december 7-től Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint
a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés
megkötésétől számított 120 napon belül
a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési
jegyzőkönyvben részletezettek szerint a
felújítási munkálatokat el kell végeznie.
Amennyiben a felújítási kötelezettségnek
eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap.
A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5
év időtartamra kerülhet sor.
A Vagyonkezelő a költségelvű pályázat
esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének
mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:
b) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése,
amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
c) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj
100%-áig lehetséges,
f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint.
A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
január 10. 12 óra. Helye: a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája
(1033 Budapest, Fő tér 2.),
A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell
mutatni!
A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2019.
márciusi ülésén bírálja el.
A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat legkésőbb 2019. április
30. napjáig írásban értesíti.
Helyreállításra szoruló lakások bérleti
jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános szabályai:
1) Pályázaton azon cselekvőképes személy
vehet részt:
a) aki – valamint a vele együttköltöző személy – beköltözhető lakással nem rendelkezik,
b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt
bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven
belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba,
d) a pályázó, illetve a vele együttköltöző
személyek közül legalább egy fő legalább
6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely

Sor
szám
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Emelet

Lift

m2

Hatvany Lajos
Hatvany Lajos
Kabar
Kabar
Kékfestő
Kenyeres
Királyok
Pablo Neruda
Pacsirtamező
Pacsirtamező
Pacsirtamező
Pacsirtamező
Pünkösdfürdő
Szentendrei
Szőlő

6
7
6
6
fszt.
2
2
3
2
fszt.
1
1
2
fszt.
9

48
50
62
65
86
44
54
74
34
30
79
31
64
29
49

Raktár
Szél
Szél
Szőlő
Szőlő

fszt.
1
4
fszt.
fszt.

van
van
van
van
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
van
nincs

Szobaszám
2
2
3
3
2
2
2
3
1
1
2
1
3
1
2

34
35
16
27
27

1
1
1
1
1

Út/utca/tér

nincs
nincs
nincs
nincs

Komfortfokozat
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos
komfortos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
összkomfortos
komfortos
összkomfortos
félkomfortos / felújítás után komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos

Alap
lakbér Ft/m2
706,-Ft
706,-Ft
706,-Ft
706,-Ft
646,-Ft
646,-Ft
706,-Ft
706,-Ft
646,-Ft
646,-Ft
646,-Ft
646,-Ft
706,-Ft
646,-Ft
706,-Ft
646,-Ft
646,-Ft
646,-Ft
646,-Ft
646,-Ft

Lakásbérleti díjba beszámítható
1.100.000,-Ft
900.000,-Ft
1.200.000,-Ft
700.000,-Ft
2.500.000,-Ft
1.400.000,-Ft
850.000,-Ft
1.200.000,-Ft
1.200.000,-Ft
1.500.000,-Ft
1.600.000,-Ft
1.100.000,-Ft
1.000.000,-Ft
1.300.000,-Ft
900.000,-Ft
450.000,-Ft
1.000.000,-Ft
700.000,-Ft
1.800.000,-Ft
1.100.000,-Ft

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtania a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által kiállított Ingatlantulajdon
esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.
jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
e) vállalja a bérleti szerződések közjegyzői
okiratba foglalásának díját,
f) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor
két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
g) aki a lakás rendeltetésszerű használatra
való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,
h) a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át
(42.750,- Ft),
i) Amennyiben a pályázó jelenleg is III. kerületi önkormányzati lakás bérleti jogával
rendelkezik, a pályázaton való részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő
120 napon belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be
pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:
1 személy esetén 1 lakószoba,
2-3 személy esetén 2 lakószoba,
4-5 személy esetén 3 lakószoba,
5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa
fél szobával nő.
3) A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok
indokát,
b) a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
c) a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,

d) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 120 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
f) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben,
hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt
vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
h) pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően
nyújtja be.
4) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére,
munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó
igazolásokat, nyilatkozatokat
b) amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, az érvényes
bérleti szerződést valamint a közüzemi
szolgáltatóknak a tartozásmentességet
hitelt érdemlő igazolását
c) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat.
Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem,
társadalombiztosítási-, szociális ellátások,
stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását közvetlenül megelőző 6 havi nettó
jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában
a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallás-

sal lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással még
le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában
a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata szükséges az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását csatolják, ugyancsak a
pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról.
Amennyiben a pályázó gyermekét egyedül
neveli, nyilatkozatát a gyermektartásdíjra
vonatkozóan, megjelölve annak összegét.
Az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság a pályázó által, a
pályázat leadására nyitva álló határidőn
belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok
alapján hozza meg döntését.
5) Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot,
amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével
tehet meg.
6) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
b) amely hiányosan került benyújtásra,
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek.
7) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) a rendelet keretei között a szociális és
lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
b) a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete,
szociális és lakhatási körülményei képezik.
c) a pályázaton meghirdetett lakások 50%át fiatalok részére kell bérbe adni,
d) a fiatalok részére történő bérbeadás esetén előnyt élveznek a fiatal házasok,
8) A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a 113. § szerint jogosult kezelni és
egymás között, valamint harmadik személy részére továbbítani.
Egészségügyi, Szociális
és Lakásgazdálkodási Bizottság
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Tekintettel arra, hogy a Honvédelmi
Sportszövetség (HS) felettébb népszerű programjára, a Bátrak Ligája
versenysorozatokra az ország minden
szegletéből érkeztek eddig is a csapatok, az ő jutalmazásuk voltaképpen folyamatos azóta. A szövetség vezetői
igyekeznek a legtöbb helyszínen személyesen átadni a jól megérdemelt
csomagot – ennek keretében járt az
Óbudai Nagy László Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában Nébald György, a HS alelnöke.

A

Bátrak Ligája egy fontos sorozata a Honvédelmi Sportszövetségnek, hiszen ezzel is segíthetjük a különböző iskolák,
gyerekek sporthoz való kötődésének elősegítését. Arról nem
beszélve, hogy az efféle programok célja az is, hogy a sporton keresztül kialakulhasson az
egészséges nemzettudat. Nagy
öröm, hogy az újfehértói eseményen is nagyot küzdő, mosolygós gyerekeket láttunk – ilyen
volt ennek az óbudai iskolának a
csapata is, amelynek most átadhattuk az 500 ezer forint értékű
sportszercsomagot – fogalmazott olimpiai bajnokunk, aki az
átadás előtt néhány szót váltott
a gyerekekkel, akik elmondásuk
szerint nagyon élvezték a verse-
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Boldog percek a suliban

Megérkezett a sportszercsomag
nyeket, és persze magát
az utazást is.
- Valóban emlékezetes
nap volt számukra az újfehértói kirándulás. Miután az iskolában sok a
hátrányos helyzetű gyermek, különös gondot fordítunk arra, hogy bizonyos területekkel kiemelten foglalkozzunk – az
egyik ilyen a sport. Ezen
keresztül ugyanis nagyon
motiválhatóak a gyerekek, érződik rajtuk a tettrekészség, a bizonyítási vágy. Nagyon örültünk,
hogy részt vehettünk a Honvédelmi Sportszövetség Bátrak Ligája eseményén, és nagyon köszönjük a sportszercsomagot!
Nyugodtan mondhatom, jó helyre került, nagy segítség az iskolának, a gyerekeknek, akik így színesebb, még érdekesebb testnevelési órákon vehetnek részt ezáltal – mondott köszönetet Aradi Szilvia, az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazga-

tóhelyettese, akit Nébald György
biztosított arról, hogy a jövőben
is várhatóak Bátrak Ligája versenyek és sok egyéb programok,
pályázatok, hiszen a Honvédelmi
Sportszövetség kiemelten felada-

tának érzi az iskolák, a gyermekek segítését.
A Bátrak Ligája díjazásaként
eddig közel 19 millió forintos
sportszercsomagot
osztottak
szét 39 iskola között.

Könyv a Gázgyár labdarúgó sportjáról

Megjelent ifjú Rothrbacher István „A Gázművek MTE/ ASR Gázgyár labdarúgócsapatának története” című könyve. A szerző hitelesen tárja fel a szakosztály történésekben és eredményekben gazdag múltját, hiszen édesapja és nagypapája is évtizedeket töltött el
az egyesületnél, ő maga pedig szinte a pályán nőtt fel.
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Rejtvényünkben Mikulás alkalmából egy
kedves vers sorait olvashatja. Megfejtés a
vízszintes 6. és a függőleges 1. sorokban.
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Megjött a Mikulás

VÍZSZINTES: 1. Gustav …, osztrák zeneszerző volt (1861-1911). 6. Az idézet eleje (zárt betűk: S. Á. N.). 12. Észak-amerikai tó. 13. Bukszában van! 15.Háztartási réztisztító anyag.
16. Ósdi sör. 17. Juttass. 19. Megkeverve lop!
20. Svéd és vatikáni autók jele. 21. Szobrászat,
szobrászművészet. 24. Visszaad régiesen, fordítva. 25. Tíz visszája. 27. Kuruc hadvezér volt.
29. Alak az egyiptomi mitológiában. 31. Tréfás
történet. 32. A. A. D. 34. Amerikai elnök volt,
Gerald. 36. LG! 37. Skandináv pénz volt. 38.
Egyik kutya fajtája. 41. Repülő lény. 42. Gépkocsitartozék. 45. Fejünkön van. 46. Néma düh!
48. Verdi egyik operája. 49. Személyes névmás.
50. Kisebb csapat. 52. Puccini szerezte. 53. Tőlünk keletre lévő fejfedő. 54. Többes számban
Arany János írta. 57. Néma Lázár! 58. Suta társa. 59. Ilyen dinnye is van.
FÜGGőLEGES: 1. Az idézet második része
(zárt betűk: L. L. E.). 2. Gogol egyik színműve. 3. Újságban szerepel. 4. Alulra. 5. Budai
gyógyfürdő. 6. Felszeletelt. 7. Kettős betű. 8.
Szakirányú végzettség adja. 9. Duplázva édesség. 10. Illeték. 11. Kálium, oxigén és palládium vegyjele. 14. Aratnak vele. 17. Albán, spanyol és zambiai autók jele. 18. STTO. 22. Enapi névelővel, fordítva. 23. Az ábécé legeleje.
26. Lefolyótisztító márka. 28. Idegen egyenleg.
30. Mosdó része! 33. Dél-bakonyi hegy Veszprém megyében. 35. Higany és kripton. 36. Lead belülről nézve! Kambodzsai, német és Costa Rica-i autók jele. 47. Töltött süte38.Vajon régiség? 39. Névelős oduféle. 40. Csökkent. 41. Marok- ményfajta. 51. J. Z. R. 53. Egyenes, tisztességes. 55. IIII. 56. Mukói, uruguayi és osztrák autók jele. 43. Azonos magánhangzók. 44. tatószó. 58. Fordított előd!
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Csoda a zene által
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Orgonaest

A békásmegyeri Megbékélés Háza templomban Sárosi Dániel zongoraestjére várják a közönséget december 17én 19 órára. A hangversenyre a belépés ingyenes. (Cím: Királyok útja
297., Újmegyeri tér.)

C

zakó Sándor Grandpierre Attilával és
barátaival alapította meg a
Vágtázó Halottkémek zenekart 1975-ben. Kezdettől fogva belülről fakadó
zenét játszottak, teljesen
szokatlan, egyedi és archaikus zeneértelmezésben. A

most megjelent, „A Valóság Hit és Lélek rejtett csodája” című könyvben a zene által létrehozott csodának megtapasztalásához
vezető utat próbálja a szerző az olvasó elé tárni egy
underground zenekarral
létrehozott és megtapasztalt élmény alapján.
A Fébé SegíA könyv sajtóbető Szolgálat üzmutatóját november
letvezető mun28-án tartották a Kiskatársat keres
celli Múzeumban. A
az Első Evanhelyszínválasztás tergélikus
Adomészetesen nem vémánybolt megletlen. Idén 30 éve,
nyitásához! Tohogy megnyílt a levábbá szeretettel ajánljuk se- gendás Fekete Lyuk,
gédeszköz kölcsönzési szolgál- az évfordulóról kiáltatásunkat! Az eszközök (pl. ke- lítással emlékeznek a
rekesszék, szoba WC, rollátor, Kiscelli Múzeumban.
stb.) térítésmentesen állnak a rá- A december 18-tól lászorulók rendelkezésére!
togatható tárlat egyik
Részletek a honlapunkon:
kapcsolódó, felvezewww.febeegyesulet.hu
tő eseménye volt a
könyvbemutató k. m.

Pontosítás

Lapunk előző (november 24-én megjelent),
22. számának 20. oldalán pontatlanul írtuk a
(Ki volt Till Ottó? – felcímű) Színházteremet neveztek el a zenetanárról
című cikket. Helyesen:
Koncerttermet neveztek
el a zenetanárról.

Hahota

Meseterápia a könyvtárban

A Jöjjön ki Óbudára sorozat következő vendége: Boldizsár Ildikó író, szerkesztő, meseterapeuta lesz december 11-én 18 órakor a Fő téri könyvtárban. Beszélgető partnere: Bárdos Deák Ági. A
rendezvényre a belépés díjtalan, a részvételi szándékot kérik, előre jelezzék a fszek0307@fszek.hu
e-mail címen, vagy a 368-8476-os telefonszámon.

Advent a Társaskörben

• A zene segít az ünnepekre hangolódásban, az
Óbudai Társaskör adventi koncertjei az otthonos,
családi miliővel egy kis pluszt adhat a karácsonyi
készülődéshez. A hagyományokhoz híven, adventi koncertet ad a ház legrégebbi zenekara, az Óbudai Kamarazenekar december 15-én 19 órai kezdettel. Beethoven-esttel készülnek, a koncerten fellép Oláh Vilmos hegedűművész.
• Az idei Társasköri karácsonyon Hutás Gergely
hegedűművésszel és családjával, zenészbarátaival tölthetnek el egy jó hangulatú, meghitt estét zenével, versekkel, teával, forralt borral december 17én 19 órától. (Bővebben a programokról: www.obudaitarsaskor.hu)

Nyuszika megy az erdőben és találkozik az
öszvérrel:
- Te ki vagy?
- Én vagyok az öszvér.
- Az meg micsoda?
- Az apám ló volt, az
anyám pedig szamár.
Később nyuszika találkozik a farkaskutyával:
- Te ki vagy?
- Én a farkaskutya vagyok.
- Az mi?
- Az apám farkas volt,
az anyám meg kutya.
Nyuszika megy tovább,
egyszer csak jön egy lódarázs:
- Hát te ki vagy?
- Én vagyok a lódarázs.
- Na, tudod, kivel szórakozz!
***
Végre valóra válik az
álmod, édesem – mondja a férj a feleségének.- Rövidesen sokkal
drágább lakásban élünk
majd.
- Ez csodálatos! És mikor költözünk?
- Semmikor, emelkedik
a lakbér.
***
- Elnézést, kisasszony!
Idegen vagyok ebben a
városban. Megmondaná, hol lakik?
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Tanácsadások és fogadóórák

• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában
(Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. Érdeklődni a
367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén
17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát
tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő
utca 7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20226-7828-as telefonszámon.
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a Békásmegyeri Közös
ségi Házban (Csobánka tér 5.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Gáthy Zsu
zsanna ügyvéd, minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól 18 óráig.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi szervezete a Váradi utca
17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó
órát tart, melynek keretében minden hónap második csütörtökén dr. Hecsei Pál ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16.
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 0630-546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első
hétfőjén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap
utolsó csütörtökén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hétfőjén
16-tól 17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus
utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a
budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés
szükséges.
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület megbízásából minden hónap második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor
ügyvéd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.).
Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/
Postafiók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve templom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben minden hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr.
Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
• Dr. Kiss Éva bíró családjogi tanácsadása 2019 januártól megszűnik.
ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban
Igazgató-főszerkesztő: Karalyos József
Lapszerkesztő: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor
Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztőség, hirdetésszervezés:
1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft.
1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter
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Krumplibúcsú

Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata és a „Braunhaxler” Egyesület idén is megrendezi a hagyományos óbudai Krumplibúcsút a Rozmaring Étteremben december 26-án 10-től 16 óráig. Déli
12 órakor a jelenlegi Krumplikirály és Krumplikirálynő ünnepélyesen átadja „hivatalát” az új Krumplikirálynak és Krumplikirálynőnek. A Krumplibúcsún fellép a Braunhaxler Dalkör, a talp alá valóról Zwickl Misi és fúvós zenekara gondoskodik. (Asztalfoglalás kötelező december 20-ig
Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Megjelenésünk. Lapunk következő száma december 22-én, szom
baton jelenik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

