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karácsony gergely főpolgármester 
és dr. kiss lászló, Óbuda-békásme-
gyer polgármestere a bkm főkert 
divíziójának vezetőjével, zakar 
andrással végigjárta a pünkösdfürdő 
park területét. a park vezető tervezője, 
szalkai adrienne bemutatta a park lát-
ványos elemeit, és a kialakítás további 
terveit is megosztotta a résztvevőkkel.

A hét hektár nagyságú és másfél kilométer 
hosszú Pünkösdfürdő Park a Radó Dezső 
Terv részeként valósul meg, amelynek kere-
tében összesen 685 fával, több ezer cserjével 
és évelővel gazdagodik majd a korábban gye-

pes gátoldal. Kilenc hatalmas, idős fát – egy 
tölgyet, három hársat, két díszcseresznyét 
és három mogyorót – is elültetnek. Az úgyne-
vezett idősfa-átültetés speciális gépet igényel, 
amely egymaga emeli ki a fát az eredeti he-
lyéről, szállítja és ülteti el új helyére, mindezt 
nagyon rövid időn belül.

A pünkösdfürdői gát szabályozott árvíz-
védelmi terület, ezért a Főkert elsődleges 

célja a terület ökológiai egyensúlyának meg-
tartása, valamint a biodiverzitás megőrzése 
és a zöldfelületek hangsúlyozása. A parkban 
multifunkciós sportpályát, homokos strand-
röplabdapályát, pétanque-pályát, folyamatosan 
érő gyümölcsöskertet alma-, körte-, szilva-, 
meggy- és mandulafával, valamint piknikező- 
és sütögetőhelyeket is kialakítanak. A gyere-
kek birodalma színes trambulinokból, fedett 
csúszdákból és mászóelemekből áll majd, ame-

lyek felett napvitorla biztosítja az árnyékolást. 
A területen esőbiztos biciklitárolók, kerékpáros 
pihenő és telepített mosdó is helyet kap, vala-
mint tanösvény jelleggel a különböző informá-
ciós táblákról megismerhetjük majd a környék 
növényvilágát és vízgazdálkodását a sétaútvo-
nalak mentén. A színes gumiburkolattal fedett 
multifunkciós sportpályát a földbe süllyesztet-
ték, hogy csökkentsék a környék zajterhelését, 
valamint megőrizzék a terület zöld, rekreációs 
jellegét. Az 1,1 milliárd forintos beruházás be-
fejezése decemberben várható, azonban a park 
a végleges formáját csak jövő tavasszal, a füve-
sítés és a növények zöldellése után éri majd el.

  Hangsúlyos szerepet 
kap a terület zöld, 
rekreációs jellege
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Újabb és még korszerűbb diagnosztikai és orvostechnológiai 
eszközökkel gazdagodnak a szent margit rendelőintézet 
Vörösvári úti és Csobánka téri szakrendelői. jövő év ele-
jéig több ütemben új eszközök érkeznek egyebek mellett 
a kardiológiára, a sebészetre, a fogászatra és a bőrgyógyá-
szatra az egészséges budapest program támogatásával.

Az Egészséges Budapest Program célja a járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése, ezen belül is az orvostechnológiai, diagnosztikai, gyó-

gyászati eszközpark fejlesztése, 
informatikai és betegirányítási 

rendszerek fejlesztése, valamint 
szakrendelők fejlesztése. A tá-

mogatásokat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) kezeli. Az Egész-

séges Budapest Program keretében 2018-ban 
az EMMI-támogatás terhére több mint 167 

millió forint értékben 
szerezték be a Szent 
Margit Rendelőintézet 
két telephelyén a napi 

vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges orvosi géppar-
kot és orvostechnológiai 

eszközöket. 2020-ban 
bruttó 80 millió fo-
rint értékben további 
diagnosztikai, műté-

ti és orvostechnológiai eszközökkel gazdago-
dott a Vörösvári úti és a Csobánka téri szak-
rendelő. 2021 második felében és 2022 elején 
tovább bővül az eszközállomány közel 200 
millió forint értékben. Az eszközök több ütem-
ben érkeznek meg a rendelésekre, ahol a haszná-
latba vételt megelőzi a szakorvosok, asz-
szisztensek betanítása.

Október végén a szem még töké-
letesebb vizsgálatát segítő optikai 
tomográfot kapott a szemészet, 
szívbetegségek vizsgálatát segí-
tő echokardiográfot a kardiológia, 
és egy új sebészeti motorral bővült a sebé-
szeti eszközállomány. A fogászatra meg-
érkezett egy rendkívül korszerű, új fogá-
szati kezelőegység, a bőrgyógyászat pedig 
a bőrfiatalítást és sebészeti beavatkozáso-
kat segítő frakcionált lézerrel gazdagodott. 
A tervek szerint novemberben további 
orvostechnológiai és diagnosztikai 
eszközök érkeznek a szakrende-
lésekre, amelyek a korábbinál 
jóval magasabb és az átla-
gos szakrendelésekhez képest 
színvonalasabb, fejlettebb di-
agnosztizálást és egészségügyi 
kezelést tesznek lehetővé.

Új orvostechnikai eszközök  
a szakrendelőkben

Közel 700 fát, több ezer 
cserjét és évelőt ültetnek el 

a korábban gyepes gátoldalon

Finisben a Pünkösdfürdő 
Park kialakítása
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„Mindenki polgármestere szeretnék lenni!” – mondta dr. Kiss Lász-
ló 2019. október 28-án, amikor a képviselő-testület tagjaival együtt 
letette hivatali esküjét. Hangsúlyozta, hogy bár sok pártból érkeztek, 
de esküjük egy: Óbuda-Békásmegyer lakosságának érdekeit kell 
képviselniük, és a képviselőket is arra kérte, munkájuk során mind-
végig ezt tartsák szem előtt. Különösen fontosnak tartotta, hogy 
a párbeszéd, az egyeztetés, az együttműködés jegyében kell telniük 
a következő éveknek, az átláthatóságnak pedig minden kerületi fej-
lesztés kapcsán alapvetőnek kell lennie. Ezek a sorvezetők azóta is 
meghatározzák Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat munkáját. Kö-
szönjük a támogatásukat és a partnerségüket, mi továbbra is azért 
dolgozunk, hogy a harmadik kerület élhetőbb, fenntarthatóbb és ott-
honosabb legyen, olyan hely, amelyre mindannyian büszkék lehe-
tünk, és amelyben mindannyian otthon vagyunk.

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

KÉT ÉVE ÓBUDA-
BÉKÁSmEGyErÉrT

Emelt összegű karácsonyi 
támogatás a rászorulóknak

a képviselő-testület október 28-i 
ülésén döntöttek egyebek mel-
lett a főkertészi Iroda létrejötté-
ről és a karácsonyi segélyről is, 
amelynek összegét az elvonások 
ellenére is emelni tudták.

A képviselő-testületi ülést dr. Kiss László 
polgármester köszöntője nyitotta, aki fel-
hívta a megjelentek figyelmét, hogy éppen 
két éve, 2019. október 28-án tették le hivata-
li esküjüket a képviselőkkel, egyúttal meg-
köszönte mindenki munkáját, erőfeszítéseit, 
és gratulált az elmúlt két év eredményeihez.

Elfogadta a testület a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség, III. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Bé-
kásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs 2020. 
évi beszámolóját. Az ülésen megköszönték 
áldozatos munkájukat és a sokéves szoros 
együttműködést.

Döntöttek a költségvetés 
végrehajtásáról szóló 
tájékoztatóról is. „To-
vábbra is mindent 
megteszünk azért, 
hogy a költségve-
tésünket egyen-
súlyban tartsuk”, 
magyarázta dr. 
Kiss László, amit, 
mint mondta, rend-
kívüli módon ne-
hezít a kormányzati 
forráselvonás. A kerü-
let további környezettuda-
tos működése és működtetése 
szempontjából volt fontos, hogy módosítsák 
az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. A képviselők határoztak ar-
ról, hogy létrejöjjön a Főkertészi Iroda.

Megszavazták, hogy továbbra is foly-
tatódjon kerületünkben az a program, 

amelyben az ECDL-vizsga – Europe-
an Computer Driving Licence, 

az Európai Unió által támoga-
tott, egységes európai számí-

tógép-használói jogosítvány 
– regisztrációs díját visz-
szatéríti az önkormányzat 
a harmadik kerületi diákok 
számára. 

Határoztak arról is 
a képviselők, hogy foly-

tatódjon a kerületi lako-
sok kedvezményes kerék-

párkölcsönzését lehetővé tevő 
program – immár nyílt pályázati 

eljárást követően. Döntöttek továbbá 
arról is, hogy ebben az évben is biztosít 
az önkormányzat karácsonyi támogatást 
a rászorulók részére. Ennek összegét a kor-
mányzati elvonások ellenére 15 ezer fo-
rintra emelték, amit a testület egyhangúlag  
megszavazott.

Vizsgadíj-visszatérítésről, kedvezményes kerékpárkölcsönzésről is döntöttek a képviselők

Köszönjük a bizalmat és a közös munkát!



országszerte járványügyi 
korlátozásokat vezetett 
be a kormány november 
1-jétől: kötelező maszkot 
viselni a tömegközleke-
dési eszközökön és azok 
megállóiban, látogatási 
tilalom lépett életbe a kór-
házakban és sok szociális 
intézményben, a cégek 
és az önkormányzatok 
pedig munkafeltételként 
írhatják elő a korona-
vírus elleni oltást.

November 1-jétől a koráb-
ban már megszokott szabá-
lyok szerint újra maszkot kell 

viselni a tömegközlekedési 
eszközökön, a megállókban 
és a pályaudvarokon; a masz-
kot nem viselő utasokat pót-
díjjal büntethetik, és le kell 
őket szállítani. Csak a hat év-
nél fiatalabbaknak, az értelmi 
vagy pszichoszociális fogya-
tékossággal, illetve az autiz-
mus spektrumzavarral élőknek 
nem kötelező maszkban utazni 
és várakozni.

Visszavonásig látogatási tila-
lom lépett életbe az összes ma-
gyar kórház fekvőbeteg-ellátást 
nyújtó osztályán. A látogatási 
tilalom nem érinti a különösen 
méltányolandó eseteket. A sza-

kosított ellátást nyújtó szociális 
intézmények vezetői saját ha-
táskörben dönthetnek és rendel-
hetnek el az intézményre vonat-
kozóan elhagyási és látogatási 
tilalmat.

Míg az állami szerveknél 
kötelező lett a védőoltás, ad-
dig az állami tulajdonban lévő 
gazdasági társaságoknál, illet-
ve a versenyszférában a mun-

káltató dönti el, hogy elvárja 
vagy sem a védőoltás felvéte-
lét. Az önkormányzati szférá-
ban a polgármesteri hivatalok 
és az önkormányzati fenntar-
tású köznevelési, szociális, 

kulturális és egyéb in-
tézmények esetén a pol-
gármester dönthet ar-
ról, hogy kinek írja elő 
a védőoltás felvételét. 
Karácsony Gergely fő-
polgármester kötelező 
maszkviselést rendelt 
el a fővárosi fenntartá-
sú színházakban, mo-
zikban, könyvtárak-

ban, egyúttal kezdeményezte 
a kormánynál, hogy a romló 
járványügyi adatok miatt min-
denhol rendelje el a beltéri 
maszkhasználatot.

a járványhelyzettel kapcsolatos 
aktuális intézkedésekről, az adven-
ti készülődésről és a hivatali eskü 
letétele óta eltelt két évről kérdeztük 
Óbuda-békásmegyer polgármesterét.

 � A járvány negyedik hullámában járunk, 
néhány korlátozó intézkedés november el-
sejétől már életbe is lépett.

Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire fon-
tos, hogy a járványügyi előírásokat és óvin-
tézkedéseket mindannyiunk biztonsága 
érdekében továbbra is tartsuk be. Kerüljük 
a zsúfolt zárt helyeket, vásárláskor a csúcs-
időszakot, tartsuk a kellő védőtávolságot, 
mossunk sűrűn kezet, vagy használjunk 
fertőtlenítőt, szellőztessünk gyakran, és ha 
betegek vagyunk, lázasak, ne menjünk kö-
zösségbe, és értesítsük haladéktalanul a há-
ziorvost. Polgármesteri utasítás keretében 
a Polgármesteri Hivatalban, az önkormány-
zati költségvetési szerveknél és az önkor-
mányzati gazdasági társaságoknál foglal-
koztatott dolgozók számára a maszkviselés 
zárt térben november elsejétől kötelező, 
az idősklubok programjainak látogatása vé-
dettségi igazolványhoz kötött, a maszkvise-
lés pedig a dolgozók mellett a programokon 
részt vevők számára is kötelező. Továbbá 
a koronavírus elleni védőoltást, aki eddig 
nem tette, vegye fel, ha egészségügyi aka-
dálya nincs – a járvány megfékezéséhez 
és a kockázatok csökkentéséhez továbbra is 
ez a legjobb megoldás.

 � A napokban képviselő-testületi ülés kere-
tében is fontos döntéseket hoztak.

Kiemelném ezek közül, hogy 
a kerületünkben élő rászoruló 
lakosok továbbra is részesül-
nek karácsonyi támogatásban, 
sőt: ennek összegét egyhangú 
szavazással a megszorítások 
ellenére is emelni tudtuk 15 
ezer forintra. Határoztunk 
arról is, hogy az ECDL-vizsga 
regisztrációs díját önkormány-
zatunk visszatéríti a harma-
dik kerületi diákok 
számára, emel-
lett a kerületi 
lakosok ked-
vez ményes 
k e r é k p á r -
kölcsönzé-
sét lehetővé 
tevő prog-
ram is foly-
tatódni fog. 

Döntés született arról is, hogy létrejön a Fő-
kertészi Iroda.

 � Nem mellesleg az ülés napján volt éppen 
két éve, hogy letették a hivatali esküjüket. 
Hogy értékelné az eltelt két évet?

Rendkívül intenzív időszak volt, elképesztő 
eredményekkel és óriási kihívásokkal. Na-
gyon jó érzés vissza-
emlékezni arra, ahogy 
közösen megvédtük 
a Hajógyári-szigetet, 
ahogy a Közösségi 
Költségvetés kezde-
ményezésünk mellé 
ennyien odaálltak 
– immár második 
éve –, de történelmi 
pillanat volt az is, 

amikor az ingyenes római-parti sza-
badstrandot fél évszázad után meg-
nyitottuk. Hihetetlen erejű összefo-
gás és segítő-támogató munka folyt 
a járvány legnehezebb hónapjaiban 
kerületszerte, de ugyanilyen örömteli 

látni, hogy a zöldprojektek és a zöld-
beruházások micsoda ered-

ményeket hoztak Óbu-
da-Békásmegyeren. 
A pandémia és a kor-

mányzati elvonások 
rengeteg nem várt 
helyzet elé állí-
tottak minket, de 

nagyon erősnek 
érzem az itt 
élők partner-

ségét, a civilekkel való együttműködést, ho-
vatovább a kollégáink, az intézményeink is 
emberfeletti munkát végeztek ezekben a szo-
katlanul nehéz hónapokban. Tudom, hogy 
rengeteg feladatunk van még, de pontosan 
látom, hogy abba az irányba tartunk, amelyet 
célul tűztünk ki, és hálás vagyok az itt élők 
bizalmáért és támogatásáért.

 � Közeledik az advent – mindenfelé olvasni, 
hogy már javában zajlanak az előkészüle-
tek.

Jelenlegi tudásunk szerint az Advent Óbu-
dán 2021 rendezvénysorozat november 26-
án kezdetét veszi, és ha minden a terveink 
szerint alakul, december 24-ig rengeteg 
családi és kulturális programmal, a város 
egyik leghangulatosabb és legvarázslato-
sabb ünnepi vásárával, gyönyörű fényekkel 
és ingyenes jégpályákkal várjuk a vendége-
ket. A programajánló különszámban, amely 
ezzel a lapszámmal egy időben jelenik meg, 
minden fontos részletet megtalálnak, aján-
lom továbbá, hogy nézzék rendszeresen 
az adventobudan.hu weboldalt is, ahol nap-
rakész információkkal szolgálunk.

  Az állami 
szerveknél  
kötelező lett 
a védőoltás
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ABBA Az IrÁNyBA TArTUNK,  
AmElyET cÉlUl TűzTüNK KI

Interjú dr. Kiss lászlóval, Óbuda-Békásmegyer polgármesterével

BIZTOS ALAp A JÁRvÁNy 
ELLENI vÉDEKEZÉShEZ
A 2020-as költségvetés biztos alapot teremtett a járvány elleni vé-
dekezéshez és a gazdaság újraindításához – mondta Varga Mihály 
pénzügyminiszter a 2020-as központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló előterjesztést ismertetve az Országgyűlésben. A tárcavezető 
kiemelte: az elmúlt másfél évet kimagasló küzdelem és teljesítmény 
jellemezte, így olyan eredményeket ért el az ország, amelyekre min-
denki büszke lehet. Magyarország a gazdaság újraindításában lé-
péselőnyt szerzett az Európai Unióban, és a növekedés mértéke re-
kordmagasságú lehet idén – húzta alá. Varga Mihály szerint mindez 
annak köszönhető, hogy a válságot nem megszorításokkal, hanem 
támogató költségvetési politikával kezelték. A kormány folytatta 
az adócsökkentéseket, támogatta a családokat, a munkahelyte-
remtést, a beruházásokat, mert így teremthetnek erős, a kihívások-
kal szemben ellenálló gazdaságot és a 21. században is boldoguló 
nemzetet – hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

  Újabb intézkedések 
léptek életbe a járvány 

elleni védekezéshez 
kapcsolódóan

Erősödő negyedik hullám,  
szigorúbb korlátozások
Kötelező maszkviselés  
a tömegközlekedésben,  
látogatási tilalom  
a kórházakban

Újra oltópont lett a Laktanya 
utcai Tüdőgondozó
A Laktanya utcai oltópont augusztus 6-án zárt be, november 
3-án – lapzártánk után – azonban újranyit: a Szent Margit 
Rendelőintézet munkatársai készen állnak arra, hogy a koro-
navírus elleni oltások beadásával segítsék a járvány elleni 
védekezést. Csak a harmadik oltások felvételére lesz ezen 
a helyszínen lehetőség. Időpontot az eeszt.gov.hu felüle-
tén lehet foglalni. Itt vakcinát nem tudnak választani, mert 
az minden esetben az oltóponton, az orvosi konzultáción de-
rül ki az oltóanyag-protokollra tekintettel és az előzmények 
ismeretében. Minden esetben arra kérik az érkezőket, hogy 
vigyék magukkal az oltási igazolásukat is.
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Október 23. méltán dicső nap a törté-
nelmünkben. Évről évre nemcsak a hős-
tettekről, hőseinkről emlékezünk meg, 
hanem azokról az eszmékről is, amelyek 
az események mögött álltak. Ez rendkí-
vül fontos, hiszen az emlékezés akkor 
eleven, ha a történelmi pillanatot össze 
tudjuk kapcsolni olyan értékekkel, ame-
lyek mindig aktuálisak. Mik voltak ezek 
az értékek ’56-ban? A szabadság, a füg-

getlenség, az Európához tartozás, a szo-
lidaritás és a diktatórikus, autokratikus 
rendszerek egyértelmű elutasítása.

Október 23. az egyik legelevenebb 
ünnepünk, és nem pusztán azért, mert 
időben közel áll hozzánk, hanem mert 
az üzenete a mai napig ugyanolyan aktu-
ális. Hatalmas utat tettünk meg 1956 óta, 
de minden évben lelkiismeretesen fel kell 
tennünk azt a kérdést, megvalósultak-e 
azok az eszmék és célok, amikért oly so-
kan felemelték a szavukat 1956 októbe-
rében?

Emlékezni ugyanis nem pusztán azt je-
lenti, hogy felidézünk egy-egy eseményt, 
hanem folyamatosan ápoljuk és gondoz-
zuk azt a törekvést, amely mellett elő-
deink kiálltak: hogy hazánk egy szabad, 
igazságos, demokratikus európai ország 
legyen.

Ha körbenézünk, azt láthatjuk, hogy 
ma sajnos sokszor veszélyben vannak 
ezek az értékek és elvek. Ugyan szaba-
dok vagyunk, de a központi hatalom jó-
formán mindent igyekszik az irányítása 
alá gyűrni. A hatalmasok ugyanannak 
a keleti diktatúrának keresik a kegyeit, 
ugyanannak az áldemokratikus biroda-
lomnak szolgálják az érdekeit, a gyarma-
tosító törekvéseit, amelyiktől ’56-ban oly 
egyértelműen meg akartunk szabadulni.

Szerencsére az Európai Unió tagjai va-
gyunk, de folyamatosan azt látjuk, hogy 
a kormány az EU-t nem lehetőségként, 

nem partnerként kezeli – hanem a leg-
főbb ellenségének tartja. És ennek meg-
van a következménye. Tekintélyünk Eu-
rópában mélyponton van, mert naponta 
jönnek elő a hazai korrupciós botrányok, 
teljesítményünk a jogállamiság terén 
botrányos, sereghajtók vagyunk a klí-
mavédelem terén. De a kép még ennél is 
rosszabb, ha az igazságosságot vagy ép-
pen a szolidaritást nézzük. Kettészakadt 

országban élünk, ahol egy vékonyka 
hatalomközeli elit mindent megkap 
és mindent megtehet, miközben milli-
ók napi gondokkal küzdenek, és nem 
tudják, hogyan fogják kifizetni a hó 
végi számlákat.

Nem egy ilyen világra, nem egy 
ilyen Magyarországra vágytak 1956-
ban, nem ezért hoztak felbecsülhetet-
len áldozatokat, nem ezért harcoltak.

Most nekünk, változást akaró ma-
gyaroknak újra szembe kell néznünk 

a valósággal, és válaszokat kell adnunk 
rá. El kell mondanunk, ahányszor csak 
lehet, hogy olyan Magyarországot aka-
runk, amely a sokak Magyarországa. 
Nem az elité, hanem mindannyiunké. És 
eljött a cselekvés ideje is, hogy leváltsuk 
a hatalmat, és igazságot, szolidáris, zöld 
otthont teremtsünk mindannyiunknak.

Az októberi forradalom eszméje talán 
még sosem volt ennyire inspiráló. Erőt 
és reményt ad, hogy 1956 októberében 
oly sokan egymásra találtak. Más-más 
hátterű, más-más meggyőződésű embe-
rek – akik minden különbözőségük elle-
nére össze tudtak kapaszkodni egy közös 
cél érdekében.

Nem azt nézték, ki honnan jött, hanem 
azt, hogy ki hová szeretne közösen el-
jutni. Összeforrt a nemzet. Mert tudták, 
érdemi változást csakis közösen érhet-
nek el. Hívők és nem hívők, jobboldaliak 
és baloldaliak, konzervatívok és liberá-
lisok felismerték egymásban a partnert, 
akivel karöltve megtörhető az autokrati-
kus hatalom. Megtanították a világnak, 
hogy a magyar emberek, ha összefog-
nak, hőstetteket képesek véghezvinni. 
És megtanították nekünk, az utódaiknak, 
hogy kötelességünk felemelni a szavun-
kat, ha veszélyben van a szabadságunk 
és az önrendelkezésünk, megtanították 
nekünk, hogy erő van az összefogásban. 
Fejet hajtunk ma is bölcsességük, bátor-
ságuk és elkötelezettségük előtt.

  megtanították 
a világnak, hogy 
a magyar emberek, 
ha összefognak, 
hőstetteket képesek 
véghezvinni

emlékezés76emlékezés

SzABÓ TÍmEA
ÓBUDA-BÉKÁSmEGyEr OrSzÁGGyűlÉSI 
KÉPVISElŐJE, A PÁrBESzÉD TÁrSElNÖKE

Eleven  
emlékezés
Szabó Tímea országgyűlési képviselő beszéde 
az önkormányzat október 23-i megemlékezésén

Óbuda-békásmegyer önkormányzat a forradalom és szabad-
ságharc 65. évfordulója alkalmából a harmadik kerületi szent 
péter és pál-főplébánia-templom melletti emlékműnél rende-
zett ünnepséget, amelyen az 1956. október 23-án történtekre 
emlékeztek. a csillaghegyi jézus szíve plébániatemplomban 
pedig ünnepi szentmisét tartottak a hősök tiszteletére.

Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verséből szavalt el 
egy részletet Szabó Eszter, az Óbudai Gimnázium tanulója az 1956-
os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott, 
koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés nyi-
tányaként, a harmadik kerületi Szent Péter és Pál-főplébánia-temp-
lom melletti emlékműnél. Szabó Tímea országgyűlési képviselő 
ünnepi beszédében ’56 mának is üzenő értékeit emelte ki. A méltó 
megemlékezéshez az Óbudai Gimnázium diákjainak és a BRB öt-
tagú fúvós zenekarának ünnepi műsora, valamint a Wysocki Légió 
Hagyományőrző Egyesület közreműködése járult hozzá.

Az önkormányzat megemlékező ünnepsége főhajtással és koszo-
rúk, virágok, mécsesek elhelyezésével zárult. Az emlékműnél ko-
szorút helyezett el Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nevében dr. 
Kiss László polgármester; a Párbeszéd Magyarországért Párt nevé-
ben Szabó Tímea, Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője, 
Béres András alpolgármester és Tordai Bence országgyűlési képvi-
selő; a DK III. kerületi szervezete nevében Újfalvi István elnökhe-

lyettes és Görbe Mária elnökségi tag; az MSZP III. kerületi szerve-
zete nevében Őri László képviselő és Solymosi Imre; a Momentum 
Mozgalom III. kerületi szervezete nevében Derda Ádám képviselő 
és Szabó Ákos képviselő; az LMP III. kerületi szervezete nevében 
Burján Ferenc alpolgármester, területi képviselő és Strenner Imre 
képviselő; a Fidesz III. kerületi Szervezete, valamint a Polgári frak-
ció nevében Puskás Péter alelnök, frakcióvezető; a Budapest III. 

Kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat nevében Karailiev Iván 
elnök; az Óbuda-Békásmegyer Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében Sztojka István alelnök és Dudás Ottó képviselő; Óbuda-Bé-
kásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat nevében Weso-
lowski Korinna Katalin elnök; Óbuda-Békásmegyer Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében Bara Sándor elnök és Lukács Béláné 
képviselő; Óbuda-Békásmegyer Ukrán Nemzetiségi Önkormányza-
ta nevében Lopit Jaroszlava elnök; Óbuda-Békásmegyer Román Ön-
kormányzat nevében: Lázár Edit elnök és Hegedűs István alelnök; 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Bra-
unhaxler Egyesület nevében Neubrandt Istvánné elnök és Müller 
István alelnök; Óbuda-Békásmegyer Örmény Önkormányzata ne-
vében Szűcs Gáspár Zsolt elnök; az Óbudai Szent Péter és Pál-fő-
plébánia-templom nevében Tercsi Zoltán plébános; az Óbudai Mú-
zeum nevében Horváth Péter történész, muzeológus. A megjelent 
vendégek, kerületünk emlékező lakói szintén virágokat helyeztek el 
és mécseseket gyújtottak hőseink tiszteletére az emlékmű tövében.

SzENTmISE A HŐSÖK TISzTElETÉrE
Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 65. 
évfordulója alkalmá-
ból tartott, a csil-
laghegyi Jézus Szíve 
templombeli meg-
emlékezésen is részt 
vett dr. Kiss László 
polgármester a Csil-
laghegyi polgári Kör 

Egyesület meghívására. Az egybegyűltek a dr. Temesszent-
andrási péter plébános által bemutatott katolikus szentmi-
sén tisztelegtek a hősök és az áldozatok emléke előtt, majd 
gyertyagyújtással és imával emlékeztek a Zsámboki pál-em-
lékkeresztnél a templom építésének egykori kezdeményező-
jére és szellemi kivitelezőjére.
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Tisztelgés 1956 hősei előtt
Közös koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek a kerületben 
a forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából



  Egyre több 
utcában vezetnek 

be 30 km/órás 
sebességkorlátozást

  Ingyenes 
oktatóvideók  

szülőknek 
és pedagógusoknak

önkormányzat 8 önkormányzat9

madárbarát intézmény,  
kutyaterápiás foglalkozás
látogatás a meseerdő, az Almáskert és a Gyermekvilág óvodában

Óbuda-békásmegyer 
önkormányzat óvodái-
ban kiemelkedő munkát 
végeznek a szakemberek. 
dr. kiss lászló polgármes-
ter az őszi hónapokban 
végiglátogatja az óvodá-
kat, hogy az intézmények 
helyzetéről és a fejlesztési 
lehetőségekről beszél-
gessen az ott dolgozók-
kal. ezúttal a meseerdő, 
az almáskert és a gyer-
mekvilág óvoda terveire 
voltunk kíváncsiak.

Büszkék vagyunk arra, hogy 
Óbuda-Békásmegyer óvodái 
mindig is híresek voltak arról, 
hogy nem félnek a pedagógia új 
útjait kipróbálni, akár a neve-
lésről, akár pedagógusképzésről 
van szó. Az Óbudai Meseerdő 
Óvoda például két terápiás ku-
tya bevonásával állatasszisztált 
foglalkozásokat szervez hétről 

hétre, és a gyerekek alkalomról 
alkalomra várják vissza a ku-
tyákat. A módszer a szülőket 
is megnyerte, hiszen látják, 
mennyi élmény és fejlődési le-
hetőség rejlik ezekben a talál-
kozásokban. Így a Meseerdő 
munkatársai jelenleg is dolgoz-
nak egy hasonló programon, 
amelyhez a jövőben minden ke-
rületi intézmény csatlakozhat, 

és szeretnék az önkormányzat 
támogatását is megnyerni a kez-
deményezéshez. A Meseerdő 
óvoda más területeken is kez-
deményező és közösségteremtő. 
Legutóbb például az intézmény 
apraja-nagyja az udvart, a kertet 
szépítette, takarított a Mese-
erdő mind az öt épülete körül. 
Az őszi nagytakarításba a lelkes 
szülők is bekapcsolódtak.

Az Óbudai Almáskert Óvoda 
szintén bizonyította, hogy nem 
csak a szavakban köteleződött el 
a zöldügyek mellett. A Madár-
barát óvoda cím büszke viselője 
az intézmény. Az Almáskert fő 
feladatának tekinti – az integ-
ráció, a mozgás és az anyanyelv 

  A mindennapok 
fontos része  

a szabad játék

megszépül a Solymár utcai bölcsőde
Folytatódik a kerületi Solymár 
utcai bölcsőde és óvoda 2020 
őszén megkezdett korszerűsíté-
se. A gépészeti munkák és a nyí-
lászárók cseréje után felújították 
a bölcsőde udvarra néző oldalá-
nak előtető-szerkezetét: új fes-
tést kapott, amelyre polikarbonát 
tető és lambéria került. A tető 
csapadékvíz-elvezetésének ki-
alakításán jelenleg is dolgoznak. 
A Solymár bölcsőde hat, a szin-
tén a Solymár utcában található 
Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-
Kör-Játék Tagóvodája pedig négy 
csoportban várja a harmadik ke-
rületi gyerekeket.

Hogyan lehetnek a gyere-
kek biztonságban az online 
térben? mit tehetnek 
a felnőttek, szülők, peda-
gógusok, hogy nagyobb 
legyen az online tuda-
tosság? Ingyenes, bárki 
számára elérhető oktató-
videók segítenek számos 
alapkérdést tisztázni.

A harmadik kerületi gyermek-
védelmi rendszer megerősí-
tésében Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat együttműködő 
partnere, a Hintalovon 
Gyermekjogi Alapít-
vány és a Futureg közös 
munkája idén januárban 
indult el annak érdeké-
ben, hogy informáci-
ós anyagokkal segítse 
a szülőket, a pedagógu-
sokat, a gyerekeket. Az online 
biztonság témájában készült 
videós tartalmak bárki szá-
mára elérhetők a Hintalovon 
Alapítvány YouTube-csator-
náján.

A bántalmazás minden for-
mája megelőzhető. Továbbra is 
mindenki jelentkezését várják, 
akinek a gyermekvédelemmel, 
a gyermekjogokkal kapcsola-
tos kérdése, problémája van. 
A Hintalovon Alapítvány in-
gyenes gyermekjogi tanács-
adása és jogsegélye továbbra is 
működik, legközelebb novem-

ber 17-én 14 és 17 óra között 
kereshetik az alapítvány jo-
gászát és pszichológusát. Min-
den ügyre, esetre 40 perc jut: 

ez alatt az idő alatt kizárólag 
az adott kérdésre és problémára 
koncentrálnak. A regisztráci-
ós űrlap és bővebb információ 
a tanácsadásról az obuda.hu 
weboldalon érhető el.

KÖzÖS üGyüNK  
A GyErEKEK  
ONlINE BIzTONSÁGA
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INGYENES ONLINE
GYERMEKJOGI FOGADÓÓRA
ÉS JOGSEGÉLY

A gyermekvédelemmel, a gyermekjogokkal
kapcsolatos kérdése, problémája van?

Jogász és pszichológus szakember segít.
Beszélgessünk. Álljunk ki közösen

a gyerekek biztonsága mellett!

NOVEMBER 17., 14.00017.00

TOVÁBBRA
IS

csillaghegyen is 
csökkentik az átmenő 
forgalmat

közlekedési és parkolási problémákkal kapcsolatban keresik 
meg leggyakrabban derda ádámot, a 12. számú egyéni 
választókerület önkormányzati képviselőjét. a forgalom-
csillapítás érdekében idén 30 km/órás zónát alakítottak 
ki a rákóczi út, batthyány út, álmos utca és a szentendrei 
út által határolt területen, és hasonló övezetet tervez-
nek a szentendrei út és a dózsa györgy utca között is.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az idei évi 
költségvetésében biztosította a lakosság által 

jóváhagyott forgalomcsillapítási terv megva-
lósításához szükséges forrást, több mint 30 
millió forintot táblák kihelyezésére és for-
galomcsillapító küszöbök kialakítására, va-
lamint egyes utcák és útszakaszok egyirá-
nyúsítására. Ennek megfelelően 30 km/órás 

sebességkorlátozást vezettek be az Álmos 
utcában, az Árpád utcában, a Lehel utcában, 

az Attila utcában, a Fésűs utcában, a Halász Gá-
bor utcában és a Karácsony Sándor utcában fekvő-

rendőrök telepítésével, az övezetnek megfelelő táblázással 
és burkolati jelek felfestésével.

Az önkormányzat bízik abban, hogy a beavatkozással sikerül 
hozzájárulni a lakók és az arra közlekedők nagyobb biztonságához 
és nyugalmához a családi házas övezetben, ahol korábban előszeretet-
tel használták elkerülőútnak az egyébként csendes utcákat – mondta 
lapunknak Derda Ádám. Jelenleg is zajlanak forgalomtechnikai kivi-
telezési munkák Csillaghegy északkeleti részén, ezen felül a Szent-
endrei út és a Dózsa 
György utca között is ter-
vezik 30-as zóna kialakí-
tását. Számos konfliktust 
okoz az is, hogy az agg-
lomerációból bejárók kö-
zül egyre többen parkol-

nak harmadik kerületi közterületeken. Hosszú távú megoldást csak 
a közösségi közlekedés fejlesztése, vonzóbbá tétele és P+R parkolók 
építése jelenthet – húzta alá az önkormányzati képviselő.

Derda Ádám kiemelte, hogy egy-egy lakóközösség összefogásá-
val, az önkormányzat támogatásával rendszeresen szerveznek sze-
métgyűjtő akciókat a lakótelepeken, és az önkormányzat számára 
folyamatos munkát jelent a közterületi padok, szándékosan megron-
gált utcabútorok cseréje is. A Hollós Korvin Lajos utcától délre eső, 
fővárosi fenntartású terület rendezett parkká alakítása és a Gőtés-tó 
revitalizációja idén felkerült a Fővárosi Önkormányzat részvételi 
költségvetésének szavazólistájára, de végül kimaradtak a nyertes 
projektek közül. A novemberben második alkalommal induló fővá-
rosi közösségi költségvetésen ismét várják a budapestiek javaslatait 
a zöldfejlesztésekkel kapcsolatban.

mellett – a környezeti nevelést. 
Olyan érdekes, élményekben 
gazdag, boldog óvodai életet 
szeretnének biztosítani az óvo-
dás gyerekek számára, amely 
lehetővé teszi a természet 
és a környezet tiszteletét, szép-
ségeinek megis-
merését.

Az Óbudai 
Gyermekvi lág 
Óvoda három 
épülete a Pók ut-
cai lakótelepen 
várja a gyerme-
keket napfényes, 
jól felszerelt 
csoportszobák-
kal és ápolt 
kerttel, de tor-
naterem és lo-
gopédiai, illetve 
fejlesztő szoba 
is rendelkezésre 
áll. És az óvoda 
pedagógusai ki-
emelt figyelmet fordítanak a kö-
zösség kialakítására és a kreatív, 

szabad játék bizto-
sítására. „Az óvo-
dáskorú gyermekek 
napját a játék hatá-
rozza meg, hiszen 
ebben fejlődhetnek 
a legtöbbet, így bon-
takoztathatják ki 
leginkább képessé-
geiket. Én is azt val-
lom, a mindennapok 

fontos része legyen a szabad 
játék” – mondja dr. Csányi-Vé-
kesné Tóth Judit Rita óvodave-
zető, aki augusztustól irányítja 
a gyermekintézményt, de jól is-
meri az óvodát, hiszen 1986 óta 
vesz részt az itteni nevelőmun-

kában. A Gyermekvilág óvoda 
pedagóguscsapata arra is nagyon 
büszke, hogy az évszakok aktu-
alitásai mellett hagyományosan 
két-három hétig készülnek egy-
egy ünnepre és a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos jeles napok-
ra. Ezek között helyet kapnak 
a tanévnyitó programok éppúgy, 
mint az állatok világnapjának 
megünneplése vagy a közelgő 
adventi készülődés izgalmas 
hetei.



örömmel adunk hírt arról, hogy 
megkezdődnek Óbuda-békásme-
gyeren a tervezett őszi faültetések. 
november 9-én a szél utcában indul el 
az önkormányzat fatelepítési prog-
ramja 95 csemete elültetésével.

Múlt év novembere és idén március között 
több mint 900 nagy méretű fát ültettek el 
a harmadik kerületben. „Az első évben, 
azaz a garanciális időszakban a telepítést 
végző jogszabályi kötelessége az új fák 
ápolása – mondja dr. Kerényi-Nagy Viktor, 
Óbuda-Békásmegyer főkertésze a már elül-
tetett fák gondozásával kapcsolatban. – Ez 
azt jelenti a gyakorlatban, hogy szükség 
szerint törzstisztítás, folyamatos öntözés, 
a fatányér gyommentesen tartása a felada-

tunk. Az első év lejárta után pedig bejárást 
tartunk majd, a meg nem eredt fákat cse-
réltetjük, amelyekre újból tizenkét hónap 
telepítési garancia lesz érvényes. Fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy az esetlegesen 
kiszáradt fákat a garanciális bejárásig nem 
távolíthatjuk el.”

Az ez évi őszi telepítés első helyszíne 
a Szél utca 2–10. szám előtti terület, ahol 
november 9-én 11 zselnicemeggyet, 4 ko-
rai juhart és 80 húsos somot ültetnek el. „A 
fajok kiválasztásakor a legfontosabb szem-
pontok, hogy azok jelentős lombkoronát 
nevelők és nagy levelűek, valamint a Kár-

pát-medencében őshonosak legyenek, gaz-
dag virágpor- és nektártermelésükkel, illet-
ve húsos, lédús terméseikkel pedig a városi 
élővilágot táplálják” – emelte ki a főkertész. 
Kérjük, véleményét, észrevételeit, javaslatát 
a faültetésekkel kapcsolatban a lakossag-fo-
kertesz@obuda.hu e-mail-címre küldje el. 
Ugyanezen a címen tudnak az önkormány-
zat fatelepítési programjára jelentkezni.

 Az első évben 
a telepítést végző 
kötelessége az új 

fák ápolása

SZEDJÜK ÖSSZE ŐSSZEL IS
A KUTYAPISZKOT!

LÁTJA?
NEM LÁTJA?
NE IS LÁSSA!
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INDUl Az ŐSzI 
FATElEPÍTÉSI PrOGrAm
Kilencvenöt csemetét ültetnek el a Szél utcában

Önkéntesen, 
közösen a tiszta 
kerületért

száz diák és további húsz önkéntes 
segítségével békásmegyeren ke-
rült sor közösségi szemétszedésre. 
a teszedd! akció keretében pedig 
harmadik kerületi civil szervezetek 
önkéntesei a mocsárosdűlő egy 
kisebb területét és az aquincum vasúti 
megálló környékét tisztították meg.

A Varga István Közgazdasági Techni-
kumból száz diák és több önkéntes segített 
a takarításban a Csobánka téren, a Heltai 
Jenő téren és a környékükön. Lombseprést, 
szemétszedést, gazolást és az utcabútorok 
letisztítását végezték el az önkormányzat 
munkatársai és a csatlakozó diákok, ön-
kéntesek. Az önkormányzat biztosította 
a zsákokat, a takarítóeszközöket, valamint 
elszállította az összegyűjtött, összesen 70 
zsák szemet. Idén kilencedik alkalommal 
valósult meg A TeSzedd! – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért akció, amelynek 
keretében szerte az országban takarítottak 
az önkéntesek. A Maradjanak a Fák a Ró-
main csapata a Jóbuda Közösségi Alapít-
vánnyal és az Aquincum-Mocsáros Egye-
sülettel közösen a Mocsárosdűlő egy kisebb 
területét és az Aquincum vasúti megálló 
környékét tisztította meg.

Szemléletformáló beszélgetések a klímatudatosságról
Folytatódnak az Óbuda-Békásmegyer városfejlesztő Nonprofit 
Kft. által szervezett, klímatudatosságra fókuszáló szemlélet-
formáló beszélgetések. Novemberben két igazán gyakorlati 
témát érintenek: 10-én a környezettudatos szépségápolás 
lesz a téma, 24-én pedig a kosárközösségek és a zero waste 
főzés. December 8-án, az őszi sorozat utolsó részében a Smart 
and Green City fogalmát és kerületi lehetőségeit mutatják be. 
A beszélgetések 18 órakor kezdődnek a Fő tér 2. szám alatti 
Szindbád Rendezvénytérben, élő közvetítést adnak a face-
book.com/obudavarosfejleszto oldalon, és a videók az Óbuda 
Klíma youTube-csatornára is felkerülnek.

Zselnicemeggy

Korai juhar

Húsos som

a lehullott falevelek, 
ágak összegyűjtésekor, 
fűnyíráskor is fontos, hogy 
odafigyeljünk a környezet-
tudatosságra, és a zöldhul-
ladék-gyűjtést válasszuk. 
az így begyűjtésre kerülő 
lomb, fa- és bokornye-
sedék, nyírt fű és gyom 
komposztálás után újra 
visszakerül a természe-
tes körforgásba. az fkf 
járatszerűen március 1. 
és december 3. között 
gyűjti a zöldhulladékot.

Az FKF-logós zsákban kihelye-
zett zöldhulladékot hetente egy-
szer, kerületünkben hétfőnként 
szállítja el a társaság. A begyűj-
tött zöldhulladékból a komposz-
tálás során minősített, engedély-
lyel rendelkező talajjavító anyag 
készül, ezért az FKF kéri a lako-
sokat, hogy a környezet megóvá-
sát azzal is segítsék, hogy igény-

be veszik a szolgáltatást, és nem 
az egyéb hulladékok közé helye-
zik a kerti hulladékot.

Az elszállításra szánt zöldhul-
ladék – lomb, fa- és bokornyese-
dék, nyírt fű, gyom – bezsákolva 
helyezhető ki az ingatlan elé. 
A zsákokon kívül az FKF elszál-
lítja a maximum 10 cm átmérőjű 
faágakat, gallyakat is, amelyek 
kb. egyméteresre darabolva, 
kötegelve helyez-
hetők ki a zsákok 
mellé. Az ennél 
vastagabb vagy 
nem kötegelt ága-
kat nem szállítják 
el. A társaság kizá-
rólag az FKF logó-
jával ellátott, Kerti 
zöldhulladékgyűj-
tő zsák feliratú, 
lebomló hulladék-
gyűjtő zsákokat 
szállítja el, egyéb 
zsákokban kihe-

lyezett zöldhulladékot nem áll 
módjában begyűjteni. A lebom-
ló zsákok szavatossági ideje – 
anyagukból adódóan – rövidebb, 
ezért azt javasolják, hogy azokat 
mielőbb használják fel. Fontos, 
hogy a környezet védelme érde-
kében a zsákba kizárólag zöld-
hulladék kerüljön. Amennyiben 
munkatársaik a zöldhulladékos 
zsákokban háztartási hulladékot 

vagy egyéb, nem oda való anya-
got találnak, a kihelyezett zsákot 
nem szállítják el. Az FKF kéri, 
hogy a zöldhulladékot a hétfői 
napokon legkésőbb reggel 5 órá-
ig helyezzék ki az ingatlan elé 
jól látható, az FKF járműveivel 
megközelíthető helyre.

A zöldhulladékos zsákok meg-
vásárolhatók az FKF II. kerület, 
Fő utca 47. alatt található Budai 

Ügyfélszolgálati Köz-
pontjában, valamennyi 
lakosságihulladék-ud-
varban – a III. kerület-
ben a Testvérhegyi út 
10/a címen –, valamint 
az értékesítő partnerek-
nél. A 100 literes gyűj-
tőzsák ára 235 forint. 
Köszönjük, hogy Önök 
is vigyáznak kerületünk 
tisztaságára, és igénybe 
veszik az FKF zöldhul-
ladék-begyűjtési szolgál-
tatását.

Hétfőnként szállítják el a bezsákolt 
kerti hulladékot és a kötegelt gallyakat

Használjon környezetbarát 
gyűjtőzsákot!

  minősített 
talajjavító anyagot 
készítenek a begyűjtött 
zöldhulladékból



Hagyományosan minden évben szervez-
nek asztalitenisz-kupát a harmadik kerületi 
idősklubok tagjai számára. Ebben az esz-

tendőben is lelkesedéssel és komoly fel-
készüléssel vett részt csaknem kilencven 
kerületi nyugdíjas az elődöntőkben, volt, 

aki a továbbjutás re-
ményében, és bőven 
akadtak olyanok 
is, akiket a mozgás 
és az asztalitenisz 
szeretete motivált. 

A Kiskorona Idősek Klubjában rendezett 
döntőn dr. Kiss László polgármester és Has-
kóné Alker Annamária, az Óbudai Szociá-

lis Szolgáltató Intézmény 
köszöntötte a versenyző-
ket és a nézőket. Az őszi 
asztalitenisz-kupán há-
rom kategóriában 18 díjat 
ítéltek oda a bírák. Volper 
László mesteredzőnek – 
egykori serdülő, ifjúsági 
és felnőtt asztalitenisz 
szövetségi kapitánynak 
–, Kertész Zoltánnak, aki 

bíróként, és Erős Tamásnak, aki versenyző-
ként vett részt, külön köszönetet mondott 
az önkormányzat, hiszen az ő lelkiismeretes 
felkészítésük és áldozatos szervezőmunká-
juk nélkül nem jöhetett volna létre az aszta-
litenisz-kupa.

  Három 
kategóriában  
18 díjat ítéltek 
oda a bírák
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Iskolaudvar-szépítés 
közösségi összefogással
Közös udvartakarítást és -festést szerveztek pedagógusok és szü-
lők a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolában. Ennek kapcsán kereste meg Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatot a szülők egy része, és kért segítséget a festéshez. 

Az önkormányzat azonnal felajánlotta a rendelkezésére álló aszfalt-
festékeket, biztosította a festésre kerülő udvarrész előzetes letisztítá-
sát, valamint a szülőkkel együtt a festésben is részt vett. Az együtt-
működés eredményeként megújult a két lábteniszpálya, továbbá 
ugróiskola, színes virágok, állatok és egy hosszú ügyességi pálya is 
az udvar új dísze lett. Ezeket a gyerekek nemcsak szabadidejükben, 
hanem az udvaron tartott testnevelésórákon is használhatják majd.

Koszorúzás Teszársz 
Károly emléktáblájánál
A magyarországi szakszervezeti mozgalom egyik elindító-
ja, Teszársz Károly (1855–1916) nevéhez fűződik a vasön-
tők segélyező egyletének megalapítása, majd a vasöntők 
elnöke lett, és elindította a vasipari szakegylet magyar–
német nyelvű újságját is: a Vas- és Fémmunkások Szak-
lapját. A Szakszervezeti Tanács egyik alapítója, 1899-től 
haláláig a tanács elnöke is volt, részt vett több nemzetközi 
kongresszuson. Dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere és Tukacs István, a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszerve-
zete (MKKSZ) Budapest III. kerületének alapszervezeti 
vezetője megkoszorúzták Teszársz Károly emléktábláját, 
a róla elnevezett óbudai utcában, születésének 166. évfor-
dulóján.
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koszorúzással és dombormű avatásával emlékezett 
krúdy gyula születésének 143. évfordulójára a 30 éve 
a kéhli Vendéglőben működő krúdy gyula Irodalmi kör.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
épületénél, a Krúdy-emléktáblánál Kanizsa József, 
az irodalmi kör egykori titkára, Szénási Sándor István 
versszakosztály-vezető és Stancsics Erzsébet próza-
szakosztály-vezető helyezte el az emlékezés koszorúját. 
A Krúdy-szobornál, Németh Nyiba Sándor elnök veze-
tésével többen is jelen voltak a koszorú elhelyezésénél. 
A Kéhli Vendéglő Krúdy-termében Cecei-Horváth 
Tibor, Kanizsa József, Németh Nyiba Sándor és Szé-
nási Sándor István leplezte le a Túri Török Tibor szob-
rászművész által készített Krúdy-domborművet, és el-
helyezték az emlékezés koszorúját. A nagy létszámú 
közönséget Németh Nyiba Sándor köszöntötte. A hód-
mezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör alapító el-
nöke, Fehér József átadta Király Lajosnénak, a Krúdy 
Kör elhunyt elnöke özvegyének a Kárász József Iro-
dalmi Kör tízéves megalakulására alapított posztu-
musz Arany Oklevelet. Király Lajosné köszönőbeszé-
de után a Kéhli Vendéglőről készült festményt adott át 
Cecei-Horváth Gergelynek. A Krúdy-aranyemlékérem 
kitüntetéseket Kanizsa József és Szénási Sándor István 
adta át Körmendi Jánosné Marika titkár-pénztárosnak és Simon M. 
Veronika festőművésznek. A Krúdy-ezüst és -bronzemlékérmeket, 
a Krúdy-emlékplaketteket és a dísz okleveleket Németh Nyiba Sándor, 

Stancsics Erzsébet és Szénási Sándor István adta át. A kitüntetéseket 
követően dr. Valkai Teréz, a Magyar Orvosírók és Képzőművészek 
Körének elnöke, Kaiser László, a Hungarovox Kiadó tulajdonosa, 
a Dabasi Gyóni Géza Irodalmi Kör vezetője, Hermann Mária, Cserna 

Ferenc és a kör felkért tagjai is felolvasták verseiket, prózai írásai-
kat. Az Erkel-díjas Pánti Anna, az Opera Nagykövete énekével emelte 
az est színvonalát.

Óbuda-békásmegyer Horvát nemzeti-
ségi önkormányzat pályázatot hirdet: 
személyes történeteket várunk horvát 
– bunyevác, dalmát, sokác, duna 
menti rác, pécs környéki bosnyák, 
grádistyei horvát, mura menti horvát, 
dráva menti horvát, budai horvát, 
buda környéki horvát – nemzetiségi 
gyökerekkel rendelkezőktől. arra 
kérjük a III. kerületében lakó időseb-
beket, fiatalabbakat, gyerekeket, írják 
le a bennük élő múltjukat. az alábbi-
akban néhány inspiráló gondolat:

 � Hogyan kapcsolódik családjuk története 
a többféle népcsoportú horvát nemzetiség-
hez? Melyik népcsoporthoz?

 � Miként ismeri, horvát (és bunyevác, dal-
mát, sokác, rác, bosnyák) ősei honnan ér-
keztek Magyarországra? Milyen emlékek 
öröklődtek át?

 � Emlékszik horvát elődöktől származó ha-
gyományra, szokásra? Mi az?

 � Mióta él, és miként került Ön a III. kerü-
letbe?

 � Családja esetleg másutt is élt Magyarorszá-
gon? Mikor és hol?

A pályázat feltétele: horvát 
nemzetiségi gyökerekkel ren-
delkezzen; jelenleg Budapes-
ten, a III. kerületben éljen. 
Kérjük, pályázatánál közölje 
nevét, lakcímét, születési ide-
jét, helyét, a horvát családi szál 
ismert adatait.

A pályázat terjedelme: 1–4 
oldal. Leadási határidő: 2021. 
november 30.; értékelés, jutal-
mazás: december 15-ig. A pá-
lyaműveket az obudaihorva-
tok@gmail.com e-mail-címre 
várjuk. Kérjük, tárgyként írja 
be: személyes történetek.

Minden pályázatot, amely a kitételeknek 
megfelel, jutalmazunk. Arra törekszünk, 
hogy a „legizgalmasabb” írásművek nyom-
tatásban is megjelenjenek. Az írásokhoz jó 
kedvet, a múltidézéshez derűt kívánunk! 
Várjuk mielőbbi pályázataikat!

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HORVÁT 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szénási Sándor István, Németh Nyiba 
Sándor, Cecei-Horváth Gergő, Kanizsa József
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KrÚDy-EmlÉKEST A KÉHlIBEN

Előadás a karácsonyi 
ünnepkörről
Óbuda-Békásmegyer horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat meghívja az ér-
deklődőket „A karácsonyi ünnepkör 
a magyarországi horvátoknál” című 
előadásra, amelyet dr. horváth Sándor 
néprajzkutató, az ELTE Berzsenyi 
Dániel pedagógusképző Központ Szláv 
Tanszékének adjunktusa, a Magyar-
országi horvátok Keresztény Gyűj-
teményének kurátora tart november 
13-án 15.30-tól 17.30-ig az Esernyős 
Szindbád termében, a Fő tér 2. alatt. 
A részvételi szándékot a 06-20-362-
9080-as telefonszámon vagy az obu-
daihorvatok@gmail.com e-mail-címen 
lehet jelezni.

Személyes történetek  
horvát nemzetiségi gyökerekről

Asztaliteniszkupa az idősklubokban
csaknem kilencvenen vettek részt az elődöntőkben
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a koraszülött, idegrendszeri sérült, 
eltérő vagy veszélyeztetett fejlődés-
menetű gyermekek családcentrikus, 
kora gyermekkori intervenciós ellátá-
sával foglalkozó gézengúz alapítványt 
1990-ben alapította dr. schultheisz 
judit gyermekorvos. az alapítvány 
a kerületi medgyessy bölcsőde épüle-
tében kapott helyet Óbuda-békásme-
gyer önkormányzat támogatásával.

A Gézengúz Alapítvány idegrendszeri sé-
rült, koraszülött, eltérő vagy veszélyeztetett 
fejlődésmenetű csecsemők és kisgyerme-
kek komplex vizsgálatával, terápiás, reha-
bilitációs, fejlesztő és preventív ellátásával 
foglalkozik 0–6 éves korig. Öt központban 
– Budakalász, Óbuda-Békásmegyer, Buda-
fok, Győr, Salgótarján – fogadják a kisgyer-
mekes családokat. Évente több mint kétezer 
gyermeknek segítenek. Többségük koraszü-
löttként vagy sérüléssel érkezett a világra, 
szüleik a kórházból hazatérve, szakorvosi 
és házi gyermekorvosi beutalóval keresik 
meg a Gézengúz Alapítványt.

A kora gyermekkori beavatkozás az eltérő 
fejlődésmenetű gyermekek tervszerűen felépí-
tett fejlesztőprogramja, amely diagnosztikai 
vizsgálatot, terápiás ellátást, gyógy pedagógiai 
fejlesztést, tanácsadást, pszichológiai segít-
ségnyújtást foglal magába. Minden fejlesz-
tési program egyéni. A terápiás terv össze-
állításakor figyelembe veszik a gyermek 
állapotát és a család körülményeit. Az idő-
ben megkezdett komplex segítségnyújtás 
a gyermek pozitív állapotváltozása mellett 
kihat a család életminőségére, hozzájárul 
a gyermek kortárs közösségbe való zökke-
nőmentesebb beilleszkedéséhez.

Együttműködés a családokkal
Az alapítvány alaptevékenysége a személyes 
ellátás. A járványügyi helyzetben és azóta 
is a legnagyobb szakmai odaadással folytat-
ják a munkát a szabályoknak és a központi 

útmutatásnak megfelelő-
en. Emellett az aktuáli-
san nem mobilizálható 
gyermekeket is ellátják, 
a családokkal való együttműködés az online 
felületeken is sikeres.

Szakmai tevékenységüket komplex ellá-
tási modellben folytatják. Az intézeteikben 
elérhető összetett diagnosztika részét ké-
pezi a gyermekneurológiai és gyermekra-
diológiai vizsgálat, a Huple-diagnosztika, 
a fizioterápiás felmérés, a pszichológiai, 
pszichopedagógiai, fejlődéspszichológiai di-
agnosztika, a folyamatos utánkövetés, kont-
roll biztosítása és a megfelelő tájékoztatás, 

információ átadása. Prevenciós programjuk 
során a rizikófaktorral született gyermekek, 
kiemelten a koraszülöttek fejlődésének tá-
mogatására nagy hangsúlyt helyeznek ta-
nácsadással, szűrőprogramokkal és integ-
rált csoportokkal.

A pszichomotoros fejlesztést egyéni 
és csoportos formában végzik, amelynek so-
rán kiemelt szerepet kap a Neuro-hidroterá-
pia és a Huple-program. Szakmai életveze-
tési tanácsadást, mentálhigiénés támogatást 
is kínálnak a szülők számára. A Szociális 
Információs Szolgáltatást (SZISZ) az ala-
pítvány dolgozta ki, célja a családok tájé-
koztatása az államilag biztosított szociális 
támogatásokról. Fontos és hiánypótló tevé-
kenységük a betegút koordinálása, a csalá-
dok segítése a különböző állami és magán 

ellátási rendszerekben való 
eligazodásban és átmene-
tekben, továbbá informá-

ció és ügyintézési segítség nyújtása 
az igénybe vehető szociális támogatások 
rendszeréről.

Új szolgáltatások 
szeptembertől
Bátorító művészetterápiás csoport indult 
félénk, zárkózott, csendes és/vagy szo-
rongó gyermekek számára. Viharszelídítő 
gyermekcsoport pedig a dacos, lendületes 
gyerekeknek, akik sokszor nagy kihívást je-

lentenek a szüleiknek. A várandós 
relaxációs csoportba kismamák je-
lentkezését várják, akik szeretnék 
elsajátítani az autogén tréning tel-
jes gyakorlatát, emellett interaktív 
szülőcsoport is elérhető azoknak, 
akik szeretnének a gyermekeiket 

érintő nevelési helyzetekről és leggyakoribb 
életkori sajátosságokról, a dac, a szorongás, 
az indulati fejlődés kérdéseiről beszélgetni.

Szoros kapcsolatot tartanak fenn az alapít-
vány munkatársai Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálatával, a házi gyermekorvosi 
rendszerrel, a Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat III. Kerületi Tagintézményével, valamint 
az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményei-
vel. Az időben megkezdett komplex segítség-
nyújtás javít a gyermek állapotán, a család 
életminőségén, hozzájárul a gyermek kortárs 
közösségbe való beilleszkedéséhez. Rohanó 
világunkban a jelenlét, az odafigyelés, a biza-
lom a legfontosabb – a Gézengúz Alapítvány 
szakemberei mindezzel támogatják a hozzá 
fordulókat. További részletek és bővebb infor-
máció a gezenguz.hu weboldalon olvasható.

  Életeket menthetnek 
a füst- és szén-
monoxid-érzékelők

  rohanó világunkban 
a jelenlét, az odafigyelés, 
a bizalom a legfontosabb
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Évente több mint kétezer  
gyermeknek segítenek
családcentrikus, komplex terápiát és rehabilitációt biztosít a Gézengúz Alapítvány
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Itt a fűtési szezon:  
mire figyeljünk?

saját magunk tehetjük a legtöbbet otthonunk biztonsá-
gáért a fűtési szezonban, amely már október közepén 
elindult. a tüzelő- és fűtőberendezéseket érdemes rend-
szeresen szakemberrel ellenőriztetni, a teljes biztonság 
eléréséhez pedig a megfelelő minőségű és megbízha-
tóan működő szén-monoxid-érzékelő is hozzájárul.

Nem véletlenül figyelmezteti a lakosságot minden évben a ké-
ményseprői szolgáltatást is ellátó Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság (OKF) a fűtőberendezések karbantartására, 
a szén-monoxid-mérgezés veszélyeire. A berendezések ellenőrzé-
sével és meg felelő, jó minőségű tüzelőanyag használatával ugyanis 
megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon a ház, és minimali-

zálható a mérgezés veszélye is. Az ellenőrzés azért elengedhetetlen, 
mert a problémák a legtöbb esetben a lakók előtt rejtve maradnak, 
de a szakemberek minden évben több ezer veszélyes hibát tárnak 
fel a tüzelőberendezések és füstelvezető rendszerek átvizsgálásakor, 
tisztításakor. A katasztrófavédelem kéményseprői a társasházakhoz 
októbertől, a családi házakba pedig igénybejelentést követően ér-
keznek, hogy ingyenesen ellenőrizzék és tisztítsák a kéményt.

Fontos, hogy vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási 
hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek 
mérgező gázokat bocsátanak ki, és károsítják a környezetet, vala-
mint fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. 
A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg 
a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ez pedig la-
kástűzhöz vezethet. Ma már egyre több háztartásban van szén-mo-
noxid-érzékelő, és a szakemberek szerint célszerű minél több ott-
honban füstérzékelőt is elhelyezni, mert az időben jelző berendezés 
anyagi javakat, és ami ennél is fontosabb, életeket menthet meg.

Készítse fel kültéri vezetékeit,  
kerti csapjait a zord időjárásra!

Óvni kell a vízmérőt 
a fagytól

szilánkokra tört üveg 
az óralapon, eldeformáló-
dott számlálószerkezet, 
esetleg csöpögő víz. Ha 
télen ez a látvány fogadja 
a vízóra tulajdonosát, 
akkor szinte biztosra 
vehető, hogy elfagyott 
a mérőeszköz. a fagy 
elleni védekezésről, 
a mérőhelyek tisztán 
tartásáról és a megkö-
zelítés biztosításáról 
az ingatlan tulajdonosá-
nak kell gondoskodnia.

A tartós hideg komoly károkat 
okozhat a talajban vagy a fűtet-
len pincékben lévő vízmérők-
ben, sőt a falakon belüli vízve-
zeték-hálózatban is – hívja fel 
a figyelmet a Fővárosi Vízmű-
vek. Érdemes idejében megtenni 
a szükséges óvintézkedéseket, 
hogy elkerüljük a hideg hatására 
meghibásodó mérő helyreállítá-
sának, illetve a vízelfolyás mi-
att jelentkező magasabb vízdíj-
számlának a költségeit. Az eltört 
vezetéken keresztül egy óra alatt 
akár egy átlagos család napi víz-
felhasználásának a többszöröse 
is a szabadba ömölhet.

Rendszeresen ellenőrizzük, 
hogy nincs-e víz az aknában, 
valamint figyeljünk arra is, 
hogy helyén van-e az aknafedél. 
A kerti vízóraakna törött vagy 
hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt 
a nagy hidegben külön szigete-
lésről is gondoskodjunk. Erre 
alkalmas lehet az aknatető al-
jára rögzített hungarocell lemez 
is. A vízmérőt pléddel, hun-
garocellel vagy más hőszigetelő 
anyaggal is letakarhatjuk, de 
egy kartondoboz is megfelelő 
erre a célra. A vízmérő téliesí-
tésénél figyeljünk azonban arra, 
hogy annak számlapját köny-
nyen szabaddá lehessen tenni 
leolvasásnál. A vízmérők szi-
getelését a hálózat vízteleníté-
sét követően is meg kell oldani, 
mivel a vízmérőkben ez esetben 
is marad víz. Szigeteljük vagy 
időben víztelenítsük a falakon 
kívül lévő, illetve a nem kellően 
szigetelt vízvezetékeket, kerti 
csapokat is. A vízóra elfagyá-
sa esetén a Fővárosi Vízművek 
szolgáltatási területén a nap 
24 órájában rendelkezésre álló  
06-80-247-247-es hibabejelentő 
telefonszámon lehet bejelentést 
tenni.

Töltse le korábbi  
számainkat  
az obuda.hu-ról!
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November 6. szombat 10.00 Mesés hétvégék – (Ingyenes)
November 13. szombat 10.00 Gyapjú nap
November 14. vasárnap 10.00 Kakaómese – A Szépség és a Szörnyeteg 
– Varázslatos karácsony (1997)  
November 19. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
November 20. szombat 14.00 Ifjú zenebarátok világnapja
Betekintés a Józsa Tamás Zenesuli szellemiségébe
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő szemlélődőt 14.00 – 17.00 óra 
között a kulissza-előkészületek megtekintésére valamint  a 18.00 órakor 
kezdődő előadásra, ahol különböző zenei műfajokban kalandozva 
mutatják be közös alkotásuk eredményét a diákok. Jegyár: 500 Ft

November 6. szombat 17.00 Kései találkozás
November 11. csütörtök 19.00 Két karodban őrülünk ma – páros 
humorok
A klasszikus irodalmi felolvasás helyett egyfajta zenei-irodalmi show 
keretében, szubjektív kapcsolódási pontokon és személyes sztorikon 
keresztül ismerhetjük meg a klasszikus és a kortárs irodalom remekeit.
Csákányi Eszter és Wunderlich József  estje. Író: Lackfi János
Szerkesztő-rendező: Seres Tamás. Jegyár: 2900 Ft

November 12. péntek 18.00 Lelki fröccs – Bagdy Emőke: Önismeret, 
önfejlesztés, önmegvalósítás
November 13. szombat 16.00 Hangszersimogató klub, 18.30 Hangutazás 
és hangfürdő
November 20. szombat 15.00 Jammal dzsemmel az ÓDZ-vel 

November 6. szombat 19.00 Musical gála
November 6. szombat 9.00 Babaruhabörze
November 7. vasárnap 9.00 Ásványbörze és bonsai-kiállítás
November 9. kedd 15.00 Egy diplomata visszaemlékezései – Az Amerikai 
Egyesült Államok történelme 2. (Ingyenes.)
November 10 szerda 10.00 Kismama torna (Ingyenes.)
November 10. szerda 18.00 Életünk-egészségünk előadássorozat – Az 
önismerettől a jellemig (Ingyenes.)
November 11. csütörtök 17.00 Védikus bölcselet– Előadás (Ingyenes.)
November 11. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
November 12. péntek 18.00 Magyar–holland református kapcsolatok – 
roll-up kiállítás (Ingyenes.)
November 13. szombat 19.00 Szeress, ha bírsz! - Vidám Színpad 
Magyarországi ősbemutató
Anette, a jó negyvenes, sikeres üzletasszony valaha tudta, de már el is 
felejtette, hogy a szerelem sajgó gyönyörűség. Azonban nem gondolta volna, 
hogy ez az érzés egy felfoghatatlan menetrend szerint közlekedő gyorsvonat, 
amely bárhonnan érkezhet bármikor, bárhová tarthat bármilyen sebességgel 
és bárki lehet rajta masiniszta egy pillanatra vagy az örökkévalóságig és bárki 
utazhat vele bármeddig, egy megállónyit vagy akár a végállomásig. Ezért mit 
sem sejtve, egy szép napon, mint rendszeresen, bement a munkahelyére 
és…
Az eredetileg “A Technikus” címen bemutatott darab 2011-ben 
Franciaországban az egyik legnagyobb irodalmi elismerésben, Molière-
díjban részesült, melyet az adott év legjobb új színpadi műve érdemel ki.
Az előadás 90 perc, egy szünettel.Jegyár: 4900 Ft, 4600 Ft és 4100 Ft.

November 14. vasárnap 10.00 Kaláka Együttes – Nálatok laknak-e állatok
November 14. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház
November 17. szerda 10.00 Kismama torna (Ingyenes.)
November 18. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
November 20. szombat 10.00 Nemzetközi lemez- és CD-börze
November 21. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház

November 10. szerda 18.00 Békási mozi esték – Folyékony arany  
November 13. szombat 11.00 Szombati meseszínház – A Békakirály – 
Dvorák-Patka Színház
A Dvorák-Patka Színház előadásában.
Királyfi, Béka, Király: Dvorák Gábor
Királylány, Boszorkány: Patka Heléna
Játékmester: Dvorák Gábor, Patka Heléna
Műsoridő: 45 perc. Jegyár: 1200 Ft
November 19. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Mátyás király út 11-15. 
Tel.: 240-0752, 
www.kulturkozpont.hu,
instagram: @kulturkozpont

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Tel.: 388-2373, 
www.kulturkozpont.hu 
instagram: @kulturkozpont

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Csobánka tér 5. 
Tel.: 243-2432, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: bekasikozhaz

3K
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. 
Tel.: 247-3604, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: 3k_kulturkozpont

Kedves Vendégeink! Programjainkról és aktuális információinkról a www.
esernyos.hu és a facebook.com/esernyos oldalon tájékozódhatnak!
Szirtes Edina Mókus looper estje - Vers, Zene, Szeretet
2021. november 11., csütörtök– 19.00 óra
Helyszín: Esernyős Szindbád rendezvénytér
A műsorban megzenésített versek, Nagy László, Radnóti Miklós, Szép 
Ernő, Müller Péter, József Attila, Pilinszky János és sok improvizáció
Kokas Klára Alapítvány: Kendőlengetős koncert
2021. november 13., szombat - 10:00 óra
Helyszín: Esernyős Szindbád rendezvénytér
A komolyzene és a népdalok izgalmas fúziója. Egy lépéssel közelebb a 
zenéhez. Hogyan lehet másképp hallgatni, érezni, átélni? Milyen legyen 
az első találkozás a zenével? A koncerteken a dalokat mindig tapssal 
szakítják meg, pedig a számok vége még nem jelenti mindennek a 
végét, hiszen bennünk még tovább él. 
Kinek ajánljuk? Azoknak a kisgyerekeknek akik csak most ismerkednek 
a zenével, és az igazán értékes zenével szeretnénk megismertetni őket, 
azoknak a nagyobb gyerekeknek, akik szeretnek játszani, részesei lenni 
az eseményeknek, és a szüleiknek akik szeretnének közös élményeket 
a gyermekeikkel, kicsit másképp látni a világot.
Pepita Playback Társulat: IRÁNYTŰ
2021. november 17., szerda – 19:00 óra 
Helyszín: Esernyős Szindbád rendezvénytér
Neked mi az iránytű az életedben? A családod? A pénz? Az értékeid? A 
vallás? Egy eszme? 
Gyere és meséld el saját történetedet, mi pedig visszajátsszuk.
Helyszín: Szindbád Rendezvénytér
Esernyős mozi – Bajnokok
2021. november 18., csütörtök – 19:00 óra
Helyszín: Esernyős Szindbád rendezvénytér
(spanyol film eredeti nyelven, magyar felirattal, 2018, 113 perc)

2021. november 5., péntek 16.00-17.00 A KÉK POR története, avagy mivel 
kékítettek elődeink? – Tárlatvezetés és ásványbemutató
A specifikus, festékekre fókuszáló program során kék ásványokkal, 
pigmentporokkal és festékekkel ismerkedünk, valamint találkozunk a 
multifunkcionális felhasználású indigóval, amely évezredek óta a kék színű 
textilek (kékfestők) és táblaképek, falfreskók festékanyaga.
Ingyenes, védettségi igazolványt kérünk. Regisztráció: programok@
obudaimuzeum.hu
2021. november 17., szerda 16.00-17.15 Goldberger-galaxis – 
Tárlatvezetés
A Goldberger… Család, textilgyár, brand. Egy világhírű magyar gyár 
és a mögötte álló tragikus sorsú család történetét ismerhetik meg 
tárlatvezetésünk résztvevői. 
Ingyenes, védettségi igazolványt kérünk. Regisztráció: programok@
obudaimuzeum.hu

JÖN! 2021. november 27-től Karácsonyi Műselyem Gardrób / Női ünnepi 
viseletek a két világháború között – Pop-up kiállítás

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS 
ÉS SPORT NONPROFIT KFT. 
1033 Budapest, Fő tér 2. 
Tel: +36 30/883-1953 | +36 30/546 1651
www.esernyos.hu 
www.facebook.hu/esernyos

BTM AQUINCUMI MÚZEUM 
ÉS RÉGÉSZETI PARK 
1031 Budapest, Szentendrei út 135. 
+36-1-250-16-50
aquincum@aquincum.hu.

GOLDBERGER TEXTILIPARI 
GYŰJTEMÉNY
1036 Budapest, Lajos utca 136-138. 
tel.: 1/250-1020
www.textilmuzeum.hu

ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. 
(bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel: 1/250-1020
www.obudaimuzeum.hu

2021. november 13., szombat 10.00-12.00 „Hatan vannak a mi 
ludaink…” – Márton-napi családi délelőtt
A délelőtt folyamán elkóborolt kislibák segítségével járjuk be a 
múzeum tereit és ismerkedünk a Márton-napi szokásokkal. A 
mondókákkal és találós kérdésekkel teli kaland után pedig lámpást 
készítünk.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: szundi.anett@
obudaimuzeum.hu, +36 70 685 2381
2021. november 20., szombat 11.00-12.30 A Zichy-kastély titkai 
- Kastélytörténeti séta
Bár az impozáns épület a környéken élők számára szinte 
mindennapi helyszínnek számít, története mégsem igazán ismert. 
A kastély a magyar történelem egy különleges időszakában 
született, amikor a főuraknak lakhelyük nem csak életteret adott, 
de reprezentálta is őket.
Ingyenes, védettségi igazolványt kérünk. Regisztráció: programok@
obudaimuzeum.hu
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Az Óbudai Társaskör gazdag programkínálattal és néhány igazi 
különlegességgel várja a közönséget novemberben is. 
A fiatal zongoristageneráció egyik legtehetségesebb tagja, 
jelentős fesztiválok és színpadok állandó fellépője, a sokszoros 
versenygyőztes Balog József november 18-án ad hangversenyt a 
Társaskörben. Műsorán ezúttal a védjegyévé vált Liszt művek mellett 
Schumann, Schubert és Chopin darabjai szerepelnek. 

November 24-én este kerül sor a BMC Nemzetközi Cimbalomverseny 
2019 győzteseinek hangversenyére Cimbalomgála címmel. 
Lukács Miklós a világ egyik legismertebb és legsokoldalúbb 
cimbalomművésze, a verseny kitalálója és a mostani est házigazdája 
úgy fogalmazott, hogy „Egyik nagy álmom válhatott valóra 2019 
augusztusában a verseny megvalósításával. Fontosnak érzem, hogy 
a következő cimbalmos nemzedék számára lehetőséget adjunk a 
bemutatkozásra és a verseny után is segítsük őket pályájukon.” A 
Kiskorona7 gálakoncertjén három kiváló fiatal cimbalomművészt 
hallgathat meg a publikum. Gódor Erzsébet, Szabó Dániel és ifj. 
Ürmös Sándor változatos programjával betekintést nyerhetünk a 
hangszer sokszínűségébe.
A korhű hangszereken játszó legrégibb hazai kamarazenekar, a 
Capella Savaria ritka vendég Budapesten. Ezért is nagy öröm, 
hogy november 28-án a Kalló Zsolt vezette együttes koncertet ad 
Óbudán. A Két Haydn a négyzeten címet viselő est ráadásul valódi 
zenei csemegét ígér, hiszen Michael és Joseph Haydn szerzeményeit 
szólaltatják meg a zenészek. 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
Mi fán terem az ördöglakat?
PROGRAMOK
2021. november 6., 10:00-18:00 XIV. Országos Ördöglakat Találkozó
Egész nap lehetőség lesz számtalan ördöglakat és más logikai játék 
kipróbálására, valamint saját magunk is készíthetünk fejtörőket.
A programokon való részvétel ingyenes. A múzeum kiállításai ezen a 
napon is múzeumi belépő megváltásával látogathatók.
2021. november 7., 15:00 Krúdy Irodalmi Szalon
Könyvek, írók, költők, zenészek. Irodalmi találkozások, beszélgetések 
Vecsei H. Miklóssal és vendégeivel. Beszélgetőpartner: Háy János író.
A belépés díjtalan, regisztráció: info@osszefogasobudaert.hu
2021. november 10., 18:00 Különös tájakon Magyarországon
Előadó: Donka Attila idegenvezető
Belépő: 500 Ft, regisztráció: mkvmuzeum@gmail.com
2021. november 11., 19:30
Bohém-klub: A Bohém Ragtime Jazz Band koncertje
Belépő: 2.000 Ft
2021. november 12., 18:00 Krúdy asztalánál
Káli Ildikó szakíró, sommelierrel és válogatott borokkal
A rendezvénysorozaton „Szindbáddal” utazunk és kóstoljuk meg az 
író életét.
A belépés díjtalan, regisztráció: info@osszefogasobudaert.hu

BTM KISCELLI MÚZEUM
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.  
www.kiscellimuzeum.hu

MAGYAR KERESKEDELMI 
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM 
11036 Budapest, Korona tér 1.  +36 1 375 6249 
mkvm@iif.hu, www.mkvm.hu 
www.facebook.com/mkvmuzeum
Nyitva: keddtől vasárnapig, 10.00-18.00

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
Tel.: 06 1 250 0288, web: obudaitarsaskor.hu
Nyitva: Hétöznap 9.00-18.00

KASSÁK MÚZEUM
Budapest, 1033 Fő tér 1. (Zichy-kastély)
Tel.: 06-1-368-7021
kassakmuzeum@pim.hu ÓBUDAI TÁRSASKÖR

1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
Tel.: 06 1 250 0288, web: obudaitarsaskor.hu
Nyitva: Hétöznap 9.00-18.00

60 év alatt a Föld körül  című Makarius-mappa gyűjteményi 
kiállításon szubjektív tárlatvezetést tart november 6.-án Pataki Gábor 
művészettörténész, az Európai Iskola monográfia egyik szerzője, a 
korszak és a művészcsoport avatott szakértője, november 14.-én 
pedig Simon Bettina  kortárs költő és művészettörténész.
Szigeti Szilvia, Radnóti Tamás a Határtalan design kurátorai 
kortárs design bútorok, ékszerek és textíliákat állítanak ki a 
múzeum Templomterében. A kiállításhoz nemzetközi online 
szakmai találkozók, prezentációk kapcsolódnak, melyeket a 
tárlatvezetéseken látható, illetve hallható kortárs komolyzenei és 
kortárs táncművészeti programok erősítenek.
Klozetfesztivál november 19-20. A Kloáka, kanális, klozet - 
Budapest csatornázásának kultúrtörténete című kiállítás kísérő 
eseménye, amely a WC világnapja alkalmából kerül megrendezésre. 
Rövid, ismeretterjesztő előadások, kerekasztal-beszélgetés, 
szubjektív tárlatvezetések, csak erre az eseményre kiállított érdekes 
műtárgyak, WC-evolúciót bemutató pop up tárlat, felolvasóest és 
extra diszkó várja a látogatókat! 
A kiállítás és a kísérő események pontos időpontjáról és jegyárakról 
a honlapon találnak bővebb információt.

2021. november 5–6. 19.00 Budapest Music Center
Mozart és a kaméleonok  Szól a pálca
Karmester és házigazda: Hámori Máté
Nehéz azt megfogni, mi is olyan mozartos Mozartban, de van valami, 
ami azért visszatükröződik néhány utód habitusában, meg munkához 
való hozzáállásában az amadeusiból. Talán a játék? Az jó közelítés lehet. 
Ugyanakkor nagyon profi, csak felkérésre dolgozó és az érzékenységet szinte 
agresszíven rejtegető habitus ez – számomra Stravinsky is kicsit ez a tészta.
2021. november 6. 10.30 Budapest Music Center / Fehérlófia  Kalandra fül!
Zene: Dobszay-Meskó Ilona, Szöveg: Tarr Ferenc Közreműködik: 
Lukácsházi Győző. Karmester: Dobszay-Meskó Ilona
Dobszay-Meskó Ilona kortárs zeneszerzőnő és Tarr Ferenc szövegíró 
modern hangzású zenejátékot készített ebből a csodálatos meséből, 
amelyben a mesélő szerepét Lukácsházi Győző tölti be. Adaptációjuk 
célja egyrészt a mai ember és különösen a fiatalok számára is érthetővé 
tenni a mese által bemutatott örök értékeket, másrészt bevezetni a 
legfiatalabbakat is a klasszikus zene és a koncerttermek világába.
2021. november 16. 19.30 Zeneakadémia / Zombola/Schubert
A Közös Hang projekt második koncertje, együttműködésben a Máltai 
Szimfónia programmal
Közreműködik: MR Énekkar (karigazgató: Pad Zoltán). Vezényel: Hámori Máté
Nem tudnék olyan nagyon sok megrendítő művet listázni ma élő 
zeneszerzőktől. Vannak remekművek, kirobbanóan eredetiek, 
megdöbbentőek, de velőtrázón drámaiak kevesen. Befeketedett 
Caravaggio egy kis római templom sötét oldalhajójában, made in 2013: 
ez Zombola Passiója.

Szitanyomott koncertplakátok - 2021. október 20 - 2022. január 31-ig
Nagy László tervezőgrafikus posztereiből nyíló kiállítás a könyvtár 
nyitvatartási idejében látogatható.
Hüllő Zoona - 2021. november 12. 17.00
Tudjátok, hogy mire van szüksége a hüllőknek? Hogyan élnek, hogyan 
gondozzuk őket? Okosságok és érdekességek a hobbiállatként is 
tartható, különleges kedvencekről. A felelős állattartás aranyszabályairól 
beszélgetünk kötetlenül az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársával egy 
agáma társaságában.
A programok ingyenesek.

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR 
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 (hívható nyitvatartási időben)
e-mail: platan@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu
Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd: 12-19, szerda: 
9-15, csütörtök: 9-15, péntek: 12-19, szombat: 
kéthetente 9-13 2021-ben nyitva tartó 
szombatok: 09. 11., 09. 25., 10. 09., 11. 06., 11. 
20., 12. 04., 12. 18.

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR

EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR
1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. 
(bejárat a Rózsadomb utca felől)
Tel.: 454-0826 (hívható nyitvatartási időben)
e-mail: platanf@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar/
Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd: 9–14, szerda: 
11–19, csütörtök: 9–14, péntek: 11–19, szombat 
(kéthetente): 9-13 2021-ben nyitva tartó 
szombatok: 09. 04., 09. 18., 10. 02., 10. 16., 10. 
30., 11. 13., 11. 27., 12. 11.

Öko-kreatív klub: gyógynövényes illatpárna készítése - 2021. november 
10. 17:00 
A gyógynövények a maguk szelíd módján hatnak testünkre, lelkünkre. 
Klubfoglalkozásunkon gyógynövényes illatpárnát készítünk. 
Ezüst Bagoly olvasókör - 2021. november 12. 17:00 
Ha szívesen beszélgetne olvasmányélményeiről vagy kíváncsi rá, mások mit 
olvasnak, várjuk olvasókörünk következő ülésén. 
Családi meseklub a Mesék Világa Egyesülettel - Barangolás 
Népmeseországban - 2021. november 13. 10:00 
Nagy veszedelem fenyegeti a magyarok Népmeseországát! A csodálatos 
történeteket egyre kevesebb gyermek ismeri, így a feledés homálya már 
rátelepedett a képzeletbeli ország nyugati határvidékére, a sárkányok 
földjére. Mentsd meg a sárkányokat! Ismerkedj meg Világszép Sárkány Rózsa 
történetével, teljesítsd a próbákat és Tiéd lehet Népmeseország Királyának 
oklevele! A Mesék Világa Egyesület 2021-ben megjelent elektronikus 
könyvének feldolgozása. 

Kata kötőklubja: Adventi naptár kötése - 2021. november 17. 17.00 
Kötés alapok, kötéstechnikák, kötésminták, hasznos tippek. 
Klubfoglalkozásunkon ruházati darabokat, ajándékokat, kiegészítőket és 
dekorációkat készítünk. Várjuk a kötés iránt érdeklődőket, kezdőket és 
újrakezdőket! Novemberi klubfoglalkozásunkon adventi naptárat készítünk.
Háló-zsákba-macska - 2021. november 19. 19.19.-20.20 
Este a könyvtárban. Hozd magaddal a hálózsákodat és szüleidet egy közös 
esti mesére!  Hogy mit mesélünk? Az legyen zsákbamacska! 
Hálózsák-bontás 20.20-kor. 
 A programok ingyenesek.

TÉRSZÍNHÁZ 
1033 Bp. Fő tér 1. Zichy-kastély, 
www.terszinhaz.hu; fb.com/Terszinhaz; 
fb.com/magorbucz

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
Tel.: 06 1 250 0288, web: obudaitarsaskor.hu
Nyitva: Hétöznap 9.00-18.00

Belépődíj: 1800 Ft, A holdbeli csónakosra és a Pinkóra 800 Ft, szakmai 
jegy: 800 Ft. A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja
Jegyrendelés: e-mail: terszinhaz@gmail.com,   Szamosvári Gyöngyvér 
mobil: +36-30-391-9765
November 6. szombat 14.30 Családi hétvége a Térszínházban! 
Weöres Sándor műve nyomán: A holdbeli csónakos - kalandos játék
November 9. kedd, 10. szerda, 11. csütörtök 19.00 Bornemisza 
Péter: Magyar Elektra - tragédia egy részben
November 13. szombat 14.30. Családi hétvége a Térszínházban! 
Pinkó és a szegényember -bukovinai székely népmese nyomán
November 17. szerda, 18. csütörtök 19.00 Szophoklész: Antigoné - 
tragédia egy részben. Mészöly Dezső fordítása
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még pihenéssel tölti az idejét tótka 
sándor, a kajak egyes 200 méter 
friss olimpiai bajnoka, de már várja, 
hogy novemberben újra elkezdje 
az edzéseket.  az olimpiai, kétszeres 
világ- és négyszeres európa-bajnok, 
valamint ifjúsági olimpiai bajnok 
kajakos élete talán legfókuszáltabb 
felkészülését gyúrta egybe tokió-
ra a járványhelyzet alatt. az ute 
sportolója arra biztatja a fiatalokat, 
hogy próbálják ki az egyik legered-
ményesebb hazai sportágat, amely-
re a klub több mint 70 éve Óbudán 
működő vízitelepén nyílik lehetőség.

A Mezőtúron született 27 éves sportoló 
húsz éves koráig Gyomaendrődön élt és ta-
nult. Sportolni szülői indíttatásra kezdett, 
„ők is sportoltak középiskolás korukig. 
Apukám tornász volt, anyukám atletizált, 
sprinterként ő is országos szintig jutott”. 
Tótka Sándor kilencéves korától, a Körösök 
vizén ismerkedett meg a kajakkal a gyoma-
endrődi Körös Kajak SE-ben. Több sportá-
gat is kipróbált, majd 11 évesen elkötelez-

te magát a kajak-kenu mellett. Tehetsége, 
született gyorsasága és tudatossága korán 
megmutatkozott; képességeivel élve szor-
gosan gyűjtögette az érmeket a korosztályos 
versenyeken. A 2010-es évek elején minden 
jelentős utánpótlás-viadalon felállhatott 
a dobogó felső fokára: a 2010-es szinga-
púri nyári ifjúsági olimpiai játékokon kajak 
egyesben győzött, a 2011-es brandenburgi 
ifjúsági világbajnokságon K–2 200 méteren 
nyert Hérics Dáviddal, míg K–1 200 méte-
ren ezüst-, ötszáz méter egyesben bronzér-
mes lett. A 2012-es ifi Európa-bajnokságon 
kétszáz és ötszáz méteren is győzött egyes-
ben, és Gellai Tamással K–2 200 méteren is 
aranyérmet nyert.

Aranyat érő maximalizmus
Első felnőttvilágversenye a 2011-es szegedi 
világbajnokság volt, amelyen a K–1 4×200 
méteres váltó tagjaként nyolcadik lett. 
Az első felnőttérmeit is váltóban szerezte, 
a 2013-as duisburgi vb-n harmadik volt, egy 
évre rá, 2014-ben Moszkvában már aranyat 
ünnepelhetett. Ugyancsak fontos mérföld-

követ jelentett, hogy 2014-ben a nevelő-
egyesületéből az UTE-ba igazolt, és 2015 
elején Hüvös Viktorral kezdett dolgozni. 
„Mind a ketten maximalisták vagyunk, 
emiatt sokszor össze is veszünk. De mindig 
kibékülünk, tiszteljük és szeretjük egymást, 
barátok vagyunk. A szakmai és a magánéle-
temben is mindenben segít.”

Pályafutásában az áttörést a 2015-ös mi-
lánói olimpiai kvalifikációs vb-n Molnár 
Péterrel – immár ötkarikás számban – ara-
tott diadala hozta meg 200 méteren; a bakui 
Európa-játékokon K–2 200 méteren bronz-
érmes lett. Az esztendő végén a hazai szö-
vetség Tótka Sándort választotta meg az év 
férfi kajakosának. A 2016-os moszkvai Eb-n 
K–4 500 méteren első helyen végzett. Noha 
a következő évi olimpiai válogatón a Tótka, 
Molnár páros nem tudta kivívni az olimpiai 
szereplés lehetőségét, a rivális egység tagja-
inak atipikus eredményt hozó doppingvizs-
gálata után mégis a vb-címvédő indulhatott 
a 2016-os Rio de Janeiró-i játékokon, ahol 
negyedikként zárt.

A Riót követő ciklusban a csapathajós 
versenyzés kapott prioritást Tótka Sándor-

nál, K–4 500 méteren a 2017-es plovdivi 
Eb-n aranyérmet nyert, míg a 2018-as por-
tugáliai vb-n és a belgrádi Eb-n egyaránt 
bronzérmes volt. A 2017-es račicei vb-n 
Nádas Bencével bronzérmes lett 500 méte-
ren, az Eb-n aranyérmet szerzett K–2 200 
méteren. A 2019-es szegedi kvalifikációs 
világbajnokságon Nádas Bencével, Birkás 
Balázzsal és Kuli Istvánnal egy hajóban 
az ötödik lett, az egység eredményével négy 
kvótát szerzett a tokiói játékokra.

mentális és fizikai felkészülés
A 2020-as olimpia elhalasztása alapvető 
változást hozott az újpesti kajakos életében. 
„Sokáig a szövetségi kapitány, Hüttner Csa-
ba kérésére a négyest helyeztem előtérbe. 
Zökkenőmentes, profi csapatmunka jelle-
mezte a felkészülést, ám Kuli István sérülé-
se átírta az addigi elképzeléseket. Látszott, 
hogy semmilyen helyettesítéssel nem tudjuk 
azt a formát hozni ötszáz kajak négyesben, 
ami elég a sikerhez, s mivel addigra én már 
megnyertem a kétszáz egyes válogatót, 
és megvolt a kvótám, minden erőmet erre 
összpontosítottam.”

Feleségével együtt két hónapra Gyo-
maendrődre költözött, hogy akkor is víz-
közelben legyen és kedvére edzhessen, 
amikor mindenki a kijárási korlátozásokat 
szenvedte. „Az edzésmunkában kevés fej-
lődési lehetőséget láttam, hiszen Viktor 
munkája a csúcsra van járatva, nagyon pre-
cíz, a legújabb trendek alapján dolgozza ki 
az edzésterveket. Ekkor találtuk ki, hogy 
egy dietetikussal, egy légzésspecialistával, 
egy pszichológussal, valamint fizikoterape-
utával és masszőrrel egészítjük ki a csapa-
tunkat. Rendbe tettük az étrendemet, olyan 
légzéstechnikát tanultam, amivel jobban 
bírom a maximális terhelést, a pszicho-
lógus pedig segített kiküszöbölni a ver-
seny előtti elképesztő izgulást.” A két 
világbajnoki és három Európa-bajnoki 
arannyal alapozó kajakos élete talán 
legfókuszáltabb felkészülését gyúrta 
így egybe. „A belső motivációm újra 
ezer fokon égett, úgy tértem vissza, 
mintha semennyit sem hagytam volna 
ki. Jó erőben éreztem magam, kipihent 
voltam mentálisan és fizikálisan is.”

A júniusi poznańi Eb-n a K–1 200 mé-
ter megnyerésével addigi pályafutása leg-
nagyobb sikerét aratta, megszerezve első 
egyesbeli győzelmét felnőtt-világverse-
nyen. „Elképesztően jólesett már az Eb-n 
átérezni az egyedüli szereplés és a teljes 
felelősség súlyát, és úgy aranyérmet nyerni, 
hogy senki másra nem számíthatok a hajó-
ban, csak magamra” – idézi vissza Hüvös 
Viktor tanítványa, akinek diadalmenete két 
hónap múlva Tokióban folytatódott: a 27 
éves kajakos az olimpián sem talált legyő-
zőre a sprintszámban. Így Milák Kristóf 
mellett ő az egyetlen magyar sportoló, aki 
olimpiai versenyszámban ifjúsági olimpiát, 
Eb-t, vb-t nyert, és felnőttként is rendelke-
zik mindhárom világversenyről legalább 
egy-egy aranyéremmel.

Újabb két ötkarikás ciklus
Tótka Sándor az olimpiát követően számos 
elismerésben részesült, Újpest díszpolgá-
ra címet kapott, beiktatták a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség örökös bajnokai közé. 
Bekerült a Magyar Olimpiai Bajnokok 
Klubjába, és átvehette a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést.

Még kint, Tokióban mondta, hogy a siker-
nek nem titka, hanem ára van, és megfizette 
azt. „Az olimpiai felkészülés alatt rengeteg 
családi programot hagytam ki, háttérbe 
szorítottam a barátaimat, és gyakorlatilag 
a szabadidőmről is lemondtam. A felesé-
gemmel sem átlagos párkapcsolatban élünk, 
rengeteget vagyok edzőtáborban, versenye-
ken és keveset itthon.”

Az UTE sportolója az augusztusi orszá-
gos bajnokság óta nem versenyezett, a szep-
temberi, koppenhágai világbajnokságot 
kihagyta, és tokiói sikere óta minden fel-
kérésnek, meghívásnak próbál eleget tenni. 
„Az edzőmmel megbeszéltük, hogy annyit 
pihenek, amennyit szeretnék” – mondja Tót-
ka Sándor, aki októberben egy hetet az édes-
apjával, kitesurfözéssel töltött Rodoszon, 
majd a feleségével nyaralt, ugyancsak kül-
földön. November elején kezdi a felkészü-
lést, és mint mondja: már várja, hogy újra 
belekezdjen a vezetett edzésekbe, hiányzik 
neki a professzionális munka, a szigorú ét-
rend, a mentális felkészülés.

A K–1 200 méter Párizsban már nem lesz 
ott az olimpiai programban. Tótka Sándor 
ezzel kapcsolatban sajnálja, hogy nem tudja 
kamatoztatni a megszerzett tapasztalatokat, 
de nem kesereg, előre tekint. „Mindenféle-
képpen olimpiai számokban gondolkodom, 
500 méter párosban és 500 méter négyesben. 
Utóbbi számban az előző ötkarikás ciklus-
ban sok tapasztalatot gyűjtöttem, és alig 
várom, hogy a mentalitásomat átültessem 
a többiek fejébe is. Az idei év a négyes 
szempontjából nem úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna, reméljük, jövőre már ér-
mekért tudunk majd küzdeni a világver-
senyeken.” Tótka Sándor nemcsak a pá-
rizsi olimpiáig tervez előre, szeretne ott 

lenni a 2028-as Los Angeles-i játékokon is.
Az egyik legpatinásabb magyar sport-

klub, az UTE Urányi-Fábián vízitelepe 
már több mint 70 éve Óbuda központjában, 
az Árpád híd budai hídfőjénél működik. Ide 
várják azokat a 8–12 éves lányokat és fiúkat, 
akik szeretnék kipróbálni az egyik legered-
ményesebb hazai sportágat, a kajak-kenut. 
A foglalkozások jelentős része késő őszig 
a szabadban zajlik, és a gyerekek kötetlen 
formában, sok szabadidős programmal fű-
szerezve ismerkedhetnek meg a sportág 
alapjaival. Tótka Sándor szerint a klub ki-
váló edzőinek és felszereltségének köszön-
hetően fiatalok és felnőttek egyaránt jó tár-
saságban és jó hangulatban tudnak készülni 
a versenyekre, s minél többen kezdenek el 
kajakozni, később annál nagyobb esély lesz 
újabb olimpiai és világbajnoki érmekre.

Interjú Tótka Sándorral, a kajak egyes 200 méter olimpiai bajnokával
  Elképesztően 

jólesett érezni 
az egyedüli szereplés 
és a teljes felelősség 

súlyát
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a modern magyar prózaírás kiváló mesterének utolsó otthona a mai korona tér 1. szám alatti 
lakóházban volt, kedvenc törzshelyei közé tartozott a kéhli Vendéglő és a korona kávéház.  

Óbuda több művében is megjelent; a fő tér egyik népszerű szobra, 
a borozgató szindbád egyik legismertebb figuráját ábrázolja. Hogy hívják ezt az írót?

REJTvÉNy

  budapest főVáros III. kerület, Óbuda-békásmegyer önkormányzat HIVatalos lapja 
Főszerkesztő: prusinszki István • Fotó: patek andrea • envato elements • Tördelőszerkesztő: tóth István gergely  
• Kiadja a key price kft. • Felelős kiadó: kulcsár jános levente ügyvezető • Szerkesztőség: 206Center Irodaház, 1191 budapest,  
üllői út 206., telefon: 06-70-237-6926, e-mail: obudaujsag@obuda.hu • Nyomdai előállítás: eds zrínyi zrt.  
• Megjelenik 75 ezer példányban • Hirdetésfelvétel: 06-20-466-8489, e-mail: keypricekft@gmail.com  
• A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. • 
Web: obuda.hu/blog/media_uj/obuda-ujsag, facebook.com/obudaujsag  
• Következő megjelenés: 2021. november 19.

OLvASÓKÖR 
MAKRANCZI 
ZALÁNNAL
A FSZEK Békásmegyeri Könyv-
tárban olvasókört szerveznek 
felsősöknek és középiskolá-
soknak, izgalmas, interaktív 
foglalkozásokkal. A sorozat 
Makranczi Zalán színművész 
közreműködésével valósul meg, 
aki első alkalommal a köny-
vekkel való viszonyáról mesél 
majd, és egy méltán híres kö-
telező olvasmányról beszélget 
a résztvevőkkel.

Várják azokat, akik már 
tudják, hogy olvasni élmény, 
„menő”. De hívják azokat is, 
akiket az olvasás eddig nem fo-
gott meg, akik szerint olvasni 
„unalmas”, bízva abban, hogy 
sikerül bizonyítani az ellen-
kezőjét. Természetesen a téma 

iránt érdeklődő fiatal felnőtte-
ket, szülőket is szeretettel vár-
ják az alkalmakra. Az olvasókör 
tervezett időpontjai az alábbi 
szombatokon lesznek, délelőtt 
10-től 12 óráig: 2021. novem-
ber 13., december 4., 2022. ja-
nuár 29. A program ingyenes, 
létszáma limitált, ezért regiszt-
rációhoz kötött. A regisztrá-
ciókat a fszek0305@fszek.hu 
e-mail-címen várják, és minden 
esetben visszaigazolást külde-
nek. A Füst Milán utca 26. szám 
alatt működő, idén felújított Bé-
kásmegyeri Könyvtár program-
jairól és szolgáltatásairól részle-
tesen a fszek.hu és a facebook.
com/fszekbekasmegyer webol-
dalakon tájékozódhatnak.
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AZ ÓFALU PATIKA
BÉKÁSMEGYER DISZKONTPATIKÁJA

SZÉLES ÁRUKÉSZLETTEL, 
SZAKÉRTELEMMEL VÁRJUK ÖNÖKET!

  
1038 Bp., Ezüsthegy u. 64. 

      
+36 1 454 0805

Nyitva tartás: H.-P.: 8:00-19:00, SZ.: 8:00-13:00
 

Az Ófalu diszkontpatikában kedves vevőink 
a Patika24.hu webáruházzal közel azonos árakon 
vásárolhatják meg termékeinket.

SZEMÉLYES ÁTVÉTELI PONT

az egészben sült burgonya 
egy egyszerű köretből 
rögtön a vacsora közép-
pontjába kerül, ha meg-
töltjük ezzel a keleties 
ízesítésű sült marhahússal 
és az ízletes sült zöldsé-
gekkel készült raguval. 
ráadásul mindezt 30 perc 
alatt el is tudjuk készíteni.

Elkészítés
Mossuk meg a burgonyákat ala-
posan, majd töröljük szárazra. 
Egy mikrohullámú sütőben is 
használható tálban tegyük be 
a burgonyákat, és fedetlenül, 
100 százalékos teljesítményen 
(magas fokozaton) 7 percig 
mikrózzuk. Majd fordítsuk meg 
a burgonyákat, és további 8 per-
cig mikrózzuk. Ha letelt az idő, 
hagyjuk pihenni a mikrohullá-
mú sütőben.

Közben vékony csíkokra sze-
leteljük fel a steaket, rostirány-
ra merőlegesen. Egy nagyobb, 
legalább 30 cm átmérőjű ser-
penyőben melegítsük fel az ola-
jat közepesen magas hőfokra.  

24szabadidő

Gazdagon töltött burgonya

Adjuk hoz-
zá a steaket, süssük és ke-

verjük két percig. Majd adjuk 
hozzá a felszeletelt gombát 
és a rózsáira szedett brokkolit, 
kevergetve süssük öt percig. 
Ezek után tegyük bele a sze-
letelt piros paprikát, ezzel is 
süssük tovább egy-két percig. 
Kanalazzuk hozzá a wokszószt, 
és alaposan keverjük össze 
a hússal és a zöldségekkel, úgy, 
hogy mindenhol bevonja azo-
kat. Fedő nélkül még süssük egy 

percig, amíg mindenhol át nem 
melegszik a ragu.

Óvatosan vegyük ki a burgo-
nyákat a mikrohullámú sütőből. 
Vágjunk hosszanti irányban 
egy-egy hasítékot mindegyik 
tetején. Nyomjuk össze a bur-
gonya végeit, hogy kinyíljanak. 
Tegyük a burgonya tetejére 
a húsos-zöldséges ragut. Locsol-
juk meg a maradék mártással. 
Találás előtt, ha szeretik, szór-
ják meg az apróra vágott földi-
mogyoróval. Jó étvágyat hozzá!

•	 4	nagy	sütő
burgonya

• 35 dkg 
"
flat	iron	stea

k"	–	a marha	
puha	stefánia

	

részéből	vágo
tt,	érlelt,	má

rványos	szele
t

•	 1	evőkanál	b
ármilyen	növé

nyi	olaj

•	 25	dkg	szel
etelt	friss	go

mba

•	 40	dkg	brok
kolirózsa,	szá

r	nélkül

•	 8-10	evőkan
ál	gyömbéres	

wokszósz	 

(ázsiai	boltokb
an	kapható	 

stir-fry	szósz
	néven)

•	 1	db	piros	ka
liforniai	 

paprika	szelet
elve

•	 apróra	vágo
tt	földimogyo

ró	 

(opcionális)

Hozzávalók	(4
	személyre)



SzolgáltatáS 
Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: 

csap, szifon, WC-tartály, 
radiátorszerelés, fürdőszobák 

teljes körű felújítása, burkolása: 
06-70-642-7526.

 
Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József 

villanyszerelő mester. Telefon: 
06-20-934-4664, 06-1-246-9021. 

ELMŰ-ügyintézés.
 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, 
TAPÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, 
CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, 

VILLANYSZERELÉS, 
KŐMŰVESMUNKÁK, GARANCIÁVAL. 

HALÁSZ TIBOR. TEL.:  
06-1-202-2505, 06-30-251-3800.

 
Üvegezés a helyszínen, 

biztosításra is! Gyorsan, tisztán, 
pontosan! Nagy Miklós.  

Tel.: 06-70-940-1011.
 

Fogsorjavítás és kapocspótlás: 
4900 Ft, új fogsor készítése (alsó 
vagy felső): 40 000 Ft, alábélelés: 
15 000 Ft. Óbudán az Árpád hídnál 

1995 óta. Tel.: 06-20-927-6967.
  

Redőnyszerelés, -javítás, 
gurtnicsere, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor, 06-20-321-0601.

 
Gázkészülékek javítása! 

Garanciával, korrekt árakkal. 
Horti Ákos, 06-1-367-0817, 06-30-

231-9179.

 Fürdőszobák, konyhák felújítása, 
átalakítása. Csempeburkolás, 
kőművesmunkák, vízszerelés! 

Anyagbeszerzéssel! 06-20-961-
6153, www.mesterur.hu

 
Tetődoktor. Régi, hajlott tetők 

javítása, cseréje, beázás-
elhárítás, bádogozás, Lindab 

tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák: 06-30-

622-5805, 06-20-492-4619.
 

Szabó Balázs vállalja kémények 
bélelését, építését, kondenzációs 

kazánok telepítését teljes körű 
ügyintézéssel. 06-20-264-7752.

 
Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték 
(akár díjtalanul is), pince, padlás 

lomtalanítása, ürítése, rövid 
határidővel. Hulladékszállítási 

engedéllyel rendelkezünk.  
06-30-703-0518.

 
Fakivágás, fűnyírás, 

sövénynyírás, fűkaszálás, 
bozótirtás. Alkalmi és rendszeres 

kertápolási munkák. Veszélyes 
fák kivágása kötéltechnikával is. 

Tel.: 06-30-994-2431.
  

álláS 
Óbudai általános iskolákba 

keresünk takarítónőket 
délelőttös vagy délutános 

műszakra. Érdeklődni:  
06-20-980-5616.

  
Budapest III. kerületben 4 lakásos 

társasház takarítót keres 2x3 
órára (lépcsőház, garázs, járda 
tisztántartására). 2000 Ft/óra. 

Érdeklődni: a 06-30-922-5005-ös 
telefonszámon.

 
Belvárosi irodába telefonos 

időpont-egyeztető kollégákat 
keresünk, négyórás munkára, fix 
fizetés. Nyugdíjasokat is várunk. 

Érdeklődni lehet a 06-30-921-
8259-es telefonszámon.

 
RégiSég 

KÖNYVEKET, KÖNYVHAGYATÉKOT 
vásárol VÉRTESI ANTIKVÁRIUM! 

Díjtalan kiszállással.  
www.vertesiantikvarium.hu;  

06-20-471-6410.
  

Könyvek, teljes könyvtárak,  
zenei gyűjtemények, retró 
tárgyak, teljes hagyaték 

felvásárlása. 06-20-922-0001.
  

életjáRadék 
Az Életjáradék segíthet 

visszazökkenni a mindennapok 
élvezetébe! Bevásárlás, ápolás, 

gondozás, takarítás,  
legyen szó bármiről, én segítek 
önnek! Részletes információ:  

06-70-723-8434.
  

Leinformálható, bejegyzett 
könyvvizsgáló életjáradéki 

szerződést kötne,  
ottlakás nélkül, biztos anyagi 

háttérrel. 06-30-990-0053.
  

Adás-vétel 
INGATLANIRODÁNK  

eladó lakásokat keres!  
Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, 

külföldi vevők elérése.  
Ismerős lakása eladó?  

Hívjon, Ön is jutalékot kap!  
06-20-9-600-600.

  
Rózsadomb tetején,  

a Vérhalom téren 2 szobás,  
60 négyzetméteres öröklakás 

eladó, tulajdonostól. Rendelőnek, 
ügyvédi irodának, lakásnak 

kiválóan alkalmas. A tulajdonos 
Bárdos Ildikó: 06-20-558-1364.

 
Megnyitottunk! Vásárolunk 
írógépeket, varrógépeket, 

könyveket, bundákat, 
festményeket, porcelánokat, 

órákat, ékszereket.  
Hagyaték felszámolása.  
II. kerület, Török utca 4.  

Tel.: 06-20-231-0572,  
06-20-324-6562.

Érdeklődni, jelentkezni lehet a 06-70/645-2447-es

telefonszámon vagy e-mailen: palinkas.gabor@motivacio.hu

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

                  A börzén a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett a    résztvevőknek INGYENES BÜFÉT biztosítanak a szervezők!

2021. december 1-jén szerdán, délelőtt 9 órától 11 óráig,

ÁLLÁSBÖRZE
Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház, Csobánka tér

A Motiváció Alapítvány szervezésében

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 
azonosítószámú Szociális 
városrehabilitáció megvalósítása 
Békásmegyeren című projekt keretében 
valósul meg, az Európai Unió Európai 
Regionális Fejlesztési Alap vissza nem 
térítendő támogatásából

Motiváció Alapítvány

KépvISelőI foGadóóráK
1. dr. Kiss László 06-1-437-8913 drkisslaszlo@obuda.hu Előzetes telefonos bejelentkezés alapján Polgármesteri Hivatal I/23.
2. Hazai Iván András hazai.ivan@obuda.hu Minden hónap 2. péntek 13.00–15.00 San Marco utca, Művelődési Ház
3. Zábó Attila 06-20-410-4426 zabo.attila@obuda.hu Minden hónap 1. hétfő 8:30–10:00* Fő tér 2., FICNO-iroda
4. Strenner Imre 06-20-383-6003 strenner.imre@obuda.hu Minden hónap 1. szerda 17.00–19.00 Bécsi út 215., LMP-iroda
5. Őri László ori.laszlo@obuda.hu Minden hónap 1. szerda 14.30–16.30 * Fő tér 4., Testületi Iroda
6. Czeglédy Gergő 06-1-437-8688 czegledy.gergo@obuda.hu Minden hónap 1. szerda 15.00–16.30 * Polgármesteri Hivatal II/38.
7. Béres András 06-30-211-6111 beres.andras@obuda.hu Minden hónap 1. kedd 15.00–16.30 Pethe Ferenc tér 1., Párbeszéd-iroda
8. Csongrádi János 06-70-213-1350 csongradi.janos@obuda.hu Minden hónap 2. kedd 16.00–18.00 * Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája
9. Turgonyi Dániel 06-1-437-8930 turgonyi.daniel@obuda.hu Minden hónap 2. szerda 16.00–18.00 * Polgármesteri Hivatal II/37.
10. Szkaliczki Tünde 06-30-456-4098 szkaliczki.tunde@obuda.hu Minden hónap 2. hétfő 16.00–18.00 * Óbudai Platán Könyvtár
11. Burján Ferenc 06-1-437-8509 burjan.ferenc@obuda.hu Minden hónap 3. csütörtök 17.00–18.00 * Csillaghegyi Közösségi Ház
12. Derda Ádám 06-20-415-0805 derda.adam@obuda.hu Minden hónap 3. péntek 16.00–18.00 * Békásmegyeri Közösségi Ház
13. Szabó Ákos szabo.akos@obuda.hu Minden hónap 1. kedd 17.00–19.00 Békásmegyeri Közösségi Ház

14. Ujfalvi István
ujfalvi.istvan@obuda.hu Minden hónap 1. szerda 16.00–18.00 Békásmegyeri Közösségi Ház

ujfalvi.istvan@obuda.hu Minden hónap 3. szerda 16.00–18.00 Juhász Gyula utca 2. fszt. 4., DK-iroda
15. Domokos Ágnes domokos.agnes@obuda.hu Minden hónap 2. és utolsó péntek 15.00–17.00 Juhász Gyula utca 2. fszt. 4., DK-iroda
16. Rózsa László Péter rozsa.laszlo@obuda.hu Minden hónap utolsó péntek 16.00–18.00 Békásmegyeri Közösségi Ház

Lista Bús Balázs 06-1-367-8791 iroda@ujrainditjuk.hu Minden hónap 1. hétfő 16.00–18.00 Kaszásdűlő utca 7., Fidesz-iroda
Lista Gyepes Ádám 06-1-367-8791 iroda@ujrainditjuk.hu Minden hónap 1. kedd 16.00–17.00 Kaszásdűlő utca 7., Fidesz-iroda
Lista Farkas Balázs 06-1-367-8791 iroda@ujrainditjuk.hu Minden hónap 2. kedd 14.00–15.00 Fő tér 4., Képviselői Iroda
Lista Kelemen Viktória 06-20-200-0017 iroda@ujrainditjuk.hu Minden hónap 1. csütörtök 16.30–17.30 Bécsi út 77-79., Képviselői Iroda
Lista Puskás Péter 06-1-367-8791 iroda@ujrainditjuk.hu Minden hónap 1. csütörtök 18.00–19.00 Csillaghegyi Közösségi Ház
Lista Rácz Andrea 06-20-200-0017 racz.andrea@fidesz.hu Előzetes telefonos bejelentkezés alapján Bécsi út 77-79., Képviselői Iroda
OGYK Szabó Tímea 06-30-415-4837 timea.szabo@parlament.hu Előzetes telefonos bejelentkezés alapján Pethe Ferenc tér 1., Párbeszéd-iroda
OGYK Varga Mihály 06-20-200-0017 varga.mihaly.kepviselo@gmail.com Előzetes telefonos bejelentkezés alapján Bécsi út 77-79., Képviselői Iroda
OGYK Z. Kárpát Dániel 06-70-882-1314 z.karpat.daniel@jobbik.hu Előzetes telefonos bejelentkezés alapján

* Előzetes bejelentkezés szükséges

EVK KépVisElő TElEfonszám E-mail fogadóóra időponTja fogadóóra hElyszínE
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Jó tanuló, jó sportoló
Ösztöndíjpályázat harmadik kerületi diákoknak

Az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat megbízásából az idei tanévben is meghirdeti 
a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjpályázatot. A pályázat célja segíteni, 
támogatni azokat a diákokat, akik a tanulás és az egészséges életmód, 
sportolás összhangját kiemelkedő módon gyakorolják, így példaképek-
ké válhatnak tanulótársaik részére, ösztönözve őket hasonló célok el-
érésére.

Támogatásra az a diák pályázhat, aki együttesen megfelel az alábbi 
feltételeknek: 7., 8., 9., 10., 11., 12., osztályba beiratkozott a III. kerület 
valamely oktatási intézményébe és III. kerületi lakos; a 2020/2021. tan-
évben tanulmányi eredménye elérte a 4,00 átlagot vagy afölöttit; 2020. 
október 19. és 2021. szeptember 30. között rendszeres sportolás mellett 
elért sporteredménnyel rendelkezik.

A pályázati támogatás időpontja: 2021. szeptember 1. és 2022. június 
30. közötti időszak. Az elnyerhető pályázati támogatás összege 10 hó-
napon keresztül 10 000 forint/fő/hó (összérték 100 000 Ft/fő). A pályá-
zat beérkezési határideje: 2021. november 22. A pályázatot a pályázati 
lap pontos kitöltésével, az azon megjelöltek együttes aláírásával, pe-
csétjével ellátva és a mellékletekkel együtt kell postára adni úgy, hogy 
a határidőig beérkezzen két példányban. A pályázat részletes leírása 
az obuda.hu weboldalon érhető el.

Álláspályázat
Óvodapedagógus, Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 
4 fő részére, óvodapedagógusi munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal.

A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Medgyessy 
Ferenc utca 1.

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló 
oklevél másolata; egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezni lehet postai úton: Cseresznyevirág Mű-
vészeti Óvoda Tagóvodája – 1039 Budapest, Medgyessy 
Ferenc utca 1., vagy e-mailen: medgy-o@kszki.obuda.
hu.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. novem-
ber 26., illetve folyamatosan az álláshelyek betöltéséig. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 
29., illetve folyamatosan az álláshelyek betöltéséig. 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

APrÓHIrDETÉS

APrÓHIrDETÉSEK 
FElADÁSA

3S Karakter Kft.
1087 Budapest, Osztály utca 

16–18/D. (bejárat a Hős utca felől)
Személyesen:  

hétköznap 08.30 és 15.30 között
Telefonon:  

06-1-354-0847,  
06-20-360-3785

E-mailben:  
aprohirdetesguru@mediaasz.hu



Fácán, nyúl, gímszarvas, dámszar-
vas: ha az utcákon még nem is, de 
a Gléda Vendéglőben már találkozha-
tunk velük. A téli étlap összeállításá-
nál ugyanis nagy hangsúlyt fektettek 
a különleges ízű, egészséges húsok-
ból készült fogásokra.

A hűvös őszben és a latyakos kora 
télben nincs melengetőbb ezeknél 
a soroknál: „Konyakos fácánleves 
fás-galuskával, céklás fürjtojással / 
Tárkonyos, citromos szarvasragu-
leves / Baconbe göngyölt nyúlcomb 
vadasan, szalvétással / Kakukkfüves 
dámszarvasragu grillezett vajas zöld-
ségekkel és házi burgonyakrokettel 
/ Szarvasgerinc „Wellington” erdei 
gombákkal…”

A vadhúsok jellemzően azok 
az ételek, aminek otthon, a konyhá-
ban ritkán állunk neki: sokan félnek 
az elkészítésüktől, mert macerá-
sabbnak gondolják a megszokott fe-
hér vagy vörös húsok sütésénél. És 
valljuk be, ez így is van. Más fogá-
sok, trükkök és konyhatechnológia 
szükséges ahhoz, hogy ezek a nemes húsok 
valóban ki tudjanak teljesedni a tányéron, 
és ehhez elsősorban sok-sok gyakorlat kell.

„Hozzánk Gyarmatpusztáról, a vadász-
társaságtól érkeznek a szarvasok: amikor 

kérjük, akkor értesítenek, hogy mikor vár-
ható friss hús, majd megtisztítva, de egész-
ben szállítják a konyhára. Mi pedig helyben 
bontjuk fel, és az etikus húsfogyasztás je-
gyében minden részét felhasználjuk – me-

séli Kerekes Sándor, a Gléda tulajdonos-séf-
je. – A csontokból sűrű jus-t készítünk, ami 
minden tányéron ott szerepel, a lapocká-
ból vadraguleves, a combból szarvasragu, 
a gerincből pedig Wellington készül. Régóta 
dolgozunk vadhúsokkal, hiszen ezek min-
dig is klasszikus vendéglői fogások voltak, 
és a tapasztalataink szerint egy négyfős tár-
saságból egyvalaki biztosan vadat rendel.”

A bor- és pálinkalapot Deli János tulaj-
donos az új fogásokhoz igazította, így azon 
is új, izgalmas tételek bukkannak fel. A téli 
étlapon természetesen továbbra is ott szere-
pelnek a Gléda-klasszikusok is: azok a fogá-
sok, amelyek miatt visszajárnak a vendégek, 
és amíg világ a világ, meg is fogják találni 
őket a menüben.

A Gléda Vendéglőben ezekből az emble-
matikus fogásokból vagy akár az új tételek-
ből is szívesen összeállítják a menüt akár 
nagyobb rendezvényekre is, legyen az csa-
ládi vagy baráti összejövetel, céges karácso-
nyi rendezvény vagy partnertalálkozó, hogy 
elegáns, fesztelen környezetben ünnepel-
hessenek akár 80 főig!

Gléda Vendéglő
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

Asztalfoglalás és rendezvények  
egyeztetése: +36-30-575-0966, 

info@gledavendeglo.eu
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Óbudára is megérkeztek a vadak!
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Most kedvezményes  
áron vállaljuk Társasházak  
és Lakásszövetkezetek
könyvelését!

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
NE MARADJON LE!

AKCIÓS ÁR:
500 Ft / albetét / hó
(min. 7.000 Ft / hó)

• Rendszeres, akár online
   egyenleg-kimutatással
• Közösköltség-számítás 
   speciális előirányzatokkal

+36 30 878 7353
info@adominden.hu

BIZALOM, 
A VÉDELEM 
MINDEN 
TERÜLETÉN.

n személyvédelem
n érdekképviselet
n	 objektum	őrzés
n birtokvitás helyzet
n rendezvények 

biztosítása  
esetén

Cégünk készséggel  
áll rendelkezésükre:

RÁSZOLGÁLUNK 
BIZALMÁRA!

profidelis.kft@gmail.com
+36 30 408 7129

PRO FIDELIS VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

TOPPER-SECURITY KFT.
•	A	magántulajdon	védelmének	

biztosítására,
•	 járőrfeladatok	ellátására,	
•	mechanikai,	fizikai	és	elektronikai	
vagyonvédelmi		
jelző-	és	megfigyelőrendszerek	kezelésére,

•	személy-	és	áruforgalmi	beléptetésre,
•	 informatikai	eszköztámogatás		
segítségével	való	ellenőrzésre,

•	szórakozóhelyek,	rendezvények	
professzionális	biztosítására

biztonsági őr munkakörbe  
állásokat	hirdet

Jelentkezés:
allas.toppersec@gmail.com

TOPPER-SECURITY KFT.
Cégünk	a	hazai	biztonsági		
szolgáltató	szektor	egyik		

legdinamikusabban	fejlődő	szereplője.	
Küldetésünk,	hogy	ügyfeleink	komplex	
igényeit	a	legmagasabb	színvonalon,	

a	hatályos	jogszabályoknak		
megfelelve	szolgáljuk	ki.

Bízunk benne, hogy hamarosan  
önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük!

ügyvezető

Keressen	minket	bizalommal:		
iroda@topper.hu

facebook.com/kamra.obuda

Az igAzi tAkArékosság 
a felszín alatt kezdődik. 

kövesse változAtos 
AkcióinkAt oldAlunkon:

A rászorultAkmegsegítéseAlAPítVáNYboltjA.

MEGNYÍLT!

Kamra_93x134.indd   1 2021. 01. 12.   15:44

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
•  beázások javítása
 06-30/919-4694 SzakképzETT 

  mESTErEk 

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

MÉDIAAJÁNLAT
ÓBUDA ÉS BÉKÁSMEGYER KÉTHETILAPJA

Méret (szélesség 
x magasság)  

milliméterben
Színes  

nettó ár

1/1 (egész oldal) 190 x 272 250.000

1/2 (fél oldal) 190 x 134, 93 x 272 125.000

1/4 (negyed oldal) 93 x 134 73.750

1/8 93 x 65 48.750

1/16 44 x 65 31.250

1/32 44 x 31 12.500

Egyedi méret esetén: 900 Ft / cm2

A  több megjelenésre leadott hirdetések esetében 
az alábbi kedvezmények alkalmazhatók:

• 3. megjelenés esetén további 10%
• 4-5. megjelenés esetén további 15%
• 6-9. megjelenés esetén további 20%

• 10+ megjelenés esetén: kérje egyedi ajánlatunkat!

Az Óbuda újság standard hirdetési árai

AJÁNLATKÉRÉS: obudaujsag@obuda.hu

2021. január 1-jétől 75 000 példányban jelenik meg újságunk, 
kétheti rendszerességgel. Ebből 60 000 példány kerül közvet-
len postaládás terjesztéssel az Óbudán élők otthonába, további 
15 000 példány a kerület közintézményeiben kerül kihelyezésre.

Hány példányban jelenünk meg?

2021

Pályázati felhívás  
ingatlan elidegenítésére

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) nyilvános, 
egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület,  

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló,  
1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti, 18822/12 hrsz.-ú, „kivett üzem 

és udvar” művelési ágú, 21 506 m2 alapterületű ingatlan elidegenítésére.

Az ingatlanon egy csarnoképület, valamint több melléképület található, a beépített 
terület 9620 m2, az összes nettó alapterület 11 607 m2. Az ingatlan – Óbuda-Békás-
megyer építési szabályzatáról szóló 20/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet alap-
ján – a GKSZ-2/SZ-2 építési övezetbe sorolt. Az övezetre vonatkozó legfontosabb 
előírásokat az ÓBÉSZ tartalmazza.

Minimális ajánlati ár: 1 417 560 000 Ft (nettó, jelenleg áfamentes). Pályázati biz-
tosíték (bánatpénz): 140 000 000 Ft. Pályázati dokumentáció ára: bruttó 200 000 Ft. 
A pályázat elbírálásának szempontja a megajánlott vételár összege.

Az ingatlan értékesítése a fennálló bérleti jogviszonyokkal terhelten történik. 
A nyertes pályázónak, a leendő vevőnek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ré-
szére legfeljebb két részre osztottan, 2000 m2 földszinti nettó épületterület vonat-
kozásában 10 éves időtartamra – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülő, 
ingyenes – használati jogot kell biztosítania.

Jelen pályázati felhívás nem teljes körű, a részletes 
pályázati anyag elérhető az obuda.hu és az ovzrt.hu 
weboldalakon.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT.
ÉRTÉKESÍTÉSI, HELYISÉG-  

ÉS TELEKHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLY

varrodai	kisegítőket	
keresünk	állandó	

és	részmunkaidőre		
3.	kerületi	műhelyünkbe.

Szakmai	tapasztalat	előny.
Csapatunk	függönyöket	

és	lakásdekorációkat	
készít.	Modern	gépparkkal	
rendelkezünk,	könnyebb	

munkalehetőséget	
biztosítunk.	

Jelentkezéseket a 06-20/447-1533 telefonra várjuk 

VarrÓnőket 

KIPUFOGÓ KLINIKA 
KIPUFOGÓ, KATALIZÁTOR,  
FLEXIBIL MŰSZAKI VIZSGA  

1141. Bp. Fogarasi út 189.  
Tel: 06/1-383-8055  
www.kipufogo.hu 
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KÖZÖS AKCIÓJA

PatikaSzombat!

Állandó ügyelet! 
Ügyeleti díj nélkül!

Mátyás Király 
Patika

Miklós Patika

Szent Lukács 
PatikaAquincum Patika

III. Mátyás király út 2.

III. Vöröskereszt u. 11.

III. Lajos u. 131.
III. Bécsi út 89–91.

T.: (1) 240-4320

T.: (1) 240-6338

T.: (1) 436-9083T.: (1) 368-7146

(A Tesco Expressz mellett) 
Szombatonként este 8-ig  

nyitott ajtóval várjuk Önöket!

(Miklós utca – Vöröskereszt  
utca sarok)

(Az Árpád Gimnázium mellett)

Ha Szombat,  
akkor Patika!
Ha Szombat,  
akkor Patika!

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható, nem támogatott termékre 2021. december 31-ig. 
A részletekről érdeklődjön a patikában. Más akcióval össze nem vonható.

SZOMBATONKÉNT

KEDVEZMÉNY!

MEGJELENT 
AZ ÓBUDA ÚJSÁG 
KÜLÖNSZÁMA
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