
Bolognában jelentették be: hidegburko-
lás kategóriában díjat nyert a tavaly át-
adott Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő.

A Petőfi  téri Országzászló részét ké-
pező oszlopot döntötték ki ismeretlen 
rongálók. A lépcsőzet is megsérült.

A Csobánka téri Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban rendeznek állásbör-
zét november 27-én.
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Advent Óbudán november 30. – december 23.    Előzetes a 7. oldalon

Szezonzáró 
bringásreggeli

Nyereményjátékkal és a késő nya-
rat idéző napsütéses időben sok 
vidám kerékpárossal búcsúztat-
ták az idei Bike & Breakfast sze-
zont október 25-én az Esernyős 
– Óbudai Kulturális és Informáci-
ós Pontnál.        Beszámoló a 21. oldalon

A Fő és a Csobánka téren nyit idén is térítésmentesen használható korcsolyapályát az önkormányzat az igen népszerű Advent Óbudán rendezvényso-
rozat részeként. Ahogy eddig is, korcsolyaoktatás és -kölcsönzés is lesz                                                                                                       Részletek a 6. oldalon

November 30-án nyitnak a jégpályák

Megtartotta alakuló ülését Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának októ-

ber 13-án újonnan megválasztott képvise-
lő-testülete a Városháza tanácskozótermé-
ben október 28-án. A 16 egyéni választó-
kerület mindegyikében a Momentum-DK-

MSZP-Párbeszéd-LMP képviselőjelöltjei 
győztek. Dr. Kiss Lászlót választotta az itt 
élők többsége polgármesternek az elkövet-
kező öt évre. Az ülésen új alpolgármesterek 
kaptak megbízást. 

Folytatás a 3. oldalon

Megalakult az új képviselő-testület
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Mind a 16 egyéni választókerületben győzőtt az ellenzék

Az újonnan megválasztott képviselő-testület
Az október 13-ai önkormányzati képviselő-választáson Óbuda-Békásmegyer 16 egyéni választókerületében és a kompenzációs listáról (6 fő) képvi-
selői mandátumot szereztek az elkövetkező öt évben, a 2019-2024 közötti ciklusban:

1. számú választókerület

Dr. Kiss László 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1977 
szavazattal (53,81%)

5. számú választókerület

Őri László 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1641 
szavazattal (51,75%)

9. számú választókerület

Turgonyi Dániel 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1938 
szavazattal (54,07%)

13. számú választókerület

Szabó Ákos 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1370 
szavazattal (46,85%)

2. számú választókerület

Hazai Iván András 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1650 sza-
vazattal (52,31%)

6. számú választókerület

Czeglédy Gergő 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1805 
szavazattal (56,35%)

10. számú választókerület

Szkaliczki Tünde 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 2091 
szavazattal (55,70%)

14. számú választókerület

Ujfalvi István 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1244 
szavazattal (47,21%)

3. számú választókerület

Zábó Attila 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1738 
szavazattal (51,97%)

7. számú választókerület

Béres András 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1641 
szavazattal (53,72%)

11. számú választókerület

Burján Ferenc 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 2067 
szavazattal (50,77%)

15. számú választókerület

Domokos Ágnes 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1529 
szavazattal (49,32%)

4. számú választókerület

Strenner Imre 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 2017 
szavazattal (53,66%)

8. számú választókerület

Csongrádi János 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 2040 
szavazattal (51,36%)

12. számú választókerület

Derda Ádám 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1480 
szavazattal (47,33%)

16. számú választókerület

Rózsa László Péter 
(Momentum-DK-MSZP-

Párbeszéd-LMP) 1378 
szavazattal (50,37%)

Kompenzációs listáról

Bús Balázs 
(Bús Balázs Óbudáért 

Egyesület-Fidesz-KDNP) 

Kompenzációs listáról

Farkas Balázs
(Bús Balázs Óbudáért 

Egyesület-Fidesz-KDNP) 

Kompenzációs listáról

Csapó Harold Gábor
(Bús Balázs Óbudáért 

Egyesület-Fidesz-KDNP) 

Kompenzációs listáról

Kelemen Viktória
(Bús Balázs Óbudáért 

Egyesület-Fidesz-KDNP) 

Kompenzációs listáról

Puskás Péter
(Bús Balázs Óbudáért 

Egyesület-Fidesz-KDNP) 

Kompenzációs listáról

Rácz Andrea
(Bús Balázs Óbudáért 

Egyesület-Fidesz-KDNP) 

Kompenzációs listás választási eredmények
Lista: Bús Balázs Óbudáért-Fidesz-KDNP 
Elnyert mandátumok: 6 Töredékszavazatok száma: 22 222

Lista: Ellenzéki Óbudáért
Elnyert mandátumok: 0 Töredékszavazatok száma: 1 666

Lista: Jobbik
Elnyert mandátumok: 0 Töredékszavazatok száma: 1 594

Lista: Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP 
Elnyert mandátumok: 0 Töredékszavazatok száma: 0
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Folytatás az 1. oldalról
A testület tagjai
Az önkormányzat kép-

viselő-testülete 22 tagú, 
ebből a 16 egyéni válasz-
tókerület mindegyiké-
ben a Momentum-DK-
MSZP-Párbeszéd-LMP 
jelöltjei szereztek man-
dátumot. Kompenzációs 
listáról 6-an kerültek be a 
testületbe, valamennyien 
a Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP 
jelöltjeként.

A képviselő-testület 
tagjai a Momentum-DK-
MSZP-Párbeszéd-LMP 
jelöltjeként (választó-
kerületenként): dr. Kiss 
László,  Hazai Iván And-
rás, Zábó Attila, Strenner 
Imre, Őri László, Czeg-
lédy Gergő, Béres And-
rás, Csongrádí János, 
Turgonyi Dániel, Szka-
liczki Tünde, Burján Fe-
renc, Derda Ádám, Sza-
bó Ákos, Ujfalví István, 
Domokos Ágnes, Rózsa 
László Péter.

Kompenzációs listá-
ról jutott be a Bús Ba-
lázs Óbudáért Egyesü-
let-Fidesz-KDNP színe-

iben: Bús Balázs, Csa-
pó Harold Gábor, Far-
kas Balázs, Kelemen 
Viktória, Puskás Péter, 
Rácz Andrea. A képvi-
selők polgári-frakciót 
alakítottak, így vesznek 

részt a testület munká-
jában. 

Az alakuló ülésen né-
hány ponton módosí-
tották az önkormányzat 
szervezeti és működé-
si szabályzatát; megvá-

lasztották a szakbizottsá-
gok tagjait és elnökeit; a 
tanácsnokokat, valamint 
az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társasá-

gok felügyelő-bizottsá-
gi és igazgatósági tagja-
it; jóváhagyták az önkor-
mányzat gazdasági prog-
ramjának és fejlesztési 
tervének előkészítését. 

Döntöttek még egye-
bek mellett a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat  és az idei 
karácsonyi segélyek ke-
retösszegéről; az Óbudai 
Múzeum igazgatói fel-
adatainak ellátására vo-
natkozó pályázat kiírá-
sáról (pályázat a 10. ol-
dalon); a „Kismuzsika” 
néphagyományok az óvo-
dában elnevezésű prog-
ram 2019/2020-as neve-
lési évre szóló támogatá-
sának elfogadásáról is.

Nagyszámú érdeklődő jelentében tette le hivatali 
esküjét október 28-án az új polgármester és a 
képviselő-testület tagjai. A helyi választási bi-
zottság elnöke ismertette az 54,3 százalékos 
részvétellel lezajlott választások eredményét, 
mely szerint dr. Kiss László Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának polgármestere.

„Véssük a szívünkbe: szolgálattal a III. 
kerület lakosainak tartozunk, ezért a jö-
vőben karunkat egymásba öltve kell dol-
goznunk a közös célokért. Mindenki a 
III. kerületért!”

Az eskütétel után a polgármester megkö-
szönte a nagyarányú választási részvé-

telt, melyből világosan látszik, hogy a kerü-
let lakosai felelősen, tenni akarással kíván-
nak részt venni szűkebb lakóhelyük életében.

Dr. Kiss László beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy az elkövetkező időszak munkájá-
nak középpontjába a lakosság szolgálatát 
helyezi, mindenki polgármestere kíván len-
ni, az ajtaja mindenki előtt nyitva áll, aki 
tenni akar a kerületért. A közös cél elérése 
érdekében arra kérte képviselőtársait, hogy 
munkájuk során mindig tartsák szem előtt, 
hogy bár sok pártból érkeztek, de esküjük 
egy: Óbuda-Békásmegyer lakosságának ér-
dekeit kell képviselniük.

„Döntéseink és a városfejlesztés köz-
pontjába az embert helyezzük. Élhető 
kerületet szeretnénk, melyben polgára-
ink valóban élni, dolgozni és kikapcso-
lódni is tudnak.”

Kiemelte, hogy mennyire fontosnak tartja 
a párbeszédet, hiszen a kerület érdeke, hogy 
a fejlesztések kivitelezésében és a megol-
dandó problémák kezelésében együttműkö-
dés jöjjön létre a helyi közösségekkel, egy-
házakkal, állami szervekkel.

Az elkövetkező ciklus legfontosabb fel-
adataként a polgármester a Római-part 
ügyének rendezését, az árvízvédelem meg-
oldását nevezte meg, de kiemelten fon-
tos feladatának tartja a bérlakások számá-
nak növelését, bérlakás-építési program in-
dítását, a gyermekegészségügy fejlesztését.  
A nagyszabású fejlesztések kivitelezésénél 
különösen fontosnak tartja a párbeszédet és 
az átláthatóságot.

„Fontosnak tartom, hogy a döntésho-
zatalba minél több véleményt be tud-
junk csatolni. Ezért, különösen a kerü-
let pénzügyi döntéseinél, kiemelt szere-
pet kívánok biztosítani az ellenzék kép-
viselőinek.”

A kerületi döntések mindenkit érintenek, 
ezért nagyon lényegesnek tartja azok kont-
rollálhatóságát az ellenzék és a lakosság ré-
széről is. Beszéde végén dr. Kiss László ar-
ra kérte képviselőtársait, hogy esküjük sze-
rint szolgálják együtt, kart-karba öltve a ke-
rület lakosságát.

Ellenzéki többség • Eskütétel, alpolgármester-választás

Megalakult az új képviselő-testület

Nemzetiségi önkormányzatok
Az ülésen bejelentették: 12 nemzetiségi önkor-
mányzat alakulhat Óbuda-Békásmegyeren. Ezek: 
a bolgár, a cigány, a görög, a lengyel, a német, az 
örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a 
horvát és az ukrán nemzetiségi önkormányzatok. 
(Megválasztott képviselők a 10. oldalon.)

Alpolgármesterek
Titkos szavazással megválasztották az új alpolgár-
mestereket: 22 igen szavazattal Burján Ferencet, 
Hazai Iván Andrást, Turgonyi Dánielt, Béres And-
rást és Czeglédy Gergőt.

„Mindenki polgármestere szeretnék lenni!”
Letette esküjét Óbuda-Békásmegyer új polgármestere

Fotó: Antal István
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Hírösszefoglaló: Karácsony Gergely főpolgár-
mester tíz, Budapest elkövetkező öt évét meg-
határozó alapértéket határozott meg a Fővárosi 
Közgyűlés november 5-i alakuló ülésén. A nagy 
érdeklődéssel kísért eseményen, az eskütétel 
után mondott beszédében a főpolgármester 
úgy fogalmazott: tíz olyan alapértéket tart fon-
tosnak, amelyekhez foggal-körömmel ragasz-
kodni fog.

Az általa felsorolt tíz érték: Budapest-
nek nincsenek első- és másodrangú 

polgárai; a város vezetőinek az itt lakók ér-
dekeit kell szolgálniuk; a lakhatást alapve-
tő jognak tekintik; kiveszik részüket a klí-
maváltozás elleni küzdelemből; óvják a vá-
ros épített és természeti örökségét; előny-
ben részesítik a fenntartható közlekedési 
formákat; biztosítani kell a belső és a külső 
kerületek egyenletes fejlődését; támogatják 
a kulturális sokszínűséget; a fővárosaik vé-
leményét minden fontos kérdésben ki kell 
kérni; Budapestnek nyitottan, átláthatóan 
és korrupciótól mentesen kell működnie.

A főpolgármester kijelentette azt is, hogy 
mától az ellenzéki összefogás pártjai a köz-
társaságpárti többséget alkotják, és minden 
erejével azon lesz, hogy ezt egyben tartsa, 
az együttműködésüket erősítse.

Főpolgármester-helyettesek 
és főjegyző

Főpolgármester-helyettesé választották 
Gy. Németh Erzsébetet, Tüttő Katát, Do-
rosz Dávidot, Kiss Ambrust és Kerpel-Fro-
nius Gábort.

Karácsony Gergely bejelentette, hogy a fő-
jegyzői tisztségre kiírt pályázat eredményes 
volt: 2019. november 11-től dr. Számadó Ta-
mást Budapest főjegyzőjévé nevezi ki. 

Ez a minimum! 
Budapest elkötelezett az Ez a minimum! 

antikorrupciós program megvalósításában
Az antikorrupciós szervezetek által kidol-

gozott, Ez a minimum! elnevezésű antikor-
rupciós minimumprogram megvalósítása 
melletti elkötelezettségét fejezte ki a Fővárosi 
Közgyűlés alakuló ülésén. A Karácsony Ger-
gely főpolgármester által jegyzett előterjesz-
tést egyhangúlag támogatták a képviselők.

A főpolgármester a javaslatában emlékez-
tetett, hogy antikorrupciós szervezetek, az Át-
látszó, a K-Monitor és a TI Magyarország az 
önkormányzati választások előtt felhívást tet-
tek közzé az általuk kidolgozott antikorrupciós 
minimumprogram megvalósításának vállalá-
sára. „Főpolgármester-jelöltként ezt a vállalást 
magam is megtettem, ezért javaslatot teszek a 
Fővárosi Közgyűlésnek a minimumprogram 
megvalósítása melletti elköteleződésre, illet-
ve az implementáció első lépéseként a Buda-
pest Főváros Önkormányzata működésének és 
gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rende-
let megalkotására” – fogalmazott.

A javaslatban a főpolgármester kitért arra 
is, hogy a fővárosi önkormányzat és a főpol-

gármesteri hivatal közzétételi gyakorlata „je-
lenleg is bővebb, mint amit a törvény meg-
követel”. Így például nem csupán az ötmil-
lió forint feletti szerződések adatai található-
ak meg a főváros honlapján – írta Karácsony 
Gergely, hozzátéve: azt javasolja, hogy „ezen 
az úton haladjon tovább az önkormányzat és 
a hivatal, tovább bővítve a nyilvánosság szá-
mára közzétett információk körét”.

A különösebb informatikai fejlesztést nem 
igénylő módosítások 2020. január 1-jei ha-
tálybalépése mellett a szerződések szövegé-
nek közzétételére és a közzétett adatok továb-
bi feldolgozásra alkalmas módon való hozzá-
férhetővé tételére vonatkozó, javasolt szabá-

lyok alkalmazására való felkészülés ugyan-
akkor némileg hosszabb felkészülési időt igé-
nyel – mutatott rá Karácsony Gergely.

A minimumprogramban foglaltakat a fővá-
rosi intézményekre és cégekre is kiterjeszte-
nék, ehhez azonban első lépésként a jelenlegi 
közzétételi gyakorlatot és infrastruktúrát fel 
kell mérni az elfogadott javaslat szerint.

Klímavészhelyzet
A klímavészhelyzet megállapításáról és 

az Egészséges Budapest Program tovább-
fejlesztéséről is döntöttek

A főpolgármester elfogadott javaslatá-
ban az áll: „az éghajlat változása, a globális 
felmelegedés már jelenleg is komoly hatást 
gyakorol a mindennapi életünkre. Abban az 
esetben azonban, ha nem teszünk záros ha-
táridőn belül érdemi lépéseket a felmelege-
dés mértékének csökkentésére és a klímavál-
tozáshoz való alkalmazkodásra, a jövő gene-
rációival szembeni kötelezettségeinket ás-
suk alá” – fogalmazott Karácsony Gergely 
kiemelve: „erkölcsi felelősségünk, hogy 

gyermekeinkre és unokáinkra lehetőség sze-
rint jobb, de semmiképp nem rosszabb álla-
potban hagyjuk a világot, mint ahogyan azt 
a szüleinktől és nagyszüleinktől megkap-
tuk mi magunk”. A Fővárosi Közgyűlés no-
vember 5-i határozatában elkötelezte magát, 
hogy a döntések meghozatala során elsőbb-

Megalakult a Fővárosi Közgyűlés

Karácsony Gergely főpolgármester és helyettesi: Gy. Németh Erzsébet, Tüttő Kata, Kiss Ambrus, 
Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző, Dorosz Dávid és Kerpel-Fronius Gábor

Esküt tesznek a Fővárosi Közgyűlés képviselői a Városháza dísztermében november 5-én

Folytatás az 5. oldalon
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séget élveznek az éghajlatváltozás elleni fel-
lépés szempontjai.

A testület felkérte a főpolgármestert, hogy 
végeztesse el a fővárosi önkormányzat, an-
nak intézményei és a legalább többségi befo-
lyása alatt álló gazdasági társaságok átvilá-
gítását abból a szempontból, hogy azok mű-
ködése pontosan miként hat az éghajlatválto-
zásra, ugyanis – mint a javaslatban olvasható 
– ennek ismeretében tud döntést hozni a köz-
gyűlés arról, hogy milyen határidővel tűzhe-
tő ki a karbonsemlegesség, illetve a zölde-
nergiára való teljes átállás elérésére.

Arra is felkérték Karácsony Gergelyt, hogy 
vizsgáltassa felül a rendkívüli időjárási hely-
zetekre irányadó intézkedési terveket, vala-
mint terjessze a közgyűlés elé a főváros klí-
maadaptációs és mitigációs intézkedési tervét, 
amely keretet ad annak, hogy a fővárosi ön-
kormányzat átfogóan, a polgárokkal, az álla-
mi szervekkel, valamint a civil szervezetekkel 
és a gazdasági szereplőkkel együtt léphessen 
fel a klímavészhelyzettel szemben.

A közgyűlés határozott arról is, nem támo-
gatja, hogy a Liget-projekt még el nem kez-
dett beruházásai megvalósuljanak, így nem 
ért egyet az Új Nemzeti Galéria megépítésé-

vel a Városligetben, amelynek a kinyilvánított 
közgyűlési szándék szerint elsődlegesen köz-
parki funkcióval kellene megújulnia.

Egészséges Budapest Program
A Fővárosi Közgyűlés ugyancsak a főpol-

gármester kezdeményezésére határozatban 
mondta ki, hogy szükségesnek látja a kormány, 
a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkor-
mányzatok együttműködésében az Egészséges 
Budapest Program továbbfejlesztését. A testü-
let felhívta a főpolgármestert arra, hogy foly-
tasson egyeztetéseket a kerületi önkormányza-
tokkal, valamint az érintett szakmai és beteg-
jogi szervezetekkel az egészségügyi alapellá-
tás helyzetéről, valamint terjesszen a Fővárosi 
Közgyűlés elé olyan intézkedési tervet, amely 
– a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkor-
mányzatok együttműködésében – a fővárosi 
egészségügyi alapellátás egységes keretrend-
szerének kialakítására irányul a fővárosi polgá-
rok azonosan magas színvonalú egészségügyi 
alapellátásának biztosítása érdekében.

Reklámfelületek
A közgyűlés elfogadta Karácsony Gergely 

azon előterjesztését is, amelyben a reklámo-
zási célú felületek hasznosításáról szóló kon-

cepció kidolgozását javasolja.A főpolgármes-
ter javaslatában azt írta: a fővárosi önkor-
mányzat, annak intézményei és gazdasági tár-
saságai számos olyan felülettel rendelkeznek, 
amelyek reklámozási célra felhasználhatóak. 
Ezek egységes koncepció szerinti hasznosítá-
sa a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálko-
dást és a közjó érvényesítését is szolgálja. A 
javaslat elfogadásával a közgyűlés felkérte a 
főpolgármestert, hogy méresse fel a rendelke-
zésére álló, reklámozási célú felületeket, majd 
terjesszen be egységes koncepciót ezek hasz-
nosítására. A testület döntött arról is, hogy az 
egységes koncepció elfogadásig a fővárosi 
önkormányzat, annak intézményei és gazda-
sági társaságai ne kössenek a reklámfelülete-
ik hasznosítására irányuló szerződést egy év-
nél hosszabb időre.

Változtatási tilalom
A Fővárosi Közgyűlés döntött arról is, 

hogy megindítja a Duna-parti építési szabály-
zatnak a III. kerület Duna-parti területére vo-
natkozó üteme második szakaszának tervezé-
sét, és ehhez kapcsolódóan a Római-parton, 
a Nánási út, a Királyok útja, a Pünkösdfür-
dő utca és a Duna által határolt területre vál-
toztatási tilalmat rendel el.           budapest.hu

Folytatás az 4. oldalról

A III. kerületi önkor-
mányzat üdvözli a 

Fővárosi Közgyűlés dön-
tését, miszerint a római-
parti területen változ-
tatási tilalmat vezet be. 
Fontos számunkra az ár-
vízvédelem régóta elhú-
zódó megerősítése, de 
az is, hogy ez a termé-
szeti értékeink megóvá-
sával történjen, hiszen 
nincs konfl iktus az árví-
zi védekezés és a termé-
szeti környezet megóvá-
sa között.

Támogatjuk a buda-
pesti zöldfolyosó ter-
vét, amely a Margitszi-
get, a Hajógyári-sziget, a 

Római-part és a Népszi-
get összekötésével alkot-

na egy egységes szemlé-
letben fejlesztett, a csalá-

dok számára nyitott kö-
zösségi zöldterületet.

A hétvégén civil szer-
vezetek faültetési kez-
deményezéséhez is csat-
lakozik Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
ta, ahol polgármesterként 
személyesen is részt ve-
szek, több önkormányza-
ti képviselővel.

Az önkormányzat szin-
tén üdvözli a civilek kez-
deményezését és a jövő-
ben is támogatni fogja a 
természeti értékeink meg-
óvása érdekében tett akci-
ókat. Várunk minden ke-
rületi lakost, aki szívesen 
részt vesz az eseményeken. 

Dr. Kiss László 
polgármester

Egy összefüggő zöldfolyosót alakítunk ki a Margitsziget, az 
Óbudai-sziget és a Római-part összefűzésével. Ezek ma is lé-

tező és védendő zöldterületei a városnak, azonban mégsem lehet 
könnyedén, sétányszerűen végigsétálni rajtuk. Néhány apró beru-
házással elérhető, hogy egy 10 kilométer hosszú, Duna-parti zöld-
terület alakuljon ki, ahol sétálni, biciklizni, futni és sportolni lehet.

Mit kell ehhez építeni?
Már néhány kisméretű beruházásból megvalósítható a zöldfo-

lyosó. Meg kell teremteni a gyalogos kapcsolatot a Margitszi-
get és az Óbudai-sziget között (az Árpád hídról a Margitszigetre 
igen, de az Óbudai-szigetre jelenleg nem lehet lejutni), valamint 
az Óbudai-sziget és a budai oldal között a gázgyár magasságá-
ban. Ez egy kisebb gyaloghíd megépítésével megoldható. Emel-
lett természetesen rendezni kell az érintett zöldterületeket, vala-

mint gondoskodni kell a Római-part megóvásáról, az árvízvéde-
lem megnyugtató rendezése mellett (ahogy a helyiek mondják: 
Fák a Rómain, gát a Nánásin!).                     karacsonygergely.hu

A Római-part a budapesti zöldfolyosó fontos része lesz

Mit jelent a zöldfolyosó?
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az adventi ünnepek 
kezdetével és az Advent Óbudán rendezvénysorozaton belül 
minden évben két helyszínen nyitja meg az óbudai lakosság 
részére a térítésmentesen használható jégpályákat. 
A tavalyi évhez hasonlóan a Csobánka téren 10×20 méteres pá-
lyával, valamint a Fő téren 15×25 méteres pályával várják a kor-
csolyázni vágyó lakosokat. 

NYITVATARTÁS
2019. november. 30. (18 óra) – 2020. február 2. 
(az időjárás függvényében meghosszabbíthatják)

Fő tér: hétfő-vasárnap 8 óra - 22 óra
Csobánka tér: hétfő-vasárnap 8 óra - 20 óra

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

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

KORCSOLYAKÖLCSÖNZŐ
Bérelhető méretek: 
kétélű korcsolyacipő 22-26 méretig (állítható) 400 Ft
egyélű korcsolyacipő 27-36 méretig 400 Ft
egyélű korcsolyacipő 37-48 méretig 600 Ft
Hétköznap, tanítási időben a III. kerületi iskolai csoportok részé-
re, tanári kísérettel a korcsolyabérlés díja 200 Ft. 

SZERVIZ
Élezésre csak a Fő téren lesz lehetőség, hétvégi napokon 1000 Ft/
cipőpár ellenében.

BELÉPŐDÍJ
A jégpályák minden időpontban térítésmentesen állnak az ér-
deklődők rendelkezésére.

Szeretettel várják a korcsolyázás kedvelőit! Sportélményekben 
gazdag korcsolyázást kívánnak minden kedves látogatónak!

November 30-án nyitnak a jégpályák

Fotó: Zumpf András
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November 30. – december 23. 
között 16 óbudai helyszínen 
zajlanak az Advent Óbudán 
eseményei. A Fő téri és a Szent-
lélek téri programokon kívül a 
kerületben működő kulturális 
intézmények is számos ünnepi 
programot kínálnak minden 
korosztály számára. 

A Fő tér és a Szentlé-
lek tér idén is felölti ün-
nepi pompáját, ahol ze-
nei fellépők sora, gyer-
mek programok, kézmű-
ves vásár, ízletes falato-
kat kínáló gasztrosétány 
várja a látogatókat.

A hagyományokkal bí-
ró karácsonyi program-
sorozat megőrzi családias 
jellegét és olyan színes, 
az adventi ünnepkörhöz 
méltó ingyenesen látogat-
ható programokat kínál, 

ahol a család minden tag-
ja jól érezheti magát.

A Fő téri vásári forga-
tagban ott lesz a kisgyere-
kek nagy kedvence, a mű-
emlék körhinta, a nagyob-
bakat a karácsony ízei, 
színpadi nézni és hallgat-
ni valók sora várja.  A ze-
nei programokat 2019-ben 
is Gryllus Dániel, Kos-
suth-díjas zeneszerző, elő-
adóművész, a Kaláka Ze-
nekar alapítója segített ösz-
szeállítani. A Fő téren kö-
szönthetjük a Szent Ef-
rém Férfi kart, a Fonó Ze-
nekart, az Apnoét, a Nana 
Vortexet, a Guča Partyzans 
Brass Bandet, a M.É.Z. 
együttest, a Misztrált, az 
Eszter-lánc mesezenekart, 
a Budapest Marching Jazz 
Bandet, a Góbé Zenekart, 
a Muzsikás Együttest, a 

Vintage Dollst, a Bolyki 
Soul&Gospel Kórust, Sza-
lóki Ágit, a Zurgót, Harcsa 
Veronika és Gyémánt Bá-
lint duót, Gryllus Vilmost, 
a Makám zenekart, Balo-
gh Kálmán&Gipsy Cim-
balom Band feat.BRAN-
KA-t, a Kiskalász Zene-
kart, Malek Andrea So-
ulistic Gospelt, Ferenczi 
György és az 1-ső Pesti 
Rackákat, a Belvárosi Be-
tyárokat, az Animus Csen-
gettyű Együttest és a ha-
gyományokhoz híven az 
utolsó adventi vasárnapon 
a Kalákát.

A Kincső Néptánc-
együttes, a Széll Kulturá-
lis Egyesület és a VPG 
Néptánc Együttes, a Gön-
cöl Néptáncegyüttes most 
is táncba hívja a látogató-
kat. A kerületi iskolás és 

óvodás csoportok,  és az 
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény idős klub-
jai is előadásokkal ké-
szülnek. 

A színpadi programo-
kon kívül a Fő téri macs-
kaköveken találkozhatnak 
a Bab Társulat Luca-na-

pi óriásbábos előadásával, 
a Langaléta Garabonciá-
sokkal, bábos mesemon-
dókkal, a Tűzmadarakkal, 
az Ice Art jégfaragásával 
és a kackiás bajszú verk-
lissel, aki a korcsolya pá-
lyán szolgáltatja a zenét a 
csúszkálóknak. 

Ismét családias ünnepvárás Óbuda szívében

Az Advent Óbudán rendezvénysorozatnak idén is 
kiemelten fontos pillére az Adventi Adománygyűj-
tés, amely mára tradicionális hozzátartozója lett a 
rendezvénynek. 2019-ben a Magyar Hospice Ala-
pítvány áldozatos munkájához kérjük segítségüket.

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András
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Egészséges Ezüstkor
A Szent Margit Rendelőintézet és az Óbudai Szociális Szolgáltató 
Intézmény fenti című egészségügyi ismeretterjesztő sorozata októ-
ber 30-i előadásának témája a szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek idős korban volt. Dr. Tóth Levente kardiológus főorvos a Kiskoro-
na utcai idős klubban beszélt e sokakat érdeklő és érintő kérdésről.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata burgonya-
vásárlási akciót rendezett október 18-án és 19-
én a kerület kilenc különböző pontján.

A kedvezményes vásárlásra a kerületben 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, ha-

vi 125 ezer forint alatti nyugdíjban részesü-
lő nyugdíjasok voltak jogosultak, továbbá, 
akik az önkormányzat, illetve a kerületi kor-
mányhivatal által megállapított aktív korúak 
ellátásában, időskorúak járadékában, ápolá-
si díjban, óbudai betegápolási díjban, illet-

ve óbudai jövedelempótló támogatásban ré-
szesülnek, a közfoglalkoztatásban részt vevő 
személyek, valamint a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult családok. 
A vásárolható mennyiség 1 zsák (20 kg)/fő 
volt, melyért 300 forintot kellett fi zetni.

Idén is népszerű volt a kedvezményes burgonyavásár

Ezt az őszi kirándulást min-
dig nagy örömmel várják 

ellátottak és dolgozók egyaránt. 
Idén az almaszedésen 19-en 

vettek részt az intézményből: 
ellátottak, dolgozók és szülők 
együtt szüreteltek. A munkából 
mindenki egyformán kivette a 
részét, és végül 50 kiló almával 
nehezebben tértek vissza az in-
tézménybe. A gyümölcsök egy 
részét mindenki saját magának 
szedte, a többit pedig a központ-

ban fogyasztják majd el. Az al-
mát az ellátottak olcsóbban vá-
sárolhatták meg, így a családok 
kedvező áron juthattak jó minő-
ségű gyümölcshöz. 

Az időjárás is kedvező volt, 
az ősz ellenére kellemes, napsü-
téses időben volt részük a szüre-
telőknek. 

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátottjai – mint min-
den évben – idén is ellátogattak Pomázra almát szedni, egy szedd magad 
akció keretében. 

Almaszüret Pomázon

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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A Kínai Shaanxi Tartomány delegációja tett látogatást a Szent Margit Kór-
házban. A kórház képviseletében dr. Badacsonyi Szabolcs főigazgató, dr. 
Issekutz Ákos orvosigazgató-helyettes, Éliás Ibolya ápolási igazgató és a 
fejlődésneurológiai osztály munkatársai – Prof. Dr. Berényi Marianne, dr. 
Czemmel Éva, dr. Kovács Edina és Nyakacska Laura osztályvezető főnövér 
– fogadták a kínai küldöttséget, melyet a Shaanxi Tartomány tudományos 
kutatási igazgatója dr. Yang Liu vezetett. Prof. Dr. Fuyong Jiao és a Szent 
Margit Kórház Fejlődésneurológiai Osztályát vezető Prof. Dr. Berényi Mari-
anne közös oktatási és tudományos kutatási együttműködési megállapo-
dást írt alá. A kínai küldöttség tagjai voltak: a Shaanxi Tartomány Orvosi 
Egyetemeinek képviselői, Prof. Dr. Lijianhui, Prof. Dr. Yan Xianoning, Dr. 
Xiao-Hua Yang Phd, valamint tudományos kutatási vezetője Luo Dingqiang

A II. Óbudai Diabetes 
Napot a Szent Mar-

git Kórház a Hotel Aquin-
cumban rendezte októ-
ber 25-én. A szakembe-
rek számára kreditpont 
szerző, továbbképző tan-
folyamnak minősülő ese-
ményen dr. Kiss László 
polgármester és dr. Bada-
csonyi Szabolcs, a kórház 
főigazgatója köszöntötte a 
megjelenteket.

Tavaly, az első alka-
lommal tartott szakmai 
napon a cukorbetegségre, 
mint népbetegségre kí-
vánták felhívni a  fi gyel-
met a szervezők. Ezért 

arra törekedtek, hogy az 
előadások témáival mi-
nél szélesebb spektru-
mot fedjenek le. Nem tit-
kolt céljuk a hagyomány-
teremtés is volt. Ezek fi -
gyelembe vételével állí-
tották össze az október 
25-i, II. Óbudai Diabetes 
Nap szakmai program-
ját. Ezúttal a cukorbeteg-
ség két speciális, de sok 
embert érintő aspektusát 
tárgyalták a szakembe-
rek két szekcióban. A ter-
hességi cukorbetegség-
ről és a diabeteses lábról 
hangzottak el előadások 
a konferencián.

Cukorbetegség speciális szemszögből

Változott a Tüdőgondozó ellátási rendje
2019. szeptember 1-jétől a Tüdőgondozó ellátási rendje a következők szerint válto-
zott. A háziorvosi beutalóval érkező páciensek részére naponta orvosonként 5 idő-
pontot tudunk biztosítani; a gondozott betegek számára naponta orvosonként 8 idő-
pontot tartunk fenn; kontroll vizsgálatra érkező páciensek részére a rendelésen tu-
dunk időpontot biztosítani. A sürgősségi ellátást igénylő betegeket is ellátjuk, ehhez 
azonban szükséges a háziorvos előzetes telefonos egyeztetése a Tüdőgondozóval, 
valamint ezen egyeztetés tényét kérjük feltüntetni a beutalón is. A sürgősségi ellátás 
kategóriájába tartoznak: nem uralható lázas állapot köhögéssel; mellkasi fájdalom – 
fi zikális státusz feltüntetésével a beutalón; véres köpet ürítés az elmúlt két napban; hir-
telen (két napon belül) jelentkező nehézlégzés.              Szent Margit Rendelőintézet

Kínai delegáció a Szent Margitban

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete nyilvános 
véradásokat szervez a III. kerületben az alábbi helyszíneken:
• november 8. péntek, 14-18 óra között, Óbudai Auchan parko-
lója, véradókamion.
• november 26. kedd, 12-19 óra között, Békásmegyeri Közössé-
gi Ház (Csobánka tér 5.).

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

Karailiev Iván

Radev Atanaszov Radi

Karailieva Ivánka
Óbuda-Békásmegyer 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Bodrogvölgyi Sándor

Dudás Ottó

Sztojka István

Farkas Vilmos

Szabó Zsolt Iván
Óbuda-Békásmegyer

Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Dimopulos Lázárosz

Halász Katalin

Abonyiné Kosztudisz Niki
Óbuda-Békásmegyer 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Wesolowski Korinna Katalin

Máté Endre

Nagy Emil Bogumil

Óbuda-Békásmegyer
Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

Neubrandt Istvánné

Müller István Kálmán

Szencz Gábor

Aradi Istvánné

Neubrandt István
Óbuda-Békásmegyer

 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Szűcs-Gáspár Zsolt

Bana Attila

Szahakjan Nelson
Óbuda-Békásmegyer

Román Nemzetiségi Önkormányzat
Lázár Edit

Tamásné Ferenczi Katalin

Hegedüs István
Óbuda-Békásmegyer 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Bara Sándor

Lukács Béla Istvánné

Baráné Erdős Margit

Óbuda-Békásmegyer
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 

Dr. Lásztity Nikola

Dujmov Milán

Dujmov Deján
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A nemzetiségi önkormányzatok képviselői

Budapest III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. és a 20/B. § alapján pályáza-
tot hirdet Óbudai Múzeum igazgató (ma-
gasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 
határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Fő tér 1. Óbu-
dai Múzeum.
Munkakör megnevezése: igazgató - magasabb vezető
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Budapest Főváros 
III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
Magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogsza-
bályban meghatározottak szerinti és az intézmény ala-
pító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordiná-
lását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény törvényes 
működésének biztosítását, az intézmény költségveté-
sének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm. ren-
delet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság; 
büntetlen előélet, cselekvőképesség;  
a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás; 
 szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődé-
si és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott köz-
alkalmazottak jogállásával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
6/E. §-aiban előírt végzettség; 
a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. § (1) be-
kezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat; 
 a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető; 
a vezetői megbízást követő két éven belül a pályá-
zó vállalja a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § 
(1) és (2) bekezdése alapján az államháztartási és ve-
zetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés el-
végzését és az azt igazoló okirat bemutatását a mun-
káltató részére;  
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
szakirányú tudományos tevékenységet végez; 
nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyv-
tárban, közlevéltárban és közművelődési intézmény-
ben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglal-
koztatástól eltiltás hatálya alatt; 
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 
büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll fenn vele szemben 
a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró ok; 
 nem állnak fenn a Kjt. 41.§-ában meghatározott 
összeférhetetlenségi okok. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, intéz-
ményrendszerének ismerete.
 hazai és uniós pályázatok lebonyolításában szer-
zett tapasztalat.
felsőfokú kulturális menedzser képzettség.
gazdasági szakirányon szerzett felsőfokú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot iga-
zoló okmányok másolata.
részletes szakmai önéletrajz.
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány.
az intézmény szervezetére és működésére vonatko-
zó szakmai koncepció/vezetői program.
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. december 1-től tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.
gov.hu-n való közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot postai úton, vagy személyesen Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat, Oktatási és Kulturális 
Osztályra (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 
Budapest, Fő tér 4.) kell megküldeni. Kérjük a borí-
tékon feltüntetni: „Óbudai Múzeum, igazgatói pályá-
zat”. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 na-
pon belül a jogszabály által előírt szakmai bizottság 
hallgatja meg. A 3 tagú bizottságot a munkáltatói jog-
kör gyakorlója kéri fel. Az igazgatói megbízásról a pá-
lyázati határidő lejártát követő 60 napon belül - a szak-
mai bizottság javaslatát mérlegelve - Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A igaz-
gató személyét a szakmai bizottság mellett az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának minisztere vélemé-
nyezi. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Marlokné Somogyi Ildikó oktatási és kulturális osz-
tályvezető nyújt a 06/1/437-8654-es telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.obuda.hu honlapon szerezhet.

Pályázat az Óbudai Múzeum igazgatói állására
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A Szépvölgyi úti HÉV-megálló és a 
Lajos utca közötti 600 négyzetméte-
res kis park sokak számára jelenti 
Óbuda kapuját. Naponta több ezren 
járnak át ezen a mostanáig szétta-
golt, egykor buszfordulóként és a 
légópince lejárataként is használt 
területen. Idén szeptember végére 
végre a fontosságának méltó külala-
kot nyert a park.

A lezárult kivitelezés terve-
zését már 2014-ben elin-

dította az önkormányzat, amit 
2015-től kezdve a tervek társa-
dalmi véleményezése követett. 
A környékbeliek két találkozón 
módosíthatták a terveket, majd 
levélszavazással döntött úgy az 

itt lakók 80 százaléka, hogy a 
véglegesített tervek megvaló-
suljanak. A közművek, az út-
hálózat és a park alatt találha-
tó pincerendszer miatt rendkí-
vül összetett feladat megvalósí-
tása végül a kormány támogatá-
sával, 2018 őszén indulhatott el. 
A kormányzati forrásból a terü-
let forgalomtechnikája, burkola-
tai, növényzete és berendezései 
is megújultak. A tervezett kör-
nyezetalakítás egyszerre kívánt 
praktikus sétányt és vonzó köz-
parkot létrehozni, amely az át-
haladás mellett a megállásra is 
lehetőséget ad. A közvetlen la-
kókörnyezet kiszolgálása mel-
lett kerületi szinten is fontos 

csomópont a park. A környe-
zetrendezési koncepció tehát e 

kettős funkció összehangolását 
tűzte ki célul.

Megújult Óbuda kapuja, a Szépvölgyi park

Díjat nyert a Csillaghegyi 
Árpád Forrásfürdő korsze-
rűsítési projektje egy olyan 
világversenyen, amelyre 
több száz pályázat érkezett 
a világ minden tájáról. 

A MAPEI Csoport le-
ányvállalatai között 

18. alkalommal rendez-
ték a Reference Grand 
Prix versenyt, amely-
re 459 pályázat érke-
zett több országból. 
Az elmúlt napokban, 
Bologná ban tartották az 
eredményhirdetést, ahol 
a Csillaghegyi Árpád 
Forrásfürdő felújítása hi-

degburkolás projekt ka-
tegóriában a legjobbak 
közé került. A beruhá-

zás közbeszerzés kereté-
ben a Budapest Gyógy-
fürdői és Hévizei Zrt., 

beruházásában, a Kalot-
herm Zrt. generál kivite-
lezésében  valósult meg. 
A több ezer négyzet-
méternyi hidegburkola-
ti munkálatot az AG To-
tal Solution Kft. végezte. 

Megújultak és új burko-
latot kaptak a medencék 
és a medence terek, va-
lamint több helyre, me-
dencékbe, falakra, gőz-
fürdőkbe, gőzkabinba és 
wellness terekbe üveg-
mozaik került.

 A munkálatok legkü-
lönösebb eleme a Bar-
csay-mozaik áttelepíté-
se volt, amit a lebontás-
ra váró újpesti uszodából 
hoztak át. Mivel a moza-
ik védett alkotás, a bon-
tás, szállítás is gondos 
tervezést, körültekintést 
igényelt. Az áttelepítést 
a Filó ás Társa Kft. vé-
gezte a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal által 
jóváhagyott restaurátori 
tervek alapján. 

A Barcsay-mozaik áttelepítése gondos tervezést igényelt
Díjazott fürdőfelújítás

Fotó: Antal István
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Hírek az Óbudai Egyetemről

Kutatók Éjszakája
A tudomány rejtélyes és titokzatos világába nyer-
hettek bepillantást mindazok, akik ellátogattak a 
Kutatók Éjszakájára szeptember 27-én. Az Óbu-
dai Egyetem vezetése a szervezőkkel együtt kü-
lönleges meglepetéssel készült a megnyitóra: be-
mutatkozott az Intézmény új humanoid robotja a 
nagyközönség előtt is. Cruzr köszöntötte az érke-
zőket, akikkel társalgott, nagy élményt okozva ez-
zel a kisdiákoknak. A Kutatók Éjszakája rendez-
vénysorozathoz kapcsolódva az Óbudai Egyete-
men több mint 4300 látogató vett részt, 160 prog-
rammal várták az érdeklődőket. Az idén, Buda-
pesten három helyszínen és Székesfehérváron, 
illetve Salgótarjánban is megnyíltak az egyetem 
campusai a Kutatók Éjszakája országos rendez-
vényén.

Iskolabörze a Desing Héten
Az Óbudai Egyetem kiemelkedő programokkal 
csatlakozott a Desing Hét Budapest rendezvény-
sorozathoz. Ezen belül tartották a „Hova tovább?” 
című kétnapos eseményt október 11-én és 12-én 
a Bécsi úti campuson, ahol a művészeti és desing 
képzőhelyek országos iskolabörzén mutatkoztak 
be. A pályaválasztás előtt álló fi atalok kötetlenül 
és közvetlenül találkozhattak a képzőhelyek legja-
vával. A továbbtanulási lehetőségeket 18 oktatási 
intézmény mutatta be, a standoknál a résztvevők 
első kézből juthattak bennfentes információkhoz.

Együttműködés a Honvédelmi 
Minisztériummal

Az október 18-án aláírt dokumentumban egyebek 
mellett az szerepel, hogy a minisztérium gyakor-
lati helyeket biztosít a honvédelem iránt érdeklő-
dő hallgatóknak; az egyetemmel közös képzési 
lehetőségek kialakításán, indításán dolgozik; ku-
tatási tudományos együttműködést ajánl fel, nyílt 
szakmai konferenciák rendezésében, közös kuta-
tások szervezésében, kiadványok készítésében 
vesz részt.

Állásbörze végzősöknek
23. alkalommal rendeztek állásbörzét az Óbudai 
Egyetem végzős hallgatóinak október 17-én a Bé-
csi úti és a józsefvárosi campuson. Több mint 43 
cég (köztük a világ vezető multijai, a hazai kkv és 
az állami szektor képviselői), közel 300 állásaján-
lattal és gyakorlati pozícióval várta a fi atalokat. 
Naprakész információk a legjobb álláslehetősé-
gekről! - volt idén is az esemény fő célkitűzése.

Hírközlési labor a Kandón
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmér-
nöki Karán október 18-án átadott hírközlési labor 
nagy teljesítményű számítógépparkjának össze-
állításakor a Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság az egyetem már meglévő gépeivel együtt 
egy strukturált hálózatot alakított ki, ami elsősor-
ban széles sávú hálózatok biztonsági fejlesztését 
szolgálja majd. 

Idén 26. alkalommal rendezik a nagy múltú 
matematikaversenyt, az Amfi teátrum Kupát 
az Óbudai Árpád Gimnáziumban. Lelkes, a 
matematika iránt érdeklődő ötödik, illetve 
hatodik évfolyamra járó diákok jelentkezé-
sét várták a szervezők. 

A z idei Amfi teátrum Kupa idő-
pontja november 15-e, ezen a na-

pon a résztvevők a részükre összeállí-
tott feladatsor megoldása után külön-
böző érdekes foglalkozásokon vehet-
nek részt az eredményhirdetésig. Az 
Óbudai Árpád Gimnázium diákjai és 
tanárai egyaránt azon dolgoznak, hogy 
a versenyzők sok tudással és élmény-
nyel gazdagodva távozhassanak a ren-

dezvényről, és szép emlékként tekint-
hessenek majd vissza a 2019. évi Am-
fi teátrum Kupára.

Amfi  Kupa az Árpádban

• 2020. január 7-én kezdődik az „Is-
merkedés a számítógéppel és az in-
ternettel. Idősebbek is elkezdhetik!” 
tanfolyam következő kurzusa. Érdeklő-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál 
a 06-30-221-4938-as telefonszámon.



132019. 21. szám EMLÉKEZÉS – KULTÚRA

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata november 4-én tartotta koszo-
rúzással egybekötött megemléke-
zését az 1956-os hősökről és a ma-
gyar történelem sorsfordító esemé-
nyéről. A Kiscelli kastély falán talál-
ható emléktáblánál az önkormány-
zat képviselői, pártok és helyi szer-
vezetek hajtottak főt és gyújtottak 
mécsest az elesettek emlékére.

November 4-e az emléke-
zés napja.  A fejhajtás nap-

ja, amikor tisztelgünk azok 
előtt, akik mindent feláldoz-
tak azért, hogy Magyarország 
egy szabad, független, európai 
és demokratikus ország legyen 
– hangsúlyozta Szabó Tímea. 
Óbuda-Békásmegyer ország-
gyűlési képviselője elmondta: 
emlékeznünk kell a történel-
münkre, emlékeznünk kell a 

hőseinkre, és emlékeznünk kell 
arra, hogy miért harcoltak.

Szabó Tímea kiemelte: Óbuda 
is ezer szállal kötődik az ’56-os 
forradalomhoz, így nekünk, óbu-
daiaknak külön emlékeznünk kell, 
hogy a Kiscelli kastélynál hogyan 

próbálta néhány száz ember hő-
siesen feltartóztatni a szovjet tan-
kok benyomulását, hogy a Margit 
kórház pincéjében életüket koc-
káztatva, hogyan próbálták ápol-
ni és segíteni a harcokban meg-
sérülteket. Emellett emlékeznünk 

kell a római-parti vagy a csillag-
hegyi ifjakra, akik az életüket ad-
ták a magyar szabadságért.

Az országgyűlési képviselő be-
szédében Göncz Árpádot idézte, 
aki börtönévei után – amire az ’56-
os forradalomban való részvéte-
le után ítélték – azt mondta: „Szó 
sincs róla, hogy mi a börtönben 
vesztesnek éreztük volna magun-
kat. Sőt: négy esztendeig győztes-
nek.” Hozzátette: ezt a reményt, 
ezt az elszántságot kell nekünk is 
továbbvinnünk a szívünkben.

A beszéd után dr. Kiss Lász-
ló polgármester, Szabó Tímea 
országgyűlési képviselő, az ön-
kormányzat, illetve a kisebbségi 
önkormányzatok képviselői ko-
szorút, illetve virágokat helyez-
tek el. A résztvevők mécsesek-
kel, főhajtással tisztelgett a hő-
sök emléke előtt.

„Emlékeznünk kell a hőseinkre, és emlékeznünk kell arra, hogy miért harcoltak” 

Koszorúzás a Kiscelli kastélynál

Irodalmi Csillagdélután
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király 
út 13-15.) rendszeresen rendezett (havonta egy 
szerdai napon) Irodalmi Csillagdélutánon Gyimesí 
László író, költő beszélget. Botz Domonkos íróval, 
költővel, szerkesztővel, irodalomszervezővel, az 
óbudai szellemi élet ismert alakjával november 13-
án 18 órakor találkozhatnak az érdeklődők. Az es-
ten verseiből, prózáiból mondanak el, olvasnak fel 
szemelvényeket gimnazista amatőr versmondók. A 
legutóbb megjelent két, rövid novellákat tartalmazó 
kötetével is megismerkedhetnek a résztvevők. A vi-
lágjáró szerző bemutatkozását egy kitűnő arab ze-
nész, Mufeed Alnasih zeneszerző, egyetemi tanár 
(arab lanton fog játszani) műsora színesíti. Decem-
beri előzetes: Konczek József író, költő lesz a ven-
dég december 11-én 18 órától.  

Jégmelengető
A Kaszásdűlői Kulturális Központban (3K) Zih Ka-
ta-Ritter Antal: Jégmelengető című fotókiállítása 
november 7-től december 20-ig látható. (Cím: Pet-
he Ferenc tér 2.). Felújítás után ismét látogatható a Nagyszombat utcai Amfi teátrum

Fotó: Antal István
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Szentmise és 
gyertyagyújtás

A Lehel utcai Jézus Szíve 
Templomban esti szent-
misén emlékeztek meg 
az áldozatokról a Csillag-
hegyi Polgári Kör Egye-
sület megjelent tagjai az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc 63. év-
fordulója előestéjén. Ezt 
követően gyertyát gyúj-
tottak a Zsámboki téri ke-
resztnél. Az eseményen 
részt vett dr. Kiss László 
polgármester.

A Biblia világa 
Keddenként vehetnek 
részt a Biblia világát be-
mutató sorozaton az Óbu-
dai Kulturális Központban 
(San Marco utca 81.). Az 
ingyenes előadások cí-
me: Bibliai jellemek. Hát-
ralévő program: Sám-
son november 12-én; Bá-
lák november 19-én; Ma-
nassé november 26-án; 
Joáb december 5-én. Va-
lamennyi előadás 18.30 
órakor kezdődik.    Elő-
adók: Filep György és 
Kecskeméti János. Ver-
sek: Miklós Andrea. 

Dr. Kiss László polgármester családjával emlékezett meg október 23-án az 
1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójáról Göncz Árpád egy-
kori köztársasági elnök és Bibó István fi lozófus sírjánál az Óbudai Temetőben

Novemberben, a templom-
ban minden este 6 órakor 

– Igeliturgia hétfőn és kedden 
– valamint a hét többi napján 
szentmise a halottakért. Vasár-
napi szentmise délelőtt 9 (báb-
játék is: Róka és a borz) és 11 
órakor.

November 17-én vasárnap 
- a Szegények világnapján - fe-
jezzük be a gyűjtést a Kárpát-
aljai szegények megsegítésé-
re. Karácsonyra visszük ki ne-
kik. November 24-én, va-
sárnap Karitász gyűjtést tar-
tunk. Felnőtt oktatási progra-
mok a Szent Ágoston terem-
ben. Szentlélek imakör no-
vember 4, hétfőn este fél 7 óra-
kor A zsoltárokról – felnőttek-
nek: november 16-án, este fél 

7 órakor Bibliaóra november 
19-én, kedden este fél 7 órakor 
Kápolnák programjai: Szent 
Vér kápolna (Doberdó út) No-
vember 1-én délután 2 órakor 
keresztút, 3 órakor szentmise 
Szent Donát kápolna (Farkas-
torki út 56) minden kedden dél-
után 6 órakor közös ima a be-
tegekért Szent Anna kápol-
na: minden vasárnap délután 
4 órakor szentmise Csúcshe-
gyi kápolna (következő június 
4. szombatján) délután 3 órakor 
szentmise és találkozó Filoxéra 
kápolna november 17-én, va-
sárnap délután 3 órakor szent-
mise, utána közös kínálás Új-
vár utcai kápolna: minden hó-
nap 2. péntekén szentmise a be-
tegekkel, betegekért. 

Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia 
novemberi programjai

Emlékezés az Óbudai Temetőben

A nemrég átadott Czetz János 
1848-as honvéd tábornok bronz 
lovas szobrától nem messze, a tér 
nyugati oldalán, a Boldog Özséb 
Templom főbejáratától jobbra talál-
ható ez az egyszerű, mondhatni pu-
ritán megjelenésű, fenyőből ácsolt 
kereszt. 

A békásmegyeri lakótelep 
építésekor merült fel két 

új (katolikus, és református) 
templom építése. Először a ka-
tolikus templom terve valósult 
meg a Duna felőli oldalon a Lé-
kai bíboros téren. A modern 
stílusú épületet 1987-ben adták 
át. Rendkívüli élményt nyúj-

tanak a napfényben tündöklő 
ólomberakású ablakok, a Kál-
vária stációk. Időközben meg-
épült a református templom is a 
Csobánka tér északi részén.

A több mint 4 méter magas 
emlékmű, tipikus emlékező, 
engesztelő objektum.

A keresztény emlékműhöz 
két aktualitás is kapcsolódik, 
egyrészt a Boldog Özséb plébá-
nia nemrégen ünnepelte a temp-
lom felszentelésének 32. évfor-
dulóját, valamint, hogy a ke-
resztet 2001-ben állították fel, 
az 1956. évi forradalom és sza-
badságharc 45. évfordulója al-
kalmából.                           Z. A.

A Lékai bíboros téri kereszt

MINDEN TITKOK VERSEI. Ady End-
re költészete előtt tiszteleg az APS-fo-
tóstúdió csoportos kiállításával az Óbu-
dai Kulturális Központ színháztermé-
ben. Megnyitja Madár János költő, a 
Magyar Írószövetség választmányi tag-
ja november 14-én 18 órakor. (A tárlat  
december 13-ig ingyenesen látogatha-
tó. A pontos nyitvatartásról a 388-2373-
as telefonszámon érdeklődjenek).
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A  magyar festészetet ünnepelték
Három helyszínen ünnepelték Óbudán a Magyar 
Festészet Napját október 20-án. „Élő magyar fes-
tészet” címmel nyílt kiállítás a Fő téri Esernyős Ga-
lériában, ahol Élő magyar festészet doyenekkel ta-
lálkozhattak és a magyar kortárs üvegfestészetből 
is ízelítőt kaphattak az érdeklődők. Az Élő magyar 
festészet közép generációja az Óbudai Múzeum-
ban mutatkozott be, a fi atalok pedig a Hello Wood 
Zichy-udvarban.

T-Art Élő Festészet

A csoportos kiállítást 2006 óta minden évben 
megrendezi a T-Art Alapítvány a Magyar Festé-
szet Napja alkalmából az Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Galériájában. A tárlat a T-Art 
gyűjtemény festőművész támogatóinak aktuális 
festményeit mutatja be, melyeket október végé-
ig láthattak. Kiállították annak a két új meghívott 
művésznek az alkotását is, akiket az alapítvány 
ebben az évben választ elismerésképpen a tagjai 
közé. Az ó-békásmegyeri, Templom utcai Szent 
József Ház kiállítással, az Óbudai Kulturális Köz-
pont szimpóziummal csatlakozott a rendezvény-
sorozathoz.

Tájképtől az absztraktig
A Magyar Festészet Napjához kapcsolódott Farkas 
Zsuzsanna „Szemüveg nélkül” című  kiállítása a Ci-
vil Ház új székhelyén, a Végvár utca 2. szám alatt. 
A művésznő a rajz, a festés alapjait kisiskolásként 
Peti János művész-tanártól tanulta. Rajz tagoza-
tos gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az isko-
lai évek után nem a művészi pályát választotta, de 
munkáiban mindig nagy szerepe volt a színeknek, 
a kreativitásnak, az alkotásnak. Hosszú idő után 
tért vissza a festészet varázslatos világába. Téma-
választása változatos: tájképtől az absztraktig. 

Pályám
Bács Emese festőművész kiállítása fenti címmel látható az Óbudai Kulturális 
Központ San Marco Galériájában november 8-tól. Alkotásainak fi guráin és vá-
rosképein különleges, applikált tárgydarabokat találunk: fonalak, szívószál, fa-
ékek, kábelek, kupakok, műanyagok, kidobott gyermekjátékok, gyógyszertar-
tó vagy akár a palettáról felkapart  izgalmas felületű olaj- és akrilfesték darabok 
találhatók. Az élet elhasználódott apró tárgyai Bács Emese képein a festészet 
nyelvében új értelmet nyernek. (Megtekinthető november 29-ig ingyenesen, 
hétköznapokon 9-től 16 óráig a San Marco utca 81. szám alatt).

Az utóbbi hetekben két Krú-
dy Kört is tartottak a Kéhli 
vendéglőben. Az egyiken a 
lengyel irodalomról, a mási-
kon az irodalmi kör névadó-
járól tartottak előadást, de 
volt könyvbemutató is.

D r. Cséby Géza Krú-
dy-okleveles író 

és tiszteletbeli konzul, a 
magyar-lengyel barátság 
történetét ecsetelte, majd 
felolvasott néhány általa 
fordított verset, amelyek 
főleg a szerelemről, a 
szeretetről és a barátság-
ról szólnak. Ezt követően 

Hermann Mária mutatta 
be Ambrus Judith Külö-
nös érintés című kötetét 
és magát a szerzőt. 

- Ebben a könyvben ti-
zenkét történet találha-
tó – mondta –, sok apró 
élethelyzet, esemény sa-
játos elegye. Rácsodál-
kozás emberre, világra. A 
sorsokban rejtőzködő lé-
lek keresése és felfede-
zése jellemzi Ambrus Ju-
dith műveit.

A Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör október kö-
zepi ünnepi estjén pedig 
a nagy író születésének 

141. évfordulója alkal-
mából megkoszorúzták 
a Kéhli Vendéglő Krúdy 
szalonjában lévő portré-
ját Kanizsa József, a kör 
ex, Németh Nyiba Sán-
dor jelenlegi titkár és Ki-
rály Lajos elnök veze-
tésével, majd a Krúdy-
tól-Krúdyról című most 
megjelent antológiából 
olvastak fel egy-két írást, 
és természetesen felele-
venítették az író életének 
főbb állomásait. 

Mindkét irodalmi estet 
ének és zene színesítette.

(temesi)   

Krúdy Kör Krúdyra emlékezve
Rácsodálkozás emberre, világra

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Idén is kerékpáros dzsembo-
rival zárult az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata által 
elindított Bike & Breakfast 
sorozat 2019-es szezonja. Az 
egészséges életmód és ke-
rékpáros munkábajárás nép-
szerűsítésére létrehozott 
program idén márciustól-ok-
tóberig zajlott több ezer 
résztvevővel. Minden hónap 
utolsó pénteki napján, illetve 
az Európai Mobilitási Héten 
várták a partner vendéglátó-
helyek ingyenes kávéval és 
péksüteménnyel az előre be-
regisztrált és kerékpáron 
helyszínre érkezőket. 

Október 25-én került 
sor a szezonzárásra 

a program fő koordináto-
ra, az Esernyős három Fő 
téri helyszínén. A kerék-
párosok DJ Bem váloga-
tását hallgatták reggeli-
zés közben, válogathat-
tak Dori Poppins bringás 
kiegészítői között, vala-
mint ingyenes rendőr-
ségi kerékpár-regisztrá-
cióra is lehetőség nyílt a 
III. kerületi Rendőrkapi-
tányság munkatársai jó-
voltából. Rátonyi Krisz-
tina televíziós műsorve-
zető segítségével pedig 
gazdára találtak azok a 
nyeremények, amelyeket 
a Pecsétgyűjtő játékban 
és Te és a kerékPárod fo-
tópályázatban résztve-
vők között sorsoltak ki.  
A nyereményeket töb-
ben a helyszínen vették 
át, akinek azonban nem 
sikerült megjelenni, még 
november 15-ig átveheti 

az ajándékokat az Eser-
nyősben fényképes iga-
zolvány bemutatásával.

A 2019-es Bike & Bre-
akfast szezon Pecsét-
gyűjtő játék nyertesei:

Bagaboo biciklis tás-
ka: Pálffy Erika, Jandász 
Katalin, Szántó Debóra, 
Kristóf Ibolya.

Doripopp kerékpáros 
gymbag: Kovács Ger-
gely, Kun Vilmos.

Felvarrom biciklikül-
ső derékszíj: Morandini 
Viktor, Kézdi Gábor, Fo-
dor Judit.

Felvarrom kerékpáros 
pénztárca: Török Viktor, 
Láng Melinda, Rémes 
Péter, Petrik Csaba, Ba-
ranyai Orsi, Dr. Keszthe-
lyi Szilárd, Pálffy Anna 
Éva, Morandini Hanga, 
Onufer Adrien, Horváth 
Lajosné, Szilvai Márton, 
Pápai Steinbach Rita, 
Sárközi Dóra, Skobrán 
Tímea, Dudás Szilvia.

One Year On A Bike 
című angol nyelvű kiad-
vány a This is Melbourne 
Too felajánlásában: Sár-
közi Dávid.

Egy főre szóló brin-
gásreggeli a Pékesség 
jóvoltából: Makács Gá-
bor, Szilvai László, Ispá-
novity Antal, Boncosné 
Szendi Mariann, Füze-
si Tamás, Nádas Melin-
da, Kovács Nóra Rebeka, 
Balázs Ildikó, Kun Lau-
ra, Hársfai Tamás.

Két főre szóló fejedel-
mi reggeli a Csillaghe-
gyi Megállótól: Sólyom 
László.

Fődíj, az 1 db 150.000 
forint értékben kiválaszt-
ható Berguson-kerékpár: 
Fazekasné dr. Tilki Rita.

A Te és a kerékPÁ-
ROD fotópályázat nyer-
t esei:

Instax Mini 9 fényké-
pezőgép a legtöbb közön-
ségszavazatot begyűj-
tő fotóért: Varga Csilla – 
„Nincs akadály”.

Kerékpárra is rögzít-
hető univerzális okos-

telefontartó a  kerékpár-
PÁROS kapcsolatot be-
mutató fotóért: Runnin-
girl felhasználónéven – 
„szimbiózis”

Doripopp kerékpáros 
gymbag: Baranyai Orsi.

Nyereményesővel zárult a bringásreggelik sorozata

Fotó: Zumpf András
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 Óbudai sziréna
Füves cigi

a rendőrségi 
parkolóban 

A III. kerületi rendőrök el-
fogtak két férfi t, akik a 
rendőrségi épület előtt 
marihuánás cigarettát 
szívtak. Két férfi  október 
15-én este a Tímár utcai 
rendőrségi épület előtt, a 
parkolóban megállt, majd 
rágyújtott egy marihuá-
nás cigarettára, aminek 
a jellegzetes, szúrós sza-
ga a rendőrségi épületbe 
is beszivárgott. A parko-
lóban a járőrök igazoltat-
ták a 26 éves esztergomi 
T. Patrikot és a 27 éves 
pilisszántói E. Marcellt, 
akik elismerték, hogy fü-
ves cigarettát szívtak a 
parkolóban. A rendőrök 
az autó kesztyűtartójá-
ban, egy gyógyszeres 
üvegben zöld kábítószer-
gyanús növényi törmelé-
ket találtak és foglaltak le. 
A két férfi t kábítószer bir-
toklása vétség miatt gya-
núsítottként hallgatták ki.

Legyen ön is 
polgárőr! 

Várják azokat, akik szíve-
sen részt vennének Buda-
pest legaktívabb, legjobban 
képzett és felszerelt bűn-
megelőző szervezete, az 
Óbudai Polgárőrség mun-
kájában. Bővebb informá-
ció: www.polgarorobuda.
hu. Jelentkezés Szücs Já-
nosnál, az Óbudai Polgár-
őrség elnökénél, a 06-30-
621-6088-as telefonszá-
mon, a polgaror.obuda@
gmail.com e-mail címen.

Elhullott állatok 
bejelentése

Az állati tetemek elszállí-
tására vonatkozó igényt 
Csikós Viktória Fruzsi-
nának lehet bejelenteni 
naponta 0-24 óra között 
az 06-70-539-3220-as 
(telefonszám változás!) 
telefonszámon. Emellett a 
bejelentések a segitoan-
gyalok@segitoangyalok.
hu e-mail címen is meg-
tehetők.

A III. kerületi Rendőrkapi-
tányság munkatársai októ-
ber 24-én a Fő téren rende-
zett Bike & Breakfast elne-
vezésű rendezvénysorozat 
keretén belül ismertették a 
„BikeSafe” program célját, 
majd ezt követően az érdek-
lődők a kerékpárjaikat nyil-
vántartásba is vetethették. 

A BikeSafe vagyon-
védelmi program 

legfőbb célja, a kétkere-
kűek legfontosabb ada-
tainak és fotóinak nyil-
vántartásba vételével a 
bűncselekmények meg-
előzése, az eltulajdoní-
tott kerékpárok azono-
sításának, a lopások fel-
derítésének elősegítése. 

A programon a bicikli-
sek a regisztráció mel-

lett hasznos tanácsokat 
is kaptak a kerékpárok 

helyes lezárásával kap-
csolatban.

Lopás ellen regisztrált biciklik

Nyílt napon látták vendégül a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 2.b osztályos tanulóit a III. kerületi Rendőrkapi-
tányságon, ahol a rendőrök munkájával ismnerkedhettek meg a diákok

A Mosolygó Tag-
óvodában mutat-

ta be az Óbudai Pol-
gárőrség a Mazda BT-
50-es terepjáróját és 
egyik benzines Kee-
way robogóját a közel 
kétszáz kisgyermek-
nek és gondozóiknak. 
Nagy sikere volt Jet-
ronak, a mantrai ling 
képzettségű nyomkö-
vető kutyának és Tigi-
nek, „aki” jelenleg ta-
nuló státuszban készül 
a nyomkövető szerepre.
A gyerekek élvezték, 
hogy kipróbálhatták a 
különböző „villogókat” 
és az URH rádiókat.

Polgárőri bemutató ovisoknak
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A helyszínen járva dr. 
Kiss László, Óbuda-

Békásmegyer polgármes-
tere megszemlélte a ron-
gálást és kérte a III. ke-
rületi rendőrkapitányt, 
Szikszó Sándor rendőr al-
ezredest, hogy haladékta-
lanul intézkedjen az elkö-
vetők kézre kerítéséről.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyeleté-
nek munkatársai a hely-
színen felvételt készítet-
tek a károkról: a rongá-
lók az emlékmű részét 
képező oszlopot dön-
tötték ki, a lépcsőzet is 
megsérült.

Dr. Kiss László pol-
gármester intézkedett az 

emlékmű haladéktalan 
helyreállításáról.

A Petőfi  téren állt már 
Országzászló, azonban 
az 1941-ben emelt em-
lékművet 1945-ben le-
bontották, majd 2012-ben 
az eredeti tervek sze-
rint Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata támo-
gatása által állították fel 
újra.

A polgármester ki-
emelte: a III. kerület kö-
zössége visszautasítja az 
emlékhelyeink elleni tá-
madásokat és biztos lehet 
abban, hogy mindenki 
polgármestereként min-
dig fel fog lépni értéke-
ink védelmében.

Ismeretlenek megrongálták a Petőfi  téri Országzászlót

A rendőrök tíz perc alatt el-
fogták azt a három férfi t, 
akik a gyanú szerint betör-
tek egy óbudai lakásba és 
onnan pénzt vittek el.

A rendelkezésre álló 
adatok szerint három 

férfi  autózott Óbudán ok-
tóber 17-én 20 óra körül. 

A gyanú szerint olyan la-
kást kerestek, ahova köny-
nyű szerrel be tudnak tör-
ni. A három férfi  a Kolos-
tor úton állította le az au-
tóját, gyalog a Kiscelli 
közbe mentek és egy föld-

szinti lakás teraszajtaját 
feszítették fel, majd be-
mentek és átkutatták a la-
kást. Az ingatlanból végül 
20.15 órakor több mint 50 
ezer forintnyi pénzzel és 
valutával távoztak, be-

szálltak a kocsiba és elhaj-
tottak a helyszínről.

A vagyonvédelmi osz-
tály nyomozói tíz perccel 
később a Róbert Károly 
körúton igazoltatták és el-
fogták a feltételezett elkö-

vetőket. A 67 éves buda-
pesti B. László volt a sofőr; 
utasainál, a 44 éves miskol-
ci L. Attilánál és az 51 éves 
budapesti L. Józsefnél a 
rendőrök megtalálták és le-
foglalták az ellopott pénzt.

Tíz perc alatt elfogták a betörőket
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A pályázatot zárt borítékban lehet be-
nyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15.00-17.30, 
szerdánként: 8.30-12.00 és 13.00-16.00, 
csütörtökönként: 8.30-12.00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely 
letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.

hu honlapról, vagy személyesen átvehető 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7.).
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidőt (minden hónap utol-
só munkanapjának 12 órája) követő 60 na-
pig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan 
van lehetőség, azok bontására minden hó-

nap utolsó munkanapján 12 órakor ke-
rült sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiség-
ében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, 
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő 
Bizottság az azt követő ülésén dönt.

A pályázati felhívás teljes szövege felkerült 
2019. november 5-től a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapokra.

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terü-

let
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műsza-
ki 

állapot

Minimá-
lis bérleti

díj 
(Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Berend utca 18., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – lerom-

lott 25.925,- 31.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-

Föld utca 51., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.740,- 24.000,-

Hunyadi utca 58-60., pinceszint, 
udvari raktár 62976/0/B/1 22 – lerom-

lott 7.392,- 8.000,-

Kabar utca 6., fölszinti, utcai iroda 64057/1/A/128 23 víz, villany, táv-
fűtés közepes 49.473,- 59.000,-

Lajos utca 104., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17799/2 52 – lerom-

lott 17.628,- 21.000,-

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-

Meggyfa utca 19., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 49.755,- 59.000,-

Pacsirtamező utca 13., földszin-
ti, utcai

vendéglá-
tó funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 279.328,- 335.000,-

Pacsirtamező utca 13., földszin-
ti, utcai

üzlet funk-
ció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 240.120,- 288.000,-

Pacsirtamező utca 32., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany lerom-

lott 26.442,- 31.000,-

Pacsirtamező utca 33., földszin-
ti, utcai üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 217.350,- 260.000,-

San Marco utca 12-18/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany lerom-

lott 15.255,- 18.000,-

San Marco utca 12-18/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany lerom-

lott 15.255,- 18.000,-

Selyem utca 4., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.679,- 24.000,-

Selyemfonó utca 8., földszin-
ti, utcai iroda 18910/77 /A/51 78 víz, villany, táv-

fűtés
lerom-

lott 90.012,- 108.000,-

Szellő utca 2.,
földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, táv-

fűtés közepes 72.864,- 87.000,-

Szőlő utca 46., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany lerom-

lott 16.600,- 19.000,-

Tímár utca 13/A., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 40.002,- 48.000,-

Tímár utca 17/B-19., „B” lh., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany lerom-

lott 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., „E” lh., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-

Tímár utca 17/B-19., „F” lh., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) 
pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Az Országos Erdészeti Egyesület és 
az Év Fája Kuratórium idén már he-
tedik alkalommal hirdeti meg az Év 
fája szavazást. A 2020-as esztendő 
fája a tatár juhar, a kecskefűz és a 
rezgő nyár közül kerül ki.

Az érdeklődők a www.azev-
faja.hu/szavazas oldalon 

kattinthatnak a három fafaj 
egyikére november 22-ig. Az 
Év fája honlapon minden egyéni 
felhasználó egyszer szavazhat. 
Ugyanezen a felületen tekinthe-
tő meg a szavazás állása is. Az 
Országos Erdészeti Egyesület és 
az Év Fája Kuratórium a vokso-
lással a hazai fafajokra kívánja 
felhívni a fi gyelmet.

Szavazni az alábbi fafajok-
ra lehet: tatár juhar (Acer tatari-
cum), kecskefűz (Salix caprea), 
rezgő nyár (Populus tremula). 

A tatár juhar eleink honfog-
laló útvonalán elterjedt, általuk 
is ismert fafaj. Alföldi területe-
inken erőteljesen visszaszorult, 
de hegy- és dombvidékeinken is 
kevésbé becsülik alacsony ter-
mete, csekély gazdasági értéke 
miatt. Ökológiai szerepe viszont 
jelentős.

A kecskefűz leginkább arról 
ismert, hogy virágzata a húsvé-
ti barka. Fatermetű egyedei vi-
szont ritkaságszámba mennek, 
mivel évszázadokon keresztül 
gyomfának tekintették, s ma is 

igyekeznek felverődő egyedeit 
visszaszorítani. Egyetlen fűzfa-
junk, amely többletvíz nélkül él.

A rezgő nyár hegy- és domb-
vidékeink jellemző pionír fafa-
ja. Fontos szerepe van az ero-

dált, lepusztult talajok újraer-
dősülésében. Tarra vágott terü-
leteken tömegesen verődhet fel, 
ezért igyekeznek visszaszoríta-
ni. Elegáns megjelenésével nö-
veli erdeink esztétikai értékét.

Három fafaj közül lehet választani november 22-ig

Megkezdődött az Év fája szavazás

Kecskefűz Rezgő nyár Tatár juhar 

A tavaszi szerelem most hozta meg a gyümölcsét a Budakeszi Vadaspark-
ban: ritka, különleges állatok születtek a közelmúltban. A szikaszarvasok-
nál és az őstulkoknál is egy-egy borjú látta meg a napvilágot. A Budakeszi 
Vadaspark elsődleges célja, hogy megismertesse a Magyarországon ős-
honos, illetve a Kárpát-medencébe betelepült állatokat

Őszi bébibumm a Vadasparkban
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Műfordítók estje
Szöllősi Dávid és Ossik János műfordítókat hívták 
meg vendégnek november 14-én 16 órára a Krúdy 
Gyula Irodalmi Körbe, a Kéhli vendéglő Krúdy Sza-
lonjába. (Cím: Mókus utca 22.). 

Fotók a homlokzaton
A „Panel zsáner” című fotópályázat kültéri kiállítása 
a Békásmegyeri Közösségi Ház homlokzatán lát-
ható 2020. január 31-ig.
 

Bükkaljai kőkultúrák
A Békásmegyeri Közösségi Ház új kültéri árkád-
kiállítása a bükkaljai kőkultúrákat mutatja be. Ba-
ráz Csaba, a téma kutatója megfi gyelésein keresz-
tül pillanthatnak be ebbe a titokzatos világba, mely-
nek legarchaikusabb rétegét a kaptárkövek alkot-
ják. (Megtekinthető ingyenesen december 3-ig. 
Cím: Csobánka tér 5.). 

Gerbeaud Emil emlékére
Száz éve annak, hogy nincs köztünk a híres cuk-
rász, csokoládégyár tulajdonos Gerbeaud Emil 
(1854-1919), aki elévülhetetlen érdemeivel nemzet-
közi hírnevet szerzett a magyar cukrász- és édes-
iparnak. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban november 8-tól 2020. április 5-ig 
látható időszaki kiállítás tiszteletreméltó alakjának 
állít emléket. (Nyitva keddtől-vasárnapig 10-től 18 
óráig. Cím: Korona tér 1.).

Repülőmakettek
100 éves a kereskedelmi és polgári repülés. 
1919-ben elindultak az első nemzetközi repülőjára-
tok, melyek forradalmasították a légi közlekedést, 
az utazást. A VIII. Országos Márton-napi Makett-
kiállítással és -versennyel erre emlékeznek a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) 
november 9-én 10-től 16, november 10-én pedig 
10-től 15 óráig. Az eseményen nyereményjáték is 
lesz. (Jegyárak és részletek kulturkozpont.hu)

Október 15. a fehér bot nem-
zetközi világnapja. Ez alka-
lomból a Vakok és Gyengénlá-
tók Közép-magyarországi Re-
gionális Egyesülete Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
tának támogatásával a Békás-
megyeri Közösségi Házban 
rendezett előadói délutánt. 

A program célja az 
volt, hogy felhívja 

a fi gyelmet a látássérült 
emberek esélyegyenlő-

ségére, ennek jegyében 
a látó és nem látó művé-
szek közösen léptek fel. 

A fehér bot napja alkal-
mából 2015. október 16-
án alakult a Látássérül-
tek klubja a Békásmegyeri 
Közösségi Házban. Az az-
óta működő klub vezetője, 
Vasné Pintér Teréz min-
den hónap harmadik pén-
tekén 10-től 12 óráig elő-
adásokkal, érdekes prog-
ramokkal várja azokat, 

akik csatlakozni szeret-
nének a közösségéhez. A 
klub ingyenesen látogat-
ható. További információ: 
+ 36-70-377-3265, lam-
pas.obuda@gmail.com

A rendezvényen fellé-
pett R. Kárpáti Péter szí-
nész, műsorvezető, Haj-
dan Vali költő, előadó-
művész, Ézsiás László 
költő, előadóművész, va-
lamint koncertet adott a 
Szarkaláb Banda.

Közösen léptek fel 
látó és nem látó művészek

Immár ötödik évfolyamát 
jegyzi, a méltán népszerű, 
ingyenesen elérhető, kerü-
leti kulturális nyomtatott 
folyóirat, az Óbudai An-
ziksz. Az aktuális lapszám 
megjelenését követően 
rendszeresen tartanak ösz-
szejövetelt, estet a szerzők, 
a kultúra iránt érdeklődők 
számára.

Az október végi ese-
mény első részében 

Horváth András és Vígh 
György két nemrégi-
ben körünkből eltávozott 
művészre, Féja Endrére, 
és Tandori Dezsőre em-
lékezett, akikről az Óbu-
dai Anziksz 2018/19-es 
téli lapszámban jelentek 
meg érdekes cikkek.

Az aktuális szám be-
vezetője, és egy riport 
is kapcsolódik a Hel-
lo Wood céghez, vállal-
kozáshoz, alapfi lozófi á-
hoz, mozgalomhoz. Hu-
szár András társalapító-
val Vígh György veze-
tett egy kötetlen, őszinte, 
sodró lendületű beszél-
getést. A mozgalmat fi -
atal építészek indították 
2010-ben egy nemzetkö-

zi összejövetel keretében 
Kapolcson a Művészetek 
Völgyében. Az időköz-
ben Csóromföldére köl-
tözött tábor idén ünne-
pelte 10 éves jubileumát, 
ahol 40 országból 60 épí-
tész cserélt eszmét, épí-
tett közösségi bútorokat, 
különböző rendeltetésű 
épületeket fából.

A Hello Wood „ezer” 
szállal kötődik Óbuda- 
Békásmegyerhez. Tavaly 
ősszel költöztek a há-
nyatott sorsú, használa-
ton kívüli Zichy kastély 
északi szárnyába. Itt elő-
ször a Nyitott Műhelyt 
rendezték be, majd az 
emeleten elkészült a ki-
állítótér, de ide költözött 
az agytröszt is. Azóta is 

mozgalmas élet folyik 
mindkét szinten, előadá-
sokkal, workshopokkal, 
kiállításokkal. A progra-
mok egy részén az aktív 
részvétel az óbudaiaknak 
ingyenes! 

Csak kevesen tudják, 
hogy a Fő téri műanyag 
térbútorokat is a Hello 
Wood készítette, sokan 
látták a Hadrianus fej-
szobrot, vagy legutóbb a 
Hékás Békás keretében 
a Hintahajót. Az Óbudai 
Advent területén tavaly 
is felépítették akác ha-
sábokból,  a kívül-belül 
színes fényben pompá-
zó Adományfát. Az ese-
mény befejeztével a tűzi-
fát átadták a rászorulók-
nak.                       Z. A.

Anziksz est fi atal építészekről

Ki volt Czetz János?
A tábornok lovasszobrát a közelmúltban avatták fel a 
megújult Lékai bíboros tér átadásával együtt. Az ör-
mény származású erdélyi Czetz János, vagy Juan Fer-
nando Czetz a magyar hadtörténelem jeles személyi-
sége, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
egyik legfi atalabb honvédtábornoka, Bem József altá-
bornagy táborkari főnöke. Az elvesztett szabadságharc 
után az emigrációs politika aktív szereplője volt, aki ké-
sőbb a magyar szabadság ügyének kudarca után lelt új 
hazára Argentínában. A dél-amerikai országban a dé-
li határvidékének feltérképezője és védelmének szer-
vezője lett, és a Buenos Aires-i Katonai Akadémia első igazgatója. Második ha-
zájában megbecsülés és tisztelet övezi a személyét, tevékenységét és életútját.
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November az év utolsó előtti hónapja. Elnevezé-
se latin eredetű, kilencet jelent. A magyar kalen-
dáriumban Szent András, a nyilas vagy az enyé-
szet havának nevezik.

November a télre való készülődés idősza-
ka. Az elődeink számára is ezt jelentet-

te ez a hónap, csak másképp, mint manap-
ság, hiszen az életüket nagyban befolyásol-
ták a mezőgazdaságban végzett tevékenysé-
gek. A falvakban, ahogy egyre hidegebbre 
fordult az időjárás, úgy kerültek mindinkább 
előtérbe a házban végezhető munkák. No-
vember volt a fonó, a kukorica- és a tollfosz-
tás időszaka. Ahol természetesen nem csak 
munka folyt, helyet kapott a játék, az ének, a 
mesemondás, az ismerkedés, párválasztás is. 
A hónap elejére esik Mindenszentek és a ha-
lottak napja, de mellettük több jeles napot is 
megőrzött a néphit.

A halálhoz való viszony
Eleink egészen másképp viszonyultak a ha-

lálhoz, mint mi, napjainkban. Az élet termé-
szetes velejárójának tekintették, már a kis-
gyermekeket is megtanították a jó halálért 
imádkozni. A gyásznak megvoltak a maga 
szabályai, a közösség pedig segített feldol-
gozni a veszteséget. A halottakról úgy gon-

dolták, ők a család képviselői, segítői a túlvi-
lágon. November elején, a halottak napja kör-
nyékén ezért sok helyen kenyérrel, vízzel, só-
val várták a hitük szerint ilyenkor hazalátoga-
tó elhunyt szeretteiket. Rendbe tették a síro-
kat, a temetőket, gyertyákat gyújtottak. Elter-
jedt szokás volt, hogy a koldusoknak kalácsot 
adtak, hogy ők is megemlékezzenek a halotta-
ikról. Ezen a napon szinte mindenütt tilos volt 
a munka, mert azzal zavarták volna a holtakat, 
és nagy bajt hoztak volna magukra. 

Mindenszentek napja
November 1-jén van Mindenszentek napja. 

III. Gergely pápa a VIII. században tette ün-

neppé e napot, azzal a céllal, hogy a vértanúk 
mellett a kereszténység elismerése után szent-
té avatottakról is emlékezzenek meg. Min-
denszentek napja mindazon megdicsőült lel-
kek ünnepe, akikről külön nem emlékezik 
meg a kalendárium. Magyarországon gazda-
sági hagyományok is kapcsolódtak a naphoz, 
egyes vidékeken ekkor szegődtették a cselé-
deket, pásztorokat. Máshol ekkor volt a le-
gényvásár, ekkor kötöttek a gazdák egyezsé-
get a szolgálni menő legényekkel. 

Halottak napja
November 2-án van halottak napja. Az 

egyház 998 óta tartja meg a Szent Odiló 
clunyi apáttól eredő szokást, amely a sírok 
megtisztításáról, virággal díszítéséről, gyer-
tyák gyújtásáról és a halottakról való meg-
emlékezésről szól. A néphit szerint, a csa-
ládokban az ilyenkor meggyújtott gyertyák 
égésidejéből ki lehetett következtetni, ki hal 
meg előbb a családtagok közül. Magyaror-
szágon a halottak napja az idők során a ka-
tolikus egyház ünnepnapjából általános, fe-
lekezetektől független, az elhunytakról való 
megemlékezés napjává vált. 

Mindenszentek és halottak napja

A legnagyobbak közé tartozott az an-
gyalbőrbe bújt gyönyörű ördög, aki-
nek a hangjáért mindenki rajongott. 
Házy Erzsébet operaénekes, a ma-
gyar operajátszás tündöklő csillaga, 
éppen 90 éve született. Emlékét 
hang- és fi lmfelvételek, könyvek és 
egy róla elnevezett énekverseny őrzi. 
A híres művész Óbudán élt.

Megkértünk két óbudai 
operaénekest, hogy em-

lékezzenek Házy Erzsébetre, 
elsőként a szomszédságában 
élő Domahidy László Európa-
díjas művész beszélt róla:

- Édesapám, aki szintén neves 
operaénekes volt, egy egész ope-
rakolóniát alakított itt ki a Folyon-
dár utcai lakásunk környékén. 
Erzsike, férjével, Darvas Iván-
nal közösen vette meg 1967-ben 
apám javaslatára a szomszédos 
Mátyás utcai házat. Velük szembe 
költözött Melis György, de itt la-
kott a közelben Korondy György, 
Sass Sylvia és később Pitti Ka-
talin is. Erzsike nagyon szeretett 
itt lakni, gyakran járt át hozzánk. 
Édesanyámmal nagyon jóban 
volt, sokszor hozott neki virágot 
a kertjéből. Amikor rosszabb nap-
jai voltak, a nappalinkban sírta el 
búját-baját, nehezen dolgozta fel 
lelkileg, ha nem kapott szerepet 

az Operaházban. Erzsike egy tü-
neményes jelenség volt, nagy for-
mátumú, aki jól alkalmazkodott a 
szerepbeli karakterekhez, ösztö-
nösen ráérzett a szerepnek megfe-
lelő stílusjegyekre. Amikor nagy 
beteg lett, apám többször meglá-
togatta a kórházban, de haláláról a 
Híradóban értesült.

Domahidy László azt is el-
mondta lapunknak, hogy a 
Kossuth-díjas Házy Erzsébet 
halála után, barátaival együtt, 
emlékkoncerteket szervezett, 
például a Fészek Klubban és 
az Óbudai-Hegyvidék Szenthá-
romság templomban, majd szí-
vesen elvállalta a Klemen Te-

rézia által létre hívott Házy Er-
zsébet Nemzetközi Tehetség-
kutató Énekversenyen a zsűri-
zést a felvidéki Érsekújvárban. 
Azért tartják Szlovákiában az 
énekművész emlékét őrző meg-
mérettetést, mert 1929. október 
1-én Pozsonyban született. 

A szintén Óbudán élő Barlay 
Zsuzsanna, Liszt Ferenc-díjas, 
érdemes művész, a Magyar Ál-
lami Operaház örökös tagja, a 
következőket mondta el egyko-
ri kollégájáról és barátnőjéről:

- Régi barátság a miénk, hi-
szen egy zenei gimnáziumban 
jártunk. Érdekes történet, hogy 
miután a matematika neki se 

ment, mint ahogy nekem se, az 
érettségin nagyon félt ettől a tan-
tárgytól, és az érettségi elnök, 
nyílván a matekra gondolva, 
megkérdezte tőle: Kedves, mi 
az, amit tud? Mire Böbe rávág-
ta: Énekelni! Nagy nevetés tört 
ki, de azért sikerült leérettségiz-
nie… Később, jó háziasszonnyá 
vált, főzött, takarított, kézimun-
kázott. Nagylelkű, adakozó volt 
gyönyörű hanggal! Számos da-
rabban játszottunk együtt, példá-
ul, a Manonban, a Cigánybáró-
ban és a Pillangó kisasszonyban. 
Ő volt a Pillangó! Öröm volt ve-
le együtt énekelni, együtt dob-
bant a szívünk, egyszerre vet-
tünk levegőt, egy szempillan-
tásból tudtuk, mit akar a másik. 
Színpadi jelenléte mindenkit le-
nyűgözött, minden egyes sze-
repre elmélyült munkával ké-
szült és szenvedélyesen játszott 
– ahogyan szenvedélyesen is élt. 

Az 1982. november 24-én el-
hunyt nagy művész sokak sze-
rint, egy angyalba bújtatott ör-
dög, ellentmondásos személyi-
ség volt, hol gátlásos, hol gát-
lástalan, de abban minden-
ki egyet értett, hogy a magyar 
operajátszás tündöklő csillaga 
volt – aki most is ragyog felvé-
telekről…                      Temesi 

90 éve született Házy Erzsébet

Az operajátszás tündöklő csillaga Óbudán élt
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Ez férfi munka volt lányok! A 
Vasas Óbuda női röplabda-
csapata történelmet írt az-
zal, hogy a selejtező utolsó 
párharcában legyőzte az al-
bán Partizán Tirana együtte-
sét, ezzel felkerült a Bajno-
kok Ligája (BL) főtáblára. 

Az egyre jobban ösz-
szecsiszolódó csa-

pat már a selejtező ko-
rábbi mérkőzésén is fel-
villantotta igazi képes-
ségét, a montenegrói Lu-
ka Bar ellen megbízha-
tó játékkal kettős győ-
zelmet (3-0, 3-0) aratott, 
az alig egy órás játékidő-
ben kivívott siker biza-
kodásra adott okot a Ti-
rana elleni kettős össze-
csapás előtt. Jakub Glu-
szak edző ugyan óva in-
tette a játékosokat, ne-
hogy könnyen vegyék az 
újabb akadályt, ám a lá-
nyok sem a hazai, sem a 
tiranai mérkőzésen nem 
kegyelmeztek az albá-

noknak. Ezt a két talál-
kozót is játszmaveszte-
ség nélkül nyerték meg 
és ezzel bejutottak Eu-
rópa legjobb húsz csapa-
ta közé. 

A klub honlapján Ja-
kub Gluszak vezetőedző 
így értékelt: - Idegesen 
kezdtünk, mert rajtunk 
volt a teher, de amikor 
hozzászoktunk a csar-

nok hangulatához (állan-
dó fütyülés), elkezdtünk 
olyan agresszíven játsza-
ni, ahogy azt kellett. A 
siker kulcsa a jó blokk-
védekezés volt, gratulá-

lok a lányoknak a győ-
zelemhez, sokat tettek 
azért, hogy a főtáblára 
jussunk.

Még további két fron-
ton szerepel a csapat. Az 
Extra ligában címvédő-
ként egyelőre két győze-
lem (MTK 3-0 és Jász-
berény 3-2 ellen) és egy 
vesztes rangadó (Békés-
csaba 2-3) a mérlege, 
a Magyar Kupában ké-
sőbb kezdődik a küzde-
lem. A babérokon egye-
lőre nem lehet pihenni, 
fárasztó, mérkőzésekben 
igen gazdag időszak elé 
néznek a lányok. A ha-
zai pontvadászat éppen 
csak elkezdődött, jönnek 
a Magyar kupa fordulói, 
na és az igazi vizsgafel-
adat: helytállás a legjobb 
európai csapatok elleni 
csatákban.

Kép és szöveg: lovas 

Röplabdás lányok történelmi sikere

Az esős, nyirkos idő-
ben didergő néző-

ket a gólok melengető ér-
zésével „jutalmazták” a 
top formában játszó ha-
zai futballisták. A mér-
kőzés előtt még egyér-
telmű nyíregyházi győ-
zelmet várt a közvéle-
mény, a tipp-mix foga-

dási felületen 5-ös szor-
zóval adták az esetleges 
TVE győzelmet. A Ke-
menes Szabolcs-Czvitko-
vics Péter edzőpáros ál-
tal kitűnően felkészített 
együttes azonban fütyült 
az esélyekre, már a mér-
kőzés első félidejében 
gólokkal (3-0) tette egy-

értelművé, ki a legény a 
zöld gyepen. A második 
játékrészben sem csök-
kent az iram és - a nézők 
nagy örömére - folytató-
dott a gólgyártás. A vé-
gén ez állt az eredmény-
jelző táblán: III. kerületi 
TVE- Nyíregyháza 5-0, 
góllövők: Balázs 2, Kap-
ronczai, Rajczi, Oroshá-
zi. Közben kiderült a kö-
vetkező ellenfél kiléte: a 
16 közé jutásért novem-
ber 4-én a Vasassal ját-
szott a Kerület. 

Az NB III-ban is tartja 
kitűnő formáját az együt-

tes, a második helyen áll, 
úgy tűnik az Érdi VSE és 
a Lipót SK lesz a legerő-
sebb vetélytárs a dobo-
gós helyekért vívott küz-
delemben. A 12. forduló 
után jól mutat a tabella: 2. 
hely, 8 győzelem, 2 dön-

tetlen, 2 vereség, 29-14 
gólarány, 26 pont. Friss 
hír a csapat háza tájáról: 
Kemenes Szabolcs és Cz-
vitkovics Péter edzők 
nemrég vehették át A li-
cences diplomájukat.   
Kép és szöveg: LovasA. 

Két fronton menetelnek Szerényebb célokért küzdenek
A bajnokság kezdete előtt merész célokkal (4-6. 
helyezés) indultak csatába a BLSZ I osztályban 
szereplő ASR Gázgyár labdarúgói.  Ehhez képest 
igen komolyan alulteljesítve, gyenge rajt után már a 
kiesés elkerüléséért harcol a csapat. Menet közben 
edzőváltás is történt, Molnár Zoltán helyett Borbély 
László szakmai vezető vette át ideiglenesen az irá-
nyítást. A játékoskeret nem gyenge, ezt bizonyít-
ja, hogy egyedüli BLSZ-es csapatként bejutottak a 
Magyar Kupa legjobb 64 együttese közé, ahol az 
NB II-es Győri ETO volt az ellenfél. A 4-1 arányú 
vereség tisztes helytállást jelent, ha a mutatott játé-
kot tartósítani tudnák a fi úk, nem lenne gond a baj-
nokságban. Erősnek tűnik a hátország, a tartalék, 
U18 és U14 csapat tavaly bajnokságot nyert, a fi a-
talok között sok ügyes játékos található. A Gázgyár 
pályának különleges hangulata van, a nemrég épí-
tett kis lelátó székeiről egyre többen nézik a mérkő-
zéseket.                                                             L.A.

Ha egy üzlet beindul… A III. kerületi TVE labdarúgó-csapa-
ta remekül szerepel az NB III. Nyugati csoportjában, emel-
lett egyre előrébb lépeget a Magyar Kupában. Az utóbbi 
versenysorozatban közönségszórakoztató játékkal elütötte 
a továbbjutástól a nála magasabb osztályban játszó Nyír-
egyháza kedvenceit és már a legjobb 32 között várja követ-
kező ellenfelét, a Vasas SC-t.

FittMóka
Töltsük együtt szeretteinkkel szabadidőnket a Fitt-
Móka családi zenés tornåkon Óbuda Békásme-
gyeren Csillaghegyen adventkor is! Az ingyenes 
egészségmegőrző tornák az Öszike klubban min-
den csütörtökön 9 órakor. Az Arnold Gym Fitness-
ben és Tündérkert Közösségi Térben előre egyez-
tetett időpontokban Kozma Zsuzsanna edző veze-
tésével: 06-70-413-9680.
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támogatá-
sával, valamint az Óbuda 
Hockey Academy szakmai 
közreműködésével az idei 
tél sem telhet el korcsolya-
oktatás nélkül.

Az óvodai úszásokta-
tással összehangol-

tan az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának 
fenntartásában működő 
óvodák 174 nagycsopor-
tos, iskolaérett gyerme-
kei 6 héten át, heti 1 alka-
lommal fognak részt ven-
ni korcsolyaoktatáson az 
Óbuda Hockey Academy 
Jégcsarnokában. 

Hogy milyen előnyök-
kel jár a korcsolyázás? 
Amellett, hogy egy élet-
re szóló élményt szerez-
nek a gyerekek a korcso-
lyázás megtanulásával, 
különleges fejlődési le-
hetőségeket is rejt ma-
gában a sportág. Rend-
kívüli módon fejleszti a 
koncentráció képességet, 
hozzájárul a helyes test-

tartás megőrzéséhez és 
nem utolsósorban javítja 
az állóképességet. Bizo-
nyított tény, hogy azok a 
gyerekek, akik heti rend-
szerességgel korcsolyáz-
nak, más sportágakban is 
jól megállják a helyüket.

A tervezett program-
ban résztvevő gyerekek 

(alkalmanként 50 fő, 25-
25 fős bontásban) játékos 
gyakorlatok során sajá-
títják el a biztonságos 
korcsolyázás alapjait, az 
órákon 2-2 szakképzett 
ÓHA edző avatja be az 
óvodásokat a korcsolyá-
zás rejtelmeibe és min-
dent megtesznek annak 

érdekében, hogy a télies 
sport nemcsak egy sza-
badidős tevékenységet 
jelentsen a kicsik számá-
ra, hanem akár egy ké-
sőbbi élsporttá is váljon a 
gyerek életében. 

A program 6 hetében 
(2019. november 4. és de-
cember 13. között), hétfő, 

szerda, csütörtöki napo-
kon az Óbudai Hétpettyes 
Óvoda, Ágoston Művé-
szeti Óvoda Kastély Tag-
óvodája, Gyermeksziget 
Montessori Óvoda Mo-
solygó Tagóvodája, Pity-
pang Művészeti Óvoda 
(Hunyadi utca) nagycso-
portos óvodásai fognak a 
jégre lépni. 

Az Óbudai Jégcsarnok 
felszereltsége nemzetkö-
zi szinten is megállja a 
helyét, egy szabvány- és 
egy kisméretű jégpálya 
mellett immáron 15 öltö-
ző és egy metodikai köz-
pont, balett-teremmel ki-
egészülve is az épület ré-
szét képezi. 

Bízunk benne, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan, 
az idei szezonban is nagy 
sikere lesz a program-
nak és egyre több gye-
rek fog kedvet kapni a 
korcsolyázáshoz! A kor-
csolyaoktatás a fennma-
radó óvodai csoportok-
nak 2020 januárjában fog 
folytatódni. 

Sikeres, sportélményekben 
gazdag időszakot tudhatnak 
magukénak az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata által 
fenntartott óvodák és tagin-
tézményeinek azon nagycso-
portos óvodásai, akik szep-
tember 16. óta vesznek részt 
heti 2 alkalommal térítésmen-
tes úszásoktatáson. 

A Rajtkőre Óbuda 
program immáron 

hatodik nevelési évéhez 
érkezett, melynek legfon-
tosabb célkitűzése tovább-
ra is a gyermekek vízhez 
szoktatásának segítése, a 
vízbiztos úszástudás meg-
szerzése. A 2016/17 óta 
fennálló programstruktú-
ra alapján az idei nevelé-
si évben 3 szakaszban va-
lósul meg az úszásoktatás, 
mégpedig az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata által fenntartott ösz-
szes óvoda, összes nagy-
csoportos, iskolaérett ko-
rú gyermekének részvé-
telével. A program sike-
rét nagyban növeli az a 

tény, hogy az eddigi 6 he-
tes képzés 9 hetes időtar-
tamra bővült, ezáltal 18 al-
kalommal vehetnek részt 
gyerekek úszásoktatáson.

Az idei programban 
összesen 500 nagycso-
portos óvodásnak nyílik 
lehetősége arra, hogy 9 
héten át november 29-ig, 

elsajátítsa az úszás alap-
jait, míg a tapasztaltabb 
gyerekek tökéletesítsék 
a már megszerzett tudást.

Miért érdemes megis-
mertetni a gyerekkel az 
úszást már egészen kis-
gyerekkorban? A gyerek-
sportként elkezdett rend-
szeres úszás hatásai révén 

megelőzhetők az ülő élet-
mód okozta negatív hatá-
sok, mint például a gerinc-
ferdülés és a rossz testtar-
tás. Emellett az úszás se-
gít a harmonikus izomzat, 
hajlékonyság és a megfele-
lő keringési rendszer kiala-
kulásában. Kisgyerekkor-
ban még kisebb a félelem-
érzet és gyorsabban elsajá-
títják az óvodások az úszás 
módszereit.  

Az úszásoktatás hely-
színéül a Csillaghegyi Ár-
pád Forrásfürdő, a Ró-
mai Teniszakadémia, va-
lamint a Császár-Komjádi 

Sportuszoda szolgál, ahol 
a gyerekcsoportokat szak-
képzett oktatók irányít-
ják és játékos feladatokon 
keresztül vezetik be az 
úszás világába. Az edzé-
sek a Római Sportegye-
sület, a Római Teniszaka-
démia, illetve a Darnyi Ta-
más Sport Egyesület által 
kerülnek megtartásra. 

A visszajelzések azt 
mutatják, hogy az úszás-
oktatás töretlen népszerű-
ségnek örvend, a program 
januárban tovább folyta-
tódik újabb III. kerületi 
óvodák bevonásával. 

Újra korcsolyázhatnak az óvodások

Folytatódik a nagycsoportosok ingyenes úszásoktatása

Az idei nevelési év első szakaszában az óbu-
dai óvodák az alábbi létszámmal képviseltetik 
magukat az úszásoktatáson: Cseresznyevirág 
Művészeti Óvoda és a Cseresznyevirág Művésze-
ti Óvoda Tagóvoda intézményei: 109 fő. •Pitypang 
Művészeti Óvoda és a Pitypang Művészeti Óvoda 
Gyöngyforrás Tagóvodája: 78 fő. • Óbudai Almás-
kert Óvoda és Óbudai Csicsergő Óvoda intézmé-
nyei: 81 fő. • Óbudai Vackor Óvoda és az Óbudai 
Vackor Óvoda Mókus Tagóvodájának intézményei: 
143 fő. • Óbudai Százszorszép Óvoda és az Óbu-
dai Százszorszép Óvoda Színes Gyerekkert intéz-
ményei: 89 fő.
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Ragyogj!–Divat és csillogás 
címmel a Kiscelli Múzeum-
ban október 10-én nyílt meg 
az a kiállítás, amelynek láto-
gatói az alkalmi öltözékek 
kultúrtörténetével ismer-
kedhetnek meg.  

A ruha teszi az em-
bert! – tartja egy ré-

gi mondás, és nem vé-
letlenül. Az öltözködés 

sok mindent elárult vi-
selőjéről a korábbi idő-
szakokban: jelezte a ne-
mi, vagyoni, életkorbeli 
különbségeket, az egyén 
társadalomban betöltött 
szerepét, vallási hova-
tartozását, foglalkozását. 
A ruha már a kezdetek-
től nem csupán arra szol-
gált, hogy az időjárási vi-
szonyoktól megvédje vi-

selőjét, egy sajátos szim-
bólum volt, a vizuális 
kommunikáció eszköze, 
amely már ránézésre el-
árulta, ki is az, aki hord-
ja. A divat összetett fo-
galom, elsősorban az öl-
tözködés módját irá-
nyító, koronként válto-
zó szokásrendszert je-
lenti, amelynek esztéti-
kai, lélektani, szocioló-

giai vonatkozásai is van-
nak, és az adott társada-
lomra jellemző kulturá-
lis jegyeket is tartalmaz. 
A kitűnni vágyás sokak 
számára fontos, ez meg 
is jelenik hol a divatban, 
például, mikor minden-
ki a fényűzésre töreke-
dett, hol pedig az egyéni 
öltözködés szintjén. Az 
uralkodók az öltözékük-
kel is tükrözni akarták 
a hatalmukat, gazdagsá-
gukat, ezért ragyogtak a 
ruháik, kiegészítőik. Ne-

mesfémek, fémszállal át-
szőtt, díszített ruháik ér-
tékesek voltak, ez is mu-
tatta a társadalmi rang-
jukat. De az esküvők, az 
estélyek, bálok is alkal-
mat adtak arra, hogy csil-
logó ruhákban tündököl-
jenek azok résztvevői. 

A múzeum nagyszabá-
sú időszaki kiállításán a 
XVIII-XXI. századi, kü-
lönféle alkalmakon viselt 
öltözékeket csodálhatják 
meg az érdeklődők, egé-
szen március közepéig. 

Új kiállítás a Kiscelli Múzeumban

Divat és csillogás

Időseknek szervez kézműves foglalkozásokat minden má-
sodik csütörtökön az Összefogás Óbudáért Egyesület a 
Hímző utca 1. szám alatt. Legközelebb november 21-én 
17-től 19 óráig várják az érdeklődőket

Kézművesség szép korúaknak

Fotó: Antal István
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A Közösségi Torna program 
Chi Kung edzései az őszi és 
téli szezonban is folytatód-
nak. Ezúttal az edzésekre 
termi órák keretében adunk 
lehetőséget. Lássuk csak 
miért is érdemes a Chi Kung-
gal behatóan foglalkozni és 
átélni ennek a meditatív 
mozgásformának a hosszú 
távon kifejtett pozitív életta-
ni hatásait?

Sokan vagyunk úgy, 
néhány szerintünk 

otthon is végezhető moz-
gásformával, hogy ott-
hon is elsajátíthatjuk, hi-
szen a világhálón renge-
teg anyag rendelkezés-
re áll. Mivel csikungo-
zás közben a bennünk rej-
lő természetes képessége-
ket erősítjük, ezért köny-
nyű levonni azt a helyte-
len következtetést, hogy 
akkor majd önállóan is 
boldogulni fogok. Ha el is 
jutunk egy pontig, fejlő-
désünkben megrekedhe-
tünk, elfogyhat a lendüle-
tünk, várunk egy inspirá-
cióra, ami tovább mozdít. 

Egy közösség megadhatja 
ezt az összetartást, össze-
tartozást. A kultúránk-
nak sajnos nem része a 
Chi Kunggal való foglal-
kozás, mégis rohanó vilá-
gunkban keressük az el-
csendesedés, magunkra 
fi gyelés lehetőségét, hogy 
ablakot nyissunk önma-
gunk felé. Hogyan lehet 
ezt megvalósítani a mai 
életkörülményeink kö-
zött? Az edzésekkel azt 

a folyamatosságot szeret-
nénk biztosítani, hogy a 
részvevőknek lehetősé-
ge legyen ezeknek a fo-
lyamatoknak a megisme-
résére.

Kínaiak milliói lazí-
tanak minden nap ezek-
kel a lágy nyújtásokkal 
és forgatásokkal, amelyek 
serkentik a vér és a Chi, 
vagyis a belső energia ke-
ringését, valamint erősítik 
a belső szerveket. Szerves 

része az ízületek és ínsza-
lagok nyújtása. Egyes be-
tegségek, sérülések utó-
kezeléseként meggyorsít-
hatjuk a gyógyulást, illet-
ve bizonyos visszafordít-
hatatlan időskori beteg-
ségek esetén lassítja a le-
épülést, vagy szinten tart-
ja a beteg állapotát. Ezen 
testmozgások a légzés 
kontrollálásával és a tu-
dat koncentrálásával segí-
tenek egy jóleső lelki nyu-
galmat előidézni. Rend-
szeres gyakorlásával tö-

kéletes harmóniát teremt-
het a gyakorló saját tes-
tével, lelkével, szellemé-
vel. Ennek köszönhetően 
egy életerősebb, egészsé-
gesebb és spirituálisan tel-
jesebb életet élhet, kortól, 
nemtől függetlenül.

Sifu Liszka László a Lor-
Han és 8 Brokáttekercs 
Chi Kung Hong-Kong-i 
változatával (Melyet Lee 
Kam Wing Nagymestertől 
tanult), tudja megismertet-
ni és átmozgatni reggelen-
te az érdeklődőket.

A 2018-19-es tanévtől új 
„gazda” karolta fel a kerületi 
diákolimpiai versenyrend-
szert. Az ezt megelőző ver-
senyek lebonyolítása nem 
volt zökkenőmentes, ezért 
határozott úgy Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata, 
hogy összefogja és támo-
gatja a jelentős hagyomá-
nyokkal rendelkező, több 
ezer diákot megmozgató 
rendezvény sorozatot. 

A szeptemberi rajt 
előtt a testnevelőta-

nárok értekezletet tartot-
tak, megbeszéltek min-
den fontos részletet, majd 
a gondosan összeállított 
versenykiírások után el-
indult a két féléven átíve-
lő versenysorozat. 

Az önkormányzat meg-
bízásából az Óbudai Sport 
és Szabadidő Nonprofi t 
Kft. a versenyek lebonyo-
lításához teljes anyagi tá-
mogatást biztosít, képzett 
szakmai csapata – a test-
nevelőtanárok segítségét 

is igénybe véve – garanci-
át jelent a rendezés magas 
színvonalára.  A diákolim-
pia kitűnő lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a kerület ál-
talános- és középiskolás ta-
nulói versenykörülmények 
között mérjék össze tudá-
sukat, minél többen vegye-
nek részt kedvenc sport-

águk seregszemléjén, a leg-
jobbak pedig képviselhe-
tik Óbudát a budapesti és 
az országos döntőben. Az 
alábbi versenyszámok sze-
repelnek az idei olimpián: 
alpesi sí, asztalitenisz, at-
létika, ergométeres evezés, 
fl oorball, judo, labdarúgás, 
kézilabda, szivacskézilab-

da, kötélmászás, függesz-
kedés, kosárlabda, mezei 
futás, sakk, ultimate frizbi, 
úszás, röplabda, vívás, zsi-
nórlabda. Az olimpiai ver-
senyekhez több kerületi 
sportegyesület is csatlako-
zik, ezzel segítik a nagy lét-
számú versenyek zökkenő-
mentes lebonyolítását.

A jelentős múltra visz-
szatekintő diákolim-
pia (régen úttörőolim-
pia) eddig minden alka-
lommal igazolta létjogo-
sultságát. A tanulók és 
az őket felkészítő taná-
rok, edzők is megszeret-
ték, ennek bizonyítéka az 
eddigi igen magas, közel 
4000 fős részvételi átlag. 
Szeptemberben beindult 
a „nagyüzem”, jövő má-
jusig egymást követik 
szabadtéren és teremben 
a sportági vetélkedők. 
Az olimpia rangját, fon-
tosságát elismerik a klu-
bok, a versenyek lebo-
nyolításban több kerüle-
ti egyesület is felajánlot-
ta létesítményét: III. ke-
rületi TVE, Külker Eve-
zős Klub, Óbudai Fless 
Vívó Klub, Vasas Óbuda 
SC, Óbudai Judo Club, 
High Lyfe SE és az Óbu-
dai Kézilabda Sort Isko-
la pályáin, termeiben  is-
mét számot adhatnak tu-
dásukról a kerületi is-
kolák legügyesebb diák 
sportolói.

Kép és szöveg: L.A.

Új alapokon a kerületi diákolimpia

Chi Kung ősszel és télen is
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A jövő tervezése pénzügyi szem-
pont ból vagy öngondoskodás 
esetleg nyugdíjcélú megtakarí-
tás… 
- mindegyik fogalom elfoga-
dott, kihez melyik áll közelebb, 
lényege pedig a jövőnk életmi-
nőségének megtervezése.
Igen sűrűn emlegetett téma és 
fontos is ,de mivel a jövőt több-
nyire messzinek látjuk, így rend-
szerint van és találunk is valami 
fontosabbat, ami maga mögé 
rendeli ezt a témát, hogy félre-
tegyünk pénzt. Mondhatni, 
hogy majd késöbb, vagyis a ma-
radék elvén gondolkodás…
A rossz hír az, hogy az idő itt 
fordított arányban működik. Az 
idő mindenhogyan telik, eltelik, 
csak az nem mindegy, hogy 
mennyit teszünk félre ezalatt 
önmagunk ill. családunk jövőjé-
ért, hogy tervezzük az életminő-
ségünket idősebb korunkban.
Minél előbb kezdjük a megta-
karítást, még aktív időszakban, 
akkor kisebb összeggel is sok 
pénzt tudunk összerakni, vagy-
is van idő, dolgozik a pénz és 
ebben az esetben a felépülő tő-
kére a nyereség és a kamat is ex-
ponenciálisan növekszik.

Amennyiben később tudjuk 
csak elkezdeni a megtakarítást, 
akkor jóval nagyobb összeggel 
lehet csak számottevő életmi-
nőséget adó tőkét képezni.
Gondoljunk csak bele!
Az idő intervallum mindenki-
nek azonos (jelen törvényi sza-
bályozás szerint), 65×52 hét a 
nyugdíjkorhatárig…
- most mindenki ki tudja számí-
tani hol tart ebben…
Az öngondoskodás szellemisége 
a magunk és gyermekeink szá-
mára is fontos abból a szem-
pontból is, hogy ha a szülő élete 
folyamán nem képez megtakarí-
tást, nincs fedezete a pihenés 
időszakára, akkor a szülőtartás 
terhét varrja gyermeke nyakába, 
akinek addigra már a saját csa-
ládjáról is kell gondoskodnia.
Amikor eldöntöttük, hogy elkez-
dünk egy megtakarítást, a legfon-
tosabb, hogy hol, milyen cégnél 
kezdjük ezt,mivel jó esetben évti-
zedekre szól ez az elköteleződés 
és nem mindegy, hogy hol gyűjt-
jük a pénzt, milyen végösszeggel 
és szájízzel érünk a végére.
Fontos, hogy a pénzünk tőkéjére 
garancia legyen, olyan céget vá-
lasszunk, ahol ez biztonságos.

A jó nyereség és a szolgáltatási 
háttér is meghatározó szempont, 
mert itt sok millió forintos diffe-
rencia is lehet a futamidő végén.
Az állami nyugdíj kérdése is fo-
lyamatosan beszédtéma, főleg 
azoknak, akik közelednek ennek 
idejéhez. Egy biztos, hogy bár-
mennyi lesz is, ennek kiegészíté-
sére támogatást nyújt az állam.
2014 óta kikerült a biztosítási 
piacra a nyugdíjbiztosítási köt-
vény. Lényege, hogy az általunk 
megtakarított összeghez az ál-
lam 20% -ot jóváír a befizetett 
jövedelemadónkból.
Ha kihasználjuk a felső összegha-
tárt (650 ezer forinthoz 130 ezer 
forintot írnak jóvá),akkor az már 
jelentősen hozzájárul vagy meg-
alapozza a nyugdíjas évek minő-
ségi eltöltését (16-55 éves korig).
Aki csak teheti mindenképpen 
vegye igénybe!
Összegzésképpen, akinek már van 
folyamatban megtakarítása jó a 
gondolatisága a megtakarításo-
kat tekintve de még hacsak teheti 
érdemes bővíteni a maga javára.
Akinek nincs, azt pedig igyekez-
tem rávezetni arra a felismerés-
re, hogy elkerülhetetlen követ-
kezményeket hozhat az öngon-
doskodás elodázása.
Az idő tehát lehet barát, ha idő-
ben gondolkozunk és elkezdjük 
a megtakarítást és lehet ellen-
ség ha még odázzuk.

Mindenki a saját tükrében lát-
hatja a várható jövő körvonalait 
anyagi szempontból – persze ha 
belenéz.  
Végül de nem utolsó sorban szól-
nék ahhoz a korosztályhoz, aki 
már új megtakarítást nem indít-
hat de eddig összegyűjtött tőkéjét 
hasznosan és kamatozóan szeret-
né felélni. Számukra az életjára-
dék kötvények tudnak személyre 
szabott és korrekt megoldást 
nyújtani, amivel kamatosan ki 
tudják egészíteni és minőségben 
megélni az eddig életük folyamán 
felhalmozott összeget.
Amennyiben Ön nyitott az ön-
gondoskodás eszméje iránt akár 
saját anyagi jóléte, akár nyugdíja 
kiegészítése,egészsége megóvá-
sa, gyermekei jövőjének megala-
pozása érdekében, készséggel 
állok rendelkezésére.
Bakonyi-Szatmári Katalin
+36-30-932-9381                       (X)

A MEGTAKARÍTÁSOK TÜKRÉBEN 
Az IDŐ barát vagy ellenség?
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A naptárban a téli évnegyed kezdő 
napja november 11-e, Márton napja, 
ami a negyven napos adventi böjtöt 
megelőző utolsó olyan alkalom, 
amikor az evés-ivás, mulatozás még 
megengedett. 

Ilyenkor rendszeresek voltak 
a bálok, vásárok, lakomák. 

Mindezzel az is cél volt, hogy így 
biztosítsák a jövő évi jó termést. 
De ez a nap volt a néphagyomány 
szerint az éves gazdasági mun-
kák lezárásának ideje is. Ekkor 
vágták le először a hízott libákat, 
és kóstolták meg az új bort. 

Hogy jön ide a liba
Arra nézve, miért kell Márton 

napján libát enni, többféle magya-
rázat is van. Az egyik a régmúltba 
visz vissza. Eszerint, az ókori ró-
maiak Aesculapiust, az orvos iste-
nüket ünnepelték e napon, akinek 
tiszteletére a hadak urának, Mars-
nak szent madarát, a ludat vágták 
le. Ugyanis, ezek a madarak egy-
szer megmentették gágogásukkal 
Rómát a gallok éjszakai rajtaüté-
sétől. A lúd római neve, az „avis 
Martis”, Mars isten madara ke-
rült be aztán a keresztény nap-
tárba Márton madaraként, illet-

ve névként. A másik változat sze-
rint Mártonnak, a kora középkor 
legnépszerűbb szentjének is köze 
volt a ludakhoz, így kapcsolható 
ez a szárnyas a naphoz. 

Ki volt Szent Márton?
A legenda szerint a IV. szá-

zadban, Szombathely környé-
kén született, római katona volt. 
Egy hideg téli estén, már francia 
földön járva megosztotta köpe-
nyét egy koldussal. Aznap este 
álmában megjelent Jézus, és on-
nan kezdve már Istent szolgálta. 
Jóságáról már életében legen-
dák keringtek. Püspökké szen-
telték, de ő méltatlannak találta 

magát a tisztségre, és elbújt a li-
baólban. De a libák hangos gá-
gogásukkal elárulták, így meg-
találták Mártont, akit azután 
Tour püspökévé szenteltek. 

Hazai vonatkozások
Márton kultusza Pannónia 

földjén bizonyára már a honfog-
lalás előtt is virágzott. Tiszteletét 
Szent István is felkarolta, ami-
kor zászlaira a hadvezér, Márton 
képét festette. A király álmában 
a besenyők támadását látva fel-
kiáltott: távozzatok, mert az Úr 
védelmemre adta Szent Mártont, 
aki nem engedi, hogy az igazság 
legelőjét pusztítsátok! Ezt köve-
tően lett Szent Márton is az or-
szág patrónusa. A magyar ke-
reszténység bölcsője, a mai pan-
nonhalmi néven emlegetett ben-
cés apátság is Szent Márton tisz-
teletére épült. 

Időjóslások
Régen úgy tartották, ha Már-

ton napján havazik, enyhe lesz 
a tél. Ha nem, akkor hideg, ke-
mény lesz. Az eső sem jelentett 
jót, mert utána fagy, majd szá-
razság következik. Az ilyenkor 
hulló jeges eső azonban korai 

tavaszt ígér. Sok helyen tartotta 
magát az a szokás, hogy Márton 
hetében nem szabad mosni és 
teregetni, mert marhavész lesz. 
A liba húsából küldtek a papnak 
is, az állat hátsó részéből, innen 
ered a püspökfalat szavunk. Ma-
gyar hiedelem, hogy aki Már-
ton-nap éjszakáján álmodik, 
boldog lesz. Viszont, aki spic-
ces lesz a bortól Márton napján, 
az megmenekül a következő év-
ben a gyomorfájástól. Aki ezen 
a napon csak répát eszik, rosszul 
jár, mert ágyban vizelő lesz. 

Márton vesszeje
A pásztorok ilyenkor egy 

nyaláb vesszőt adtak azok-
nak a gazdáknak, akiknek álla-
tai kijárnak a legelőre, csordák-
ba. Ez volt Szent Márton vesz-
szeje, ami többágú volt, rend-
szerint. A gazda ezzel vereget-
te meg a disznókat, hogy egész-
ségesek, jóízűek legyenek. A hit 
szerint, ahány ága volt a vesz-
szőnek, annyi malaca lett a ko-
cának. Volt, ahol az ól tetejé-
re szúrták a vesszőt, hogy meg-
védje az állatokat a dögvésztől. 
Tavasszal pedig ezzel a vesz-
szővel hajtották ki az állatokat 
a legelőre, mert így nem érhet-
te őket veszedelem. A hit szerint 
Márton napján illik ludat enni, 
mert aki nem eszik libát, éhezni 
fog egész évben. 

Hagyományok, népszokások

Márton napján libát kell enni!

Libafogások
A népszokás szerint Márton-nap libát kel-

lett enni. A tipikus ételek tehát a libafogá-
sok, a libaleves, a libasült párolt káposztá-
val, zsemle- vagy burgonyagombóccal. Né-
hány, a hagyományokba illeszkedő, köny-
nyen elkészíthető receptet ajánlunk. 

Almás céklaleves
Hozzávalók: 2 közepes fej cékla, 1 na-

gyobb alma, 1 darab kisebb vöröshagyma, 
1 db babérlevél, 6 dl zöldség-alaplé, só, 
bors, tejföl, friss kapor a tálaláshoz.

Elkészítés: a céklát meghámozzuk, apró 
kockákra vágjuk. Két evőkanálnyit félrete-
szünk a tálaláshoz. A hagymát megtisztítjuk, 
felaprítjuk, az almát hámozás nélkül felda-
raboljuk. Közepes erősségű tűznél feltesszük 
főni az alaplével a zöldségeket az almával, 

beletesszük a babérlevelet, ha felforr, ízesít-
jük sóval, borssal. Addig főzzük, míg a cékla 
meg nem puhul. Eltávolítjuk a babérlevelet, 
összeturmixoljuk a levest. Tejföllel, friss ka-
porral és a kockákra vágott céklával tálaljuk. 

Ropogós libacomb
Hozzávalók: 4 db libacomb, 3 fej fok-

hagyma, só, bors, libazsír, 1 kg burgonya, 1 
fej vöröshagyma.

Elkészítés: a fűszerezett libacombokat ki-
olvasztott bő libazsírba tesszük, hozzáadunk 
3-4 dl vizet. Letakarva félpuhára pároljuk, 
majd fedő nélkül készre sütjük. Megfőzzük 
a megtisztított burgonyát, majd leöntjük ró-
la a vizet, és összetörjük. A fi nomra vágott 
vöröshagymát lepirítjuk, sózzuk, borsozzuk, 
a fokhagymát áttörve adjuk hozzá. Kihűlés 
után összekeverjük a burgonyával, gombó-
cokat formázunk belőle. Sütőben átsütjük, 

míg a teteje szép piros nem lesz, a sült liba-
combbal és savanyúsággal tálaljuk. 

Márton kifl i
Hozzávalók: 38 dkg fi nomliszt, 11 dkg 

vaj, 5 dkg porcukor, 1 citrom héja, 2 tojás-
sárgája, 1 teáskanál cukor, 2,5 dkg élesztő, 
2,5 dl tej, 1 csipet só. tetejére 1 tojás, tölte-
léknek lekvár.

Elkészítés: a tejben felfuttatjuk az élesz-
tőt. A vajat a porcukorral habosra keverjük, 
hozzáadjuk a citromhéjat és a tojás sárgá-
kat, beletesszük a lisztet, a sót, a felfuttatott 
élesztőt, jól kidolgozzuk, vagy másfél órá-
ig kelesztjük. Kinyújtjuk, háromszögeket 
vágunk belőle, megkenjük lekvárral, felte-
kerjük a hosszabbik oldalánál kezdve. Sütő-
papírral bélelt tepsibe tesszük, még egy fél 
órát hagyjuk kelni, a felvert tojással meg-
kenjük, előmelegített sütőben megsütjük. 
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Rejtvényünkben három téli sport nevét rejtettük el. Megfejtés 
a vízszintes 35., a függőleges 1. és 12. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Próféta volt. 8. Orosz-szovjet író volt, Maxim … 
13. Ilyen a piros alma. 14. Ománi pénz. 16. Macsétában van. 17. To-
rok. 18. Arizonai város. 20. Zug betűi keverve. 21. K. E. G. 22. Szláv 
víz. 23. Bór, ittrium és kén vegyjele. 24. Tévé. 25. Afrikai vírus. 27. 
Minőség ellenőrző osztály. 28. Egyik Szentpéterünk. 29. Férfi név. 
31. Koma egyneműi. 32. Levest szed. 34. Véd. 35. Megfejtendő sor. 
38. Hajó egynemű betűi. 39. Fiatal istennő a görög mitológiában. 41. 
Spanyol és osztrák autók jele. 42. Ókori közel- keleti nép. 44. Megke-
vert dog! 45. L. B. U. 47. Gabonafajta, névelővel. 48. Fordított Jupi-
ter hold. 49. Melyik helyen. 50. Laurícium és indium vegyjele. 51. I. 
A. Á. 53. Rejtekhely lehet. 55. Pécsi tető. 57. Jegyzetelsz. 58. A földet 
forgatja. 60. Győr-Sopron-Moson megyei helység. 61. Cseni, régie-
sen. 62. Színésznőnk, Andrea. 63. Eurázsiai hegység.
FÜGGŐLEGES: 1. Megfejtendő sor. 2. Észak-amerikai tó. 3. Pirka-
dat után. 4. Női név. 5. Máltai és thaiföldi autók jele. 6. Kis bolt. 7. Vit-
torio de …, olasz rendező volt. 8. Shakespeare-i színház. 9. Re párja. 
10. Kálium és réz vegyjele. 11. Európai félsziget röviden. 12. Megfej-
tendő sor. 15. Arzén. 18. Meghosszabbítá. 19. Préselésen. 22. Szere-
tet velejárója. 26. Hanghordozó márka. 27. Kínai vezér volt. 28. Poszt. 
28a. Becézett Máriával kapcsolatos. 30. Ókori római költő. 31. Orosz 
folyó. 33. Kiejtett hármashangzó. 36. Idegen új. 37.Nigériai helység. 
40. Félig móka. 43. Kenyeret ken. 46. Napilapunk. 47. Éktelen árnyé-
ka. 50. Hitvány ember. 52. Tokaji bor. 54. Összevissza súg! 56. Étke-
zéshez kellhet. 57. Jegyzé. 59. Rangjelző előtag. 61. Indíték.

Pár hét és …

Óbudán ezúttal nem a sportolók, 
hanem a sajtok illata lengte be ok-
tóber végén a Folyondár Sportköz-
pontot a II. SZEGA Nemzetek Sajt-
fesztiválon, amelyen megkóstol-
hattuk 25 ország, köztük természe-
tesen, hazai sajtmanufaktúrák ké-
szítményeit, és megválasztották a 
Nemzet Sajtját, amely a Balaton 
sajt (Vászolyi Sajtmanufaktúra) 
lett. A színes programon találkoz-
hattunk a legfi atalabb, alig két hó-
napos látogatóval, és megcsodál-
hattuk az ország legnagyobb, 168 
kilogrammos trappistáját. 

Felemelő látvány, ha egy ha-
talmas sportcsarnok meg-

telik nézőkkel, de talán még 
inkább az, ha ínyencekkel, és 
ezernyi sajttal, valamint bor-
különlegességekkel van tele – 
mert a legjobb sajtokhoz a leg-
jobb borok járnak… Pontosíta-
nunk kell, nem ezernyi, „csak” 
a fele, azaz több mint négyszáz 
féle sajt közül válogathattunk, 
kóstolhattunk. Már, aki bírta 
szusszal… Huszonnégy ország 
képviseltette magát az európai 
és egy, az amerikai kontinens-
ről, méghozzá az Egyesült Álla-
mokból. Ilyen nagy sajtválasz-
tékkal ritkán találkozhatunk kis 
hazánkban. Tíz tonna sajt, ap-
ró szeletekre vágva – mutató-
ban azért egyben is volt egy-két 
gurigával – az asztalokon iga-
zán ínycsiklandozó látványos-
ság. Gondoljunk bele, ha mind 

a négyszáz féléből csak egyet-
len darabkát kapnánk be, hány 
kilóval gyarapodnánk. S meny-
nyi íz élménnyel! Ilyen hatal-
mas választék mellett képtelen-
ség józanul és igazságosan dön-
teni, melyik a legjobb, illetve 
melyik ízlik a legjobban. Kísér-
letet tettünk a teljesség felé, de 
egy nap kevés erre. „Szegény” 
Denis Halle nemzetközi sajtbí-
rálót – technológus és termék-
fejlesztő képviselte a francia 
tej-termék ipart – kicsit megsaj-
náltuk, hogy ebéd helyett is saj-
tokat fogyaszt, ezért dél körül 
két kóstolás között átcsábítot-
tuk a sajtok birodalmából a sza-
vak birodalmába. Szívesen vá-
laszolt kérdéseinkre:   

- Mi a véleménye a magyar 
sajtokról, ízlenek?

- Eddig nem ismertem az 
önök sajtjait, ezért nagy megle-
petés a számomra, hogy milyen 
ízletesek – válaszolta. - Amiket 
ma kóstoltam, az alapján min-
den udvariasság nélkül megál-
lapíthatom, hogy mind válasz-
tékban, mind minőségben, a 
top ötben vannak Európában.

- Szinte hihetetlen!
- Pedig higgye el, egészen rit-

ka és egyedülálló, hogy tehén-
tejből készült friss sajtok ilyen 
gazdag íz-világgal rendelkez-
zenek, mert másutt inkább 
kecskesajtból szoktak hason-
lóan rövid érlelésűt bemutatni 
sajtfesztiválokon. 

- Ön olyan országból, Fran-
ciaországból jött, amelyet a 
sajtok hazájának neveznek, sőt 
sokan vallják, hogy ott készül-
nek a világ legjobba sajtjai? 
Így gondolja ön is?

- Nem tudom, hogy miénk-e a 
világ legjobb sajtja, de hogy ná-
lunk van a legtöbb féle – csak-
nem fél ezer! –, az biztos. Talán 
a választék miatt terjedt ez el. 
Van nálunk egy mondás, amely 
De Gaulle tábornoktól szárma-
zik, hogy egy olyan országot, 
ahol annyi féle sajtot esznek, 
mint nálunk, azaz naponta mást, 
s ebből adódóan mindenki mást 
szeret, nagyon nehéz irányítani. 
Azért neki elég hosszú ideig si-
került… Különben a francia saj-
ton kívül a holland is nagyon jó, 
bár jóval kisebb a választékuk.

Néhány híresség is megfor-
dult az eseményen, például Do-
bó Ágnes színész vagy Peller 
Mariann műsorvezető, aki la-
punknak elárulta, hogy az íze-
sített camembert az egyik ked-
vence. Találkoztunk a legfi ata-
labb látogatóval, a mindössze 
kéthónapos Olmosi Zorkával, 
akit azért hozott magával a csa-
lád Óbudára – ahogy édesany-
ja fogalmazott – „hadd szok-
ja a sajtfesztiválok hangulatát, 
hogy mihamarabb megszeresse 
a sajtot”. 

Ilyen gazdag kínálat mellett 
nehéz eldönteni, melyik ízlett – 
mert majdnem mind! Egy biz-
tos, ez az óbudai sajtfesztivál jó 
hírverése volt ennek a csodálatos 
terméknek!

Temesi László

Sajtparádé a Folyondár Sportközpontban
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomago-
lás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés. 
Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-7542, 403-9357
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: fürdőszobák 
teljes körű felújítása, burkolása, csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Réz- és rozsdamentes küszöbök beszere-
léssel, zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cse-
réje, régi ajtók, ablakok felújítása. Tel.: 06-
20/381-6703, 251-9483
 Tetőfedő, bádogos, ács mester: tetőjaví-
tás, tetőcsere, lapostető-szigetelés, cserepes 
lemezzel is, azonnali nekifogással. Kiszállás, 
felmérés ingyenes. Tel.: 0620 6172137
 Fényképpel beégetett porcelánkép ren-
delhető síremlékre, urnafedlapra. Nem fakul, 
nem kopik, időjárásálló. www.sirkokep.hu T: 
06-20-5509347
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20-264-7752
 Gázkészülékek javítása! 36 éves gyakorlat-
tal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. (06-1)-367-0817, 06-30-231-9179
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. Ap-
róbb javításoktól teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter Tel: 0670/3973869
 Villanyszerelési munkát kedvező áron ga-
ranciával SOS esetbe azonnal vállalunk. Tel.: 
06-70-641-0000.
 Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince, 
padlás lomtalanítása - ürítése, rövid határidővel, 
akár díjtalanul is ! Magyar Imre 06-30-398-157
 Társközvetítés: szívvel-lélekkel segí-
tünk megtalálni párját. Tel: 06-20/272-1461, 
komolyangondolom.hu

Egészség
 Bőrgyógyászat Dr. Zubek Krisztina +36 
30 5516137, 1035 Budapest, Szentendrei út 10.
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-

rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

 

Ovis torna
 HAPKIDO – a sokszínű koreai harcművé-

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

 

Elad-vesz
KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-

bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. Díj-
talan kiszállással. 06-20-4256437

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

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

 Leányfalun 3 szobás téglaház garázzsal, 
600 nm telekkel 21,3 m forint irányáron el-
adó. 0670/9494013
 Óbudán, szigetelt házban, panorámás fris-
sen felújított, álomszép, kétszobás lakás el-
adó! 35.9M Ft 06-70/395-0497
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3%, ügyvéd ingyen, külföl-
di vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600-600

 

Oktatás
Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-

lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(30)952-3691 
 Matematika, fi zikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek! 0620/9590-134
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-2077
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com

Régiség
 Almási Katalin becsüs vásárol készpénzért 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, por-
celánokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 
9148
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-

verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok an-
tik bútorokat, bronzokat, órákat, ezüstöket, 
festményeket, porcelánokat, katonai tárgya-
kat, pénzérméket, stb. Tel.: 06-20/280-0151 e-
mail: herendi77@gmail.com
 Festménygyűjtemény gyarapítása cél-
jából megvételre keresek készpénzért ki-
emelkedő kvalitású 20. századi magyar fest-
ményt. Árverésen, kiállításon szerepelt előny-
ben. Nemes Gyula 06-30-949-29-00, email: 
gyulanemes70@gmail.com

Állás
 Önállóan dolgozni tudó szobafestőt és 
gipszkarton-szerelőt keresek. Heti kifi zetés. 
0620/334-7025
 Szerkesztőség titkársága adminisztráto-
ri feladatra munkatársat keres. Fényképes 
önéletrajzot bérigény megjelölésével várjuk 
a kokeny2014@gmail.com e-mail címre.

 Óbudai általános iskolákba délelőttös és 
délutános takarítónőket keresünk. Érdeklődni: 
06-20-980-5616
 II. kerületi tejbárba keresünk  nyugdíjas 
hölgyet, konyhai munkára. Feladatok: salá-
ták, szendvicsek, sütemények, piték elkészíté-
se, stb. Érd. : 06-70/314-2559

Életjáradék
 Budapesten keresek olyan idős személyt, 
özvegy hölgyet vagy urat, aki szívesen kötne 

életjáradéki szerződést korrekt feltételekkel. 
Bevásárlás, orvosi ellátásban is segítek. Érd.: 
06-30/785-2089
 Életjáradék- és eltartási szerződést kötne! 
Vállalunk: takarítást, szállítást, ételhordást, 
bevásárlást. Több éve az önök szolgálatában! 
0620 9124903
 Ápolónő-idősgondozó több évtizedes ta-
pasztalattal eltartási szerződést kötne, havi 
100.000 forintig, ott lakás nélkül. Hívjon bi-
zalommal. Tel.: 06-70/329-9642

Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. Napi 
8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre 
elkészül, megbízható, stabil háttér. Nincs 
éjszakázás, csak nappali műszak. Jelent-
kezni a cziniel@czinielcukraszda.hu 
e-mailben vagy a 06-30/922-2913 telefon-
számon lehet.

Konyhai kisegítőt, hidegkonyhai kollé-
gát keresünk 3. kerületi csapatunkba. net-
tó: 220.000 Ft-tól. Az új kolléga feladata a 
reggeli ételek készítése (nem mosogatás), 
8 órás munkanapok, 5 napos munkahét. 
Kulturált munkakörnyezet, stabil, megbíz-
ható háttér, biztos megélhetés. Szakképe-
sítést nem igényel. Jelentkezését kérjük, 
hogy a Cziniel@czinielcukraszda.hu-ra 
küldje el. Tel.: 06-30-922-2913

KIHEZ 
FORDULJUNK? 

Ha az utcán sze-
metet, elkóborolt 
kutyát vagy akár 
gazdátlan álla-
tot talál, akkor ke-
resse bizalom-
mal Óbuda-Bé-
kásmegyer Köz-
terület-felügyele-
tét! Telefonszám: 
06(1)453-2618. E-
mail cím: ug yfel-
szolgalat@obkf.hu

És mit szedsz a túlzott gyógyszerfogyasztás ellen?

Spanyol gyártású történelmi játékfi lmet forgattak 
több napig Óbuda szívé ben, a Fő téren
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós  Tör de lés: Ujvári Sán dor 
Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 
1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com

Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• 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. Bejelentke-
zés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
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 választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezetének a Váradi utca 
17. szám alatti irodájában a csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig meghir-
detett fogadóóra, valamint az ingyenes jogi tanácsadás 2019. november 
1-től átmenetileg szünetel. A fogadónap és az ingyenes jogi tanácsadás új 
helyszínéről és rendjéről a későbbiekben tájékoztatnak.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. 
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-
30-546-2202-es telefonszámon.)
• Az 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).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást és ügyeletet ad. Érdeklődni a 06(70)420-7330-as telefonszámon, 
vagy a bp3@dkp.hu e-mail címen lehet. Cím: 1033 Bp., Szentendrei út. 93. 
VIII./60. épület 1. emelet. Nyitvatartás: kedd 16-18; csütörtök 10-12 óra. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig. Tel.: 06-30-207-1156 (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap máso-
dik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügy-
véd 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 te-
lefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/Postafi ók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)

Megjelenésünk. Lapunk kö vet ke ző száma november 23-án, 
szombaton je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

• Szabó Tímea (Párbeszéd) ország gyű-
lési képviselő minden hónap utolsó szer-
dáján 16 órától a Pethe Ferenc tér 1. alatti 
Párbeszéd irodában tart fogadóórát. Elő-
zetes bejelentkezés szükséges: 06-30-
415-4837.

• A Fidesz 4. számú válasz-
tókerülete óbudai irodájának 
nyitvatartása Cím: 1036 Bp., 
Bécsi út 77-79. Hétfő, kedd, 
szerda, péntek 10-től 16 óráig, 
csütörtök 12-től 18 óráig. Tele-
fonszám: 06-20-200-0017.

Új, közös ügyfélszolgálati iroda
Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Fő-
táv Zrt. és a DHK Zrt. megnyitotta új, közös ügyfélszolgálati iro-
dáját a XIII. kerületben, a Váci Greens irodaházban. Cím: Buda-
pest, XIII. kerület, Váci út 127., Váci Greens irodaház, D épület. 
Nyitva tartás Hétfő:  8 – 19; Kedd: 8 – 17; Szerda: 8 – 17; Cs ü-
törtök:  8 – 16, Péntek: 8 – 14. Az új ügyfélszolgálati irodában 
készpénzes és bankkártyás fi zetésre is van lehetőség. Szolgál-
tatásainkról tájékozódhat a www.fotav.hu és a www.dhkzrt.hu 
honlapokon is.                                            FŐTÁV Zrt., DHK Zrt.

Karbantartó, ezermester, gondnok kollé-
gát keresünk III. kerületi Cziniel cukrászda 
és kávéházba. Heti 5 munkanap 6.00-14.30. 
A munkabér 1400 Ft/óra, nettó. Fizetett sza-
badság. Akár 4 vagy 6 órás részmunkaidős 
kolléga is lehet. Megbízható, stabil háttér, 
bejelentett, hosszú távú, biztos munkahely. 
Változatos, sokrétű munka, kellemes, pla-
tán fás munkakörnyezet. Ingyenes parkolás. 
Jogosítvány szükséges. Fényképes önélet-
rajzát a vicha.attila@czinielcukraszda.hu 
címre várjuk, Édes Élet megjelöléssel.
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Újból kitárja kapuit november10-én 9-től 17 óráig az ingyenesen látogatható ásványbörze és bonsai kiállítás az Óbudai 
Kulturális Központban (San Marco utca 81.). A pazar ásványok és a meseszerű miniatűr fák, bokrok szerelmesei naphosz-
szat gyönyörködhetnek a hazai valamint a külföldi kiállítók kínálatában. Az előrelátók már most beszerezhetik a karácso-
nyi ajándékot szeretteiknek. Az eseményen kézműves foglalkozás, ásvány- és gyöngyfa készítés, további izgalmas prog-
ramok várják a gyermekeket. Havasi Patrícia aromaterápiás tanácsadó előadása 10 órakor kezdődik, címe: Új utak az 
egészségmegőrzésben az aromaterápia által, esszenciális olajokkal

Hahota
Két gyerek vizsgázni 
megy, bemegy az egyik 
gyerek, a tanár úr el-
kezdi feltenni neki a 
kérdéseket:
- Ki a leghíresebb író?
- Nem tudom.
- A válasz: Petőfi  Sán-
dor fi am. Ki van ezen a 
képen fi am?
- Tanár úr ezt sem tu-
dom.
- A képen Mária Terézia 
van. Hány bolygó van 
az űrben?
- Nem tudom tanár úr.
- Ezt még a tudósok 
sem tudják
Kimegy a gyerek, kér-
dezi a haverja, hogy 
mik a kérdések?
- Te csak azt válaszold, 
Petőfi  Sándor, Mária 
Terézia, még a tudósok 
sem tudják.
Bemegy a másik gye-
rek.
- Fiam apád neve?
- Petőfi  Sándor.
- Mi az anyukád neve?
- Mária Terézia.
- Maga bolond?
- Még a tudósok sem 
tudják.

***
Ernőke lelkendezve ro-
han haza a bizonyítvá-
nyával:
- Hű, papa, óriási máz-
lid van!
- Na, mesélj fi am!
- Képzeld, jövőre nem 
kell új tankönyveket ven-
ned!

***
Pistike dobol a padon 
óra alatt.
- Miért dobolsz Pistike?
- Elijesztem az oroszlá-
nokat.
- De hisz itt nincs oroszlán.
- Na, látja! Ugye milyen 
jó módszer?

 Gross Rezsőként született, 
Gács Rezsőként élt, de Ro-
dolfoként lett világhírű. Bű-
vészmutatványain nemzedé-
kek nőttek fel és emberek mil-
lióit szórakoztatta, bűvölte el. 
Vigyázat, csalok! címmel kiál-
lítást rendeztek a közelmúlt-
ban a nagy bűvész életéről és 
munkásságáról a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeumban.

Láthattuk a bejátszott 
fi lmekről, Rodol-

fo olyan hihetetlen kéz-
ügyességgel és gyorsa-
sággal vágott át bennün-
ket, hogy csak ámultunk 
mutatványain. Mindent 
a szemünk, illetve a ka-
mera előtt csinált, mégis 
képtelenség volt lebuk-
tatni, pedig mindig fel-
hívta a fi gyelmünket ar-
ra, csak a kezét fi gyel-
jük, mert csal. De Ro-
dolfo zseniális, világran-
gú, nagy kézügyességgel 
megáldott bűvész volt. 

- Az, hogy bűvész let-
tem, gyermekkori kézi-
munkázásaimnak is kö-
szönhettem – mondta, ar-
ra utalva, hogy kisgyer-
mekként, ügyes kezű édes-
anyját követve, hímzésre 
és szőnyegcsomózásra ad-
ta a fejét, aminek meg is 
lett az eredménye, kitar-
tó munkával, sok-sok gya-
korlással felküzdötte ma-
gát a világ bűvészetének 
a trónjára. Bejárta a vilá-
got, előnyös szerződések-

kel csábítgatták, hogy ma-
radjon kint, de ő Magyar-
országot választotta. Sem-
milyen trükkel nem hagyta 
volna el hazáját. El is vará-
zsolt mindent és mindenkit 
pártállástól függetlenül... 
Rodolfo tele volt titkokkal. 
Csodás titkokkal! Az óbu-
dai kiállításon bepillantást 
nyerhettünk ezekbe a tit-
kokba, méltó volt hozzá az 
ízléses rendezés. Már több, 
mint három évtizede eltűnt 
az életünkből, egy beteg-

ség „varázsolta” el közü-
lünk. Még szerencse, hogy 
fi lmek segítségével olykor-
olykor feltűnik…

Az óbudai múzeumban 
egy új kiállítást láthatunk 
február 2-ig különféle já-
tékkártyákról, Szerencsés 
lapjárást! címmel. Az is 
nagy szerencse, hogy Ro-
dolfo, aki ezernyi kártyat-
rükköt ismert, nem tüntet-
te el a teljes magyar kár-
tyakészletet…                    

Temesi  

Rodolfo, aki mindig csalt
Mutatványaival elvarázsolta az embereket

Ásványok miniatűr fákkal

Fotó: Antal István


