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Elkezdődött az Advent 
Óbudán 2022: a Fő térre már 
kora délutántól érkeztek 
az érdeklődők az ünnepé-
lyes megnyitó miatt, ami 
november 25-én, pénteken, 
pontban 17 órakor azzal 
vette kezdetét a zsúfolásig 
megtelt helyszínen, hogy dr. 
Kiss László polgármester 
és Pap Zoltán, a Budapes-
ti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. ügyvezetője együtt 
kapcsolta fel a lélegzet-
elállító díszkivilágítást.

A polgármester beszédében 
az öröm hangján szólt, amiért 
az önkormányzat az egyre ne-
hezedő körülmények ellenére is 
megrendezheti hagyományos ad-
venti programsorozatát, hiszen, 
mint mondta, a közös ünneplés 
megtartó erejéhez nem fér kétség, 
ehhez járul hozzá az önkormány-
zat koncertekkel, produkciókkal 
és az ünnepi vásár hangulatával.

Az Advent Óbudán idei első 
produkciója Király Viktor és Ki-
rály Linda kuriózumnak számí-
tó közös koncertje volt, hiszen 
a testvérek ritkán állnak együtt 
színpadon. Az élőzenét a Pavuk 
SE tanítványainak jégtáncbemu-
tatója követte, ezután pedig már 
a nagyközönség is birtokba ve-
hette az ingyenesen használható 
jégpályát.

Advent első hétvégéje újra vá-
rakozással töltötte el az óbudai 
látogatókat: a koncertek teltház-
zal futottak, itt volt Petruska, 
a Romengó, Zséda és Csemer 
Boglárka Boggie is, a délelőtti 
gyerekprogramokon a közönség 
együtt énekelt és táncolt mások 
mellett Gryllus Vilmossal és Far-
kasházi Rékával, a kicsik birtok-
ba vették a vásár játékait, a szü-
lők, a párok és a barátok pedig 
az étellel és itallal csalogató fahá-
zak kínálatát mérték fel. Az első, 
a hitet jelképező adventi gyertyát 
aztán dr. Nagy Mihály, a Szent 
Margit Kórház főigazgatója gyúj-
totta meg vasárnap este. A vásár 
és a jégpálya is teltházzal üzemelt 
advent első hétvégéjén, a meghitt, 
családias hangulat és a varázsla-
tos helyszín, valamint a rengeteg 
finomság sokakat vonzott Óbuda 
Fő terére.

Az Advent Óbudán 2022 ren-
dezvényei december 23-ig várják 
az érdeklődőket. A rendezvények 
listájáért keressék az Advent 
Óbudán 2022 programfüzetét 
vagy látogassanak el az advento-
budan.hu internetes oldalra.

Emberekkel  
és várakozással  
telt meg a Fő tér

Advent Óbudán 2022
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Egy vadiúj postaládára figyelhettek 
fel azok, akik mostanában a Határ 
úton közlekedtek. A dolog önma-
gában még nem is lenne akkora 
újdonság, csakhogy ezen a piros 
postaládán az áll, hogy az Észa-
ki-sark egyik postaládája, és hogy 
az ide bedobott leveleket elszállítják 
az Északi-sarkon élő Mikulásnak. 

A magányos postaláda az Óbuda újság ér-
deklődését is felkeltette, úgyhogy utána-
érdeklődtünk, vajon ki állította és miért. 
Vajon tényleg a Mikuláshoz kerülnek az itt 
bedobott levelek? 

A Határ út 55-nél található postát egy 
család állította, mert nagyon szeretik a gye-
rekeket, és szeretnének örömet szerezni ne-
kik. Ahogy azt Drégelyi Krisztina lapunk-
nak elmondta, már tavaly szerették volna 
felállítani a postaládát. 

„Az ötlet tavaly karácsonykor jött. Egy 
üzlet előtt láttam hasonlót felállítva, de kará-
csony után már nem lett volna értelme meg-
csinálni. Akkor elhatároztuk, hogy idén min-
denképpen összehozzuk” – mesélte az Óbuda 
újságnak. „Nagyon szeretjük a gyerekeket, 
szeretünk örömet szerezni nekik. Elképzel-
tük őket, ahogy mosolygósan, izgatottan jön-
nek, és bedobják a leveleiket” – magyarázta. 

A postaláda hatalmas siker. Mint mondta, 
már az első napon több levél is volt benne, 

és minden nap újabb és újabb leveleket dobnak be. A postaláda felállítása nem 
igényelt nagyobb előkészületet, az interneten kerestek egy sima postaládát, ők 

festették aztán pirosra, és egy helyi, Mátyás király úton található céggel 
matricáztatták fel. „Mikor megkerestem őket az öt-
letemmel, rögtön igent mondtak, és segítettek” – 
folytatta Krisztina az Óbuda újságnak. 

Na de, mi lesz a gyerekek leveleivel? „A terv 
az, hogy ha egy jó adag levél összegyűlik, akkor 
feladjuk a Mikulásnak őket, aztán meglátjuk, mi 
lesz belőle” – mondták lapunknak. 

Az első napok sikere ellenére azért még ők is iz-
gulnak a folytatás miatt.„Nem kizárt, hogy izgatot-
tabbak vagyunk, mint a gyerekek.” 

A postaládát január végéig mindenképp kint hagy-
ják, de ha folyamatosan érkeznek a levelek, akkor 
tovább is. Aztán jövő ősszel újra kirakják.

aradi

Irány az Északi-sark!
Civil kezdeményezés Csillaghegyen

 

A terv az, hogy 
ha egy jó adag 

levél összegyűlik, 
akkor feladjuk 

a Mikulásnak őket

Levél a Mikulásnak

A Kaszásdűlői Kulturális Központ-
ban november 26-án tartották meg 
az interaktív BonBon Matinét, amely 
Csorba Lóránt és Szeder-Szabó Krisz-
tina közreműködésével arra kereste 
a választ, hogyan kell fülbemászó 
dalt írni. A félig improvizált számok 
szövegébe a gyerekek is beleírtak, 
de a műsor végén a kísérő szülők is 
együtt harsogták, hogy óóóó-o-oó.

Csorba Lóci és Szeder külön-külön is a kor-
társ magyar könnyűzenei élet elismert alko-
tóinak számítanak – előbbi a Fonogram-dí-
jas Lóci játszik zenekar frontembere, utóbbi 
Artisjus-díjas énekes-dalszerző, közös pro-
dukciójuk, a Szociálisan érzékeny dal az-
után vált ismertté, hogy országos második 
helyezést értek el a Ki Mit Tube? dalver-
senyen. Kettejük gyerekeknek szóló zenés 
műsora a Dalszerző, amelyet a BonBon Ma-
tiné keretében mutattak be november 26-án 
a 3K-ban. A BonBon Matiné egy 1998 óta 
működő zenepedagógia projekt, amely-
nek célja, hogy igényes zenei előadásokkal 
vezesse be a legkisebbeket a hangszerek, 
a koncerttermek, a kultúra világába. A pro-
jekt házigazdája Tarr Ferenc, aki a mostani 
produkciónak is hoppmestere volt: konferá-
lással, átkötő szövegekkel, a két énekes-gi-
tárost ütőhangszerekkel kísérve végig 
élénken és profin vezette az előadást; bicik-
licsengőjével ő „fagyasztotta le” a megállás 
nélkül pörgő Szeder-Lóci párost, ha szóhoz 
akart jutni – és amíg a két zenész szoborrá 

merevedett, nagy rutinnal és figyelemmel 
vonta be a gyerekeket a műsorba.

Az előadás leginkább a dalfoszlányok 
szövegeinek megírása közben hagyatkozott 
a gyerekközönség spontán ötleteire, ösz-
szességében inkább tűnt tökéletesen meg-
koreografált performansznak a műsor – ami 
végül tényleg végig is száguldott a slágerírás 
kötelező komponensein, vagyis a ritmus, 
a tempó, a dallam, a dalban megjelenő ér-
zésvilág és a kiválasztott zenei stílus fontos-
ságán. Álmatagon ballagó zenei tempóktól 
gyorsan sprintelő futamokig, népdaloktól 
az operaáriákig, bluestól a rockon át a fun-
kyig, az örömtől a haragig széles pályát jár-
tak be az előadók, akik egyrészt láthatóan 

jól beszélik a gyerekközönség nyelvét, más-
részt a szó legnemesebb értelmében vett ze-
nebohócként működnek a színpadon – mint 
a műsorból kiderül, a könnyűzene lényege 
végeredményben a lazaság, ez pedig nem 
csupán üres szólam, Lóci és Szeder mindvé-
gig magától értetődő könnyedséggel állnak 
bele a különböző stílusokba és szerepekbe.

Az előadás fináléja végül ténylegesen 
egy sláger rögtönzése volt, a verzék szöve-
geit legalábbis a gyerekek által megadott 
kulcsszavakra improvizálták – a refrénnél 
megénekeltetve a fiúkat, a náluk sokkal han-
gosabb lányokat, legvégül pedig még a fel-
nőtteket is. 

Szésza

Hogyan írjunk slágert?

A dalszerzés 
titkairól tanulhattak 
a gyerekek a 3K-ban



Október végi ülésén a képvise-
lő-testület Gálfi Ágnes személyében 
határozott időre új igazgatót ne-
vezett ki az Óbudai Múzeum élére. 
Gálfi, ahogy az Óbudai újságnak is 
megemlítette, már nagyon régóta, 
2006 óta dolgozik a Múzeumnak.

A kinevezését, természetesen, örömmel fo-
gadta. A legnagyobb feladatának a munka-
társak motiválását tartja jelen pillanatban.

„Az az igazság, hogy az elmúlt évek azért 
nyomot hagytak az intézményen, a megma-
radt kollegákat nem érintette jól, úgyhogy 
a legfontosabb most nyilvánvalóan, hogy 

célokat adjunk számukra” – magyarázta la-
punknak.

Az Óbudai Múzeumot már a koronaví-
rus-járvány előtt több igazgatója elhagyta, 
ami már önmagában érzékenyen érintette 
a szervezetet, amire rájött a Covid hatása, 
bezárások, részleges nyitvatartások, amik 
újabb és újabb próbatételek elé állították 
az intézményt.

„Új módokon kellett megjelennünk, 
változnunk kellett, minderre rájött most 
az energiaválság, ez is egy újabb próbatétel, 
aminek következtében megint csak más-
képp kell tudnunk a feladatunkat ellátni” – 
folytatta Gálfi.

Mik lennének ezek a feladatok? „Minden-
képpen szeretnénk az országos rendezvé-
nyekhez csatlakozni, a múzeumi vérkerin-
gésben aktívan szerepet vállalni” – kezdte 
az igazgatónő. „Nagyon fontos lenne meg-
tartanunk az eddig szakmai eredményeket, 
és hát, mindezeken felül új célokat is kell 
természetesen magunk elé állítani, amik 
a közösségépítés, és a közösség kulturális 
kiszolgálása lennének.”

November 24-én, csütörtökön a III. ke-
rületi képviselő-testület megtartotta 
soronkövetkező ülését, amin dönté-
sek születtek többek között a helyi 
dohányboltok szeszesital árusításá-
val, a sztrájkoló óvodapedagógusok-
kal és a mikromobilitási eszközök, 
vagyis például az elektromos rollerek 
elhelyezésével kapcsolatban is.

A képviselő-testület egyik megszavazott 
módosítása szerint átlagosan 10 százalékkal 
növelik a közterületi használat kerületi dí-
jait, ezeken felül pedig jelentősen 
emelték a közterületen kihelyezett 
reklámok díját is. A közterületi 
díjszabályok – így a reklámozók 
díjának – emelését a helyi Momen-
tum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP 
frakciószövetséggel ellentétben 
a Fidesz-frakció nem támogatta, 
és az ebben a kérdésben velük 
együttműködő Rózsa László független kép-
viselő sem. Dr. Kiss László polgármester azt 
mondta, hogy a közterületi használat kerü-
leti díjainak emelése így is jelentősen elma-
rad az inflációtól. A Fidesz erre úgy reagált: 
szerintük jól látható, hogy Óbudán a baloldal 
kizárólag adó, járulék és díjemelésekben tud 
gondolkodni, és nem veszi figyelembe, hogy 
ez milyen károkat okoz az egyes szektorok-
ban. 

A képviselő-testület viszont egyhangú-
lag szavazta meg a kezdeményezést, amely 
szerint helyi rendeletben írhatnák elő, hogy 
más kerületekhez hasonlóan az óbuda-bé-
kásmegyeri dohányboltokban se lehessen 
este 22 óra és reggel 6 óra között szeszesitalt 
árusítani, és amely szerint a jegyző bírságo-

lási jogkört kapna, mert zavaróan 
sokszor hangoskodnak a dohány-
boltok körül összegyűltek. 

A testület 14 igen szavazattal 
ismét elfogadta, hogy azok az óvodai dolgo-
zók, akik részt vesznek az év során szervezett 
és szerveződő sztrájkokban, a sztrájk miatt 
esetlegesen kieső munkabérüket visszakap-
ják. A Fidesz képviselői és a velük ebben 
a kérdésben szintén együttműködő Rózsa 
László Péter független képviselő a szavazástól 
távol maradt, a Momentum-DK-MSZP-Párbe-
széd-LMP frakciószövetség képviselői szerint 
viszont a sztrájk alapjog, annak lehetőségét 
biztosítani kell, ezért megszavazták a napiren-
di pontot. 

A testület döntése alapján az önkormány-
zat 2022. december 1-től 2023. április 30-ig 
méltányosságból elengedi a Zichy kastély 
északi szárnyában működő Hello Wood de-
sign stúdió számára az épület használati dí-

jának felét, más épületekben pedig támogat-
ták a bérlők (a GS Római Tenisz Club Kft. 
és az Óhegy Egyesület) kérelmét energetikai 
beruházásokra, ahogyan támogatták a Béres 
József Általános Iskola hasonló kérését is, 
hogy úgynevezett konténer kazánt telepítsen 
a jelenlegi gázüzemű kazán helyett.

A képviselők döntöttek arról is, hogy 
a mikromobilitási eszközöket, vagyis töb-
bek között a bérelhető elektromos rollereket 
csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni, 
az önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján. 

Mindezeken felül 90 millió forinttal 
emelték a Szent Margit Szakrendelő támo-
gatását, hogy a megnövekedett rezsi össze-
gét kompenzálják, valamint a közétkezte-
tést végző Sodexo Magyarország Kft.-vel 
kötött szerződésük 2023. június 30-án lejár, 
ezért egy új közbeszerzési eljárás indítá-
sáról is döntöttek, valamint a testület egy-
hangú döntéssel kinevezte Gálfi Ágnest 
– a Múzeum korábbi helyettes igazgatóját, 
jelenlegi ideiglenes igazgatót – az Óbudai  
Múzeum élére.
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A város nem rollerparkoló, 
a dohánybolt nem kocsma

Velünk élő problémákra keresi a megoldást a képviselő-testület

 

90 millió 
forinttal emelték 
a Szent Margit 
Szakrendelő 
támogatását

A kormányzati rezsikrízis nemcsak az önkor-
mányzatokat, hanem a háziorvosokat, egész-
ségügyi és szociális intézményeket is nehéz 
helyzetbe hozza. Mindennapos, hogy a saj-
tóból értesülünk az újabb és újabb szabá-
lyokról, de azt a mai napig nem tudjuk, hogy 
milyen áron vásárolhatjuk meg január 1-től 
a távfűtést.

Ez így nem mehet tovább! 
A  kormányzati intézkedések sajnos csak 

növelik a káoszt, ahelyett, hogy megoldanák 
a helyzetet. Az első intézkedések között szün-
tették meg az önkormányzatok rezsikedvez-
ményét, veszélyeztetve ezzel a közellátásokat. 
Nemcsak az óvodák, a bölcsődék, a közvilá-
gítás, a közlekedés, a szakrendelők estek így 
a kormányzati rezsikáosz áldozatává, hanem 
az orvosi rendelők is. Az alapellátó orvosok 
nemcsak azzal szembesültek, hogy jelentősen 
megnövekednek a költségeik, hanem azzal is, 
hogy erről  semmiféle előzetes tájékoztatást 

nem kaptak az állami szervektől sem ők, sem 
pedig az önkormányzatok.

Annak ellenére, hogy az alapellátásban 
dolgozó orvosokat jelentősen megterheli 
a megnövekedett rezsiszámla, a kormányzat 
a praxisok rezsitámogatását nem növelte. 
A területen átfogó intézkedésekre van szük-
ség a háziorvosi ellátás, valamint a szociá-
lis- és az egészségügyi ellátás megmentése 
érdekében, ezért kérem a kormányt, hogy 
emelje az alapellátásban dolgozó orvosok 
rezsitámogatását, és ezzel együtt tegye vissza 
a rezsitámogatott körbe őket, velük együtt 
az egészségügyi- és a szociális intézményeket 
is, fenntartótól függetlenül.

Nem engedhetjük, hogy alapjaiban rendül-
jön meg a háziorvosi ellátás, nem engedhet-
jük, hogy ne működjön a szociális ellátórend-
szer. Azonnali kormányzati beavatkozás kell 
ezen a területen!

a szerző Óbuda-Békásmegyer polgármestere

AZONNALI  
INTÉZKEDÉS KELL:  
KAPJÁK VISSZA 
A REZSITÁMOGATÁST 
A HÁZIORVOSOK!
dr. Kiss László

Új múzeumigazgató
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A Főváros Napján, november 17-
én díszpolgári címeket és további 
elismerő díjakat adott át Karácsony 
Gergely főpolgármester azoknak, akik 
a főváros életében jelentős, meghatá-
rozó szerepet töltenek be, kiemelkedő 
teljesítményükkel Magyarországnak, 
Budapestnek dicsőséget szereztek.

A III. kerületiek közül többen is díjat vagy 
kitüntetést vehettek át: Kiss László polgár-
mester javaslatára Budapestért díjat kapott 
a Ganz Ifjúsági Műhely a műszaki tudomá-
nyok iránt érdeklődő gyermekek és fiatalok 
számára hasznos időtöltést jelentő progra-
mok szervezéséért, közel négy évtizedes, 
elhivatott közösségépítő tevékenységéért. 

Zsigó Csaba Árpád alezredes, a III. Ke-
rületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
parancsnoka pedig Fővárosért Emlékzászló 
kitüntetést kapott a kerület lakosságának 
élet- és vagyonbiztonsága érdekében végzett 
áldozatos tevékenységéért.

Karácsony Gergely a díjazottakról szólva 
azt mondta, ők „Budapest szebbik és jobbik 
arca, Budapest színe és java. Sokszíne és leg-
java”. A főpolgármester beszédében kiemel-
te: “a most 149 éves Budapest őrzi a polgári 
ethosz maradékát ebben az országban”. 

A polgári ethosz, mint magyarázta, azt 
jelenti, hogy az igazságot minden körülmé-
nyek között jobban szeretjük a hazugságnál, 
hogy a politika nem a pillanat uralása, ha-
nem az igazság keresése, és nem bűnbako-
kat, hanem megoldásokat keresünk.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, a pol-
gár, a polgári város nem lehet más, csakis 
szolidáris: békeidőben is, de válságok súj-
totta korban mindenképpen. Sem a polgár, 
sem a polgári város nem hagyhat cserben 
senkit, most főleg nem, mert nem fogjuk 
tudni máshogy átvészelni ezt a ránk váró 
hosszú, didergős telet, csak ha nem enge-
dünk a szolidaritásból.

Hozzátette, ragaszkodunk ahhoz, hogy 
ennek a városnak a nagyszerűségét a sok-
színűsége adja, és ragaszkodunk a hitünkhöz, 
hogy nekünk, akik „hiszünk az emberség-
ben, az emberiességben, a méltányosságban, 
a civil kurázsiban, a szolidaritásban, van egy 
jobb történetünk. És itt, Budapesten ennek 
a történetnek a jegyében rendezzük be az éle-
tünket”.

November 25-én volt a Szovjetuni-
óba hurcolt magyar politikai rabok 
és kényszermunkások emléknapja. 
Minden évben ezen a napon emléke-
zünk a kommunizmus azon magyar 
áldozataira, akiket úgynevezett málen-
kij robotra vittek gulag-táborokba. 

A málenkij robot oroszul „kis munkát” jelent. 
Az ilyen címen elhurcoltakat embertelen kö-
rülmények és kegyetlen bánásmód közepette 
kényszerítették rendkívül megterhelő fizikai 
munkákra. A legkeményebb bányamunka, 
vasútépítés, erdőirtás szibériai pokla – mínusz 
negyven fokban – váltakozott a dermesztő una-
lommal és ürességgel. Az elégtelen ruházat mi-
att fagyási sérülések keletkeztek, a minimális 
fejadagok mellett az állandó éhség érzetét csak 
az őrök gyakori kegyetlenkedése törte meg. Ma-
gyarországról több mint 800 ezer embert hurcol-
tak el a szovjet kényszermunkatáborokba. 

A GULAG szó nem mást, mint a javító-
munka-táborok központi igazgatóságát jelöli 
(oroszul: Glavnoje Upravlenyije Iszpravityel-
no-Trudovih Lagerej). Ez az intézmény volt 
hivatva összefogni a politikai okokból elítél-

tek kényszermunka-végzésére létrehozott több 
ezer munkatábor igazgatóságát.

A táborokban raboskodók létszámát megbe-
csülni is alig lehetséges. Pár év alatt milliós 
nagyságrendű lett a fogvatartottak száma, ami 
évtizedek alatt több tízmillióra rúgott. A szov-
jet kommunizmus egyes becslések szerint 40 
millió áldozatot követelt, jelentős részük a GU-
LAG-táborokban és a hadifoglyok számára lét-
rehozott GUPVI-táborokban halt meg.

Magyarországra 1953. november 25-én érkez-
tek vissza a gulag-lágerekből hazaküldött rabok 
első csoportjai, de rengetegen soha nem tértek 
vissza a gulag poklából. A szovjet táborrend-
szerben raboskodók hazatérésük után is gyakran 
számkivetettek maradtak. Többségük a Ráko-
si-kor legsötétebb időszakában volt kénytelen új 
életet kezdeni Magyarországon, ahol valójában 
csak közvetlen rokonaikra számíthattak.

Az emléknap alkalmából állami megemléke-
zést tartottak a harmadik kerületben található 
Szovjet Megszállás Áldozatainak Emlékművé-
nél, ahol dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere koszorút helyezett el. A rendez-
vény keretében beszédet mondott dr. Varga Ju-
dit, igazságügyi miniszter.

Óbuda újság/november25.kormany.hu

A munkatáborok áldozataira emlékeztek

DICSŐSÉGET SZEREZTEK 
A FŐVÁROSNAK

A Képviselőtestület balliberális többsége újabb díjemelésről döntött. Ezúttal 
a területhasználati díjakat emelik jelentősen, amellyel minden kereskedelmi 
és szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozó költségei emelkednek, a ka-
rácsonyfaárusoktól a terasszal rendelkező vagy alkalmi vendéglátóegysége-
kig. Rosszul járnak a kulturális és sportesemények szervezői, az ételosztásokat 
és egyéb karitatív tevékenységet végzők. Jól látható, hogy Óbudán a baloldal 
kizárólag adó-, járulék- és díjemelésekben tud gondolkodni.

Javasoltuk, hogy a kerületben dolgozó, alapellátást végző orvosok rezsijét 
részben vállalja át az önkormányzat úgy, hogy a rendelőépületek rezsiköltsége 
kerüljön megosztásra. A háziorvosoknak kizárólag az orvosi rendelő alap-
területe után 
kelljen rezsit fi-
zetniük, az épü-
let többi részére 
(váró, előtér, 
lépcsőház, mel-
lékhelységek) 
jutó rezsiköltsé-
geket az önkor-
mányzat vállal-
ja magára.
F o l y t a t ó d i k 
az időhúzás 
a Római part 
és a Mocsá-
rosdűlő sza-
bályozásával 
kapcsolatban. 
A kerületet irá-
nyító ballibe-
rális koalíció 
a fővárosi elv-
társaikkal kar-
öltve mindent 
megtesz azért, 
hogy ebben 
a ciklusban ne 
lehessen meg-
alkotni a két 
területre vo-
natkozó szabá-
lyozási tervet. 
I d ő r ő l - i d ő r e 
újabb és újabb előterjesztések kerülnek a képviselő-testület asztalára a té-
mában. Egy közös van bennük: mindegyikből kiderül, hogy az azt megelőző 
időben miért nem történt semmi az ügyben. Hol technikai hibára derül fény, 
hol módosítani kell a két önkormányzat közti megállapodást. A Római parti 
csónakházak mindeközben pusztulnak, hiszen az elrendelt és állandóan meg-
hosszabbított változtatási tilalom megtiltja a felújításukat.
Támogattuk azt a javaslatot, hogy az önkormányzat képviselő-testülete helyi 
rendeletben írhassa elő, hogy az óbudai dohányboltokban se lehessen este 22 
óra és reggel 6 óra között szeszesitalt árusítani. Erre azért is lenne nagy szük-
ség, mert az elmúlt három évben jelentősen romlott Óbudán a közbiztonság, 
és nagyszámú hajléktalan jelent meg a kerületben, akik hangoskodásukkal 
éjszaka is zavarják az itt élőket.

a szerző a Fidesz frakcióvezetője

A FRAKCIÓVEZETŐK    SZERINT...

A novemberi képviselő-testületi ülésünk is alapvetően az egyre nö-
vekvő rezsiárakhoz való alkalmazkodásról szólt. A legtöbb dönté-
sünk most is arra a kérdésre válaszolt, hogy ebben a nehéz helyzet-
ben miként tudjuk a legnagyobb segítséget adni a kerület lakóinak, 
valamint hogyan tudjuk talpon tartani az önkormányzat intézmé-
nyeit és cégeit. Nekünk az óbudai emberek megsegítése az első 
a válságos időszakokban is, éppen ezért vezettük be a rászoruló 
kerületi családok által igényelhető óbudai téli rezsitámogatást, 
amelynek lassan érkezik is az első részlete az igénylők részére. 
Novembertől tavaszig havonta 10 ezer forinttal támogatjuk azokat 
a kerületi családokat, akiknek a legnehezebb lesz átvészelni a téli 
hónapokat a megemelkedett rezsiárak mellett. November végén el-
bíráltuk az első méltányos óbudai rezsitámogatási kérelmeket is. 
Jövedelemhatár nélkül bárki igényelhet 28.500 forintos támoga-

tást az önkor-
m á n y z a t t ó l , 
ha nehézséget 
okoz számára 
a rezsiszámlák 
kifizetése.
A Szent Margit 
Rendelő szá-
mára is gondot 
okoz a magas 
rezsi kifizetése, 
ezért 90 millió 
forinttal támo-
gatjuk az intéz-
ményt, hogy ki 
tudják fizetni 
a téli számlá-
kat. Közben 
nem állt meg 
az élet más te-

rületeken sem. Döntést hoztunk a közterület-használati díjak bőven 
infláció alatti emeléséről is. A közcélt szolgáló rendezvények után, 
vagy az egyértelmű óbudai érdekkel kapcsolatos díjak jelentős ré-
szét ezután is el fogjuk engedni, de a reklámhordozó felületek díját 
például jelentősen megemeltük. A közterületi óriásplakátok után ez-
után jelentősen többet kell majd fizetni. Döntöttünk arról is, hogy 
a mikormobilitási eszközöket csak az arra kijelölt helyen lehet elhe-
lyezni, az önkormányzatunkkal kötött megállapodás alapján.   
A kerületben régóta csak kivételes esetekben lehet alkoholt árusí-
tani este 10 óra után. A kivételek közé tartoznak a dohányboltok, 
amelyekre nem terjed ki az önkormányzat hatásköre. Az utóbbi 
időben azonban sajnos egyre gyakoribb a hangoskodás és a so-
kaknak nemtetsző tevékenység a kerületi dohányboltok körül éj-
szaka. Ezért kéréssel fordultunk a kormányhoz. Azt szeretnénk, ha 
úgy módosítanák a törvényeket, hogy az önkormányzatnak legyen 
lehetősége megtiltani az este 10 óra utáni alkoholárusítást a do-
hányboltokban is. Várjuk a pozitív választ, sokak éjszakáját tud-
nánk így könnyebbé tenni! Legközelebb december első felében fog 
ülésezni a képviselő-testület.

a szerző a Momentum-DK-MSZP- 
Párbeszéd-LMP frakciószövetség vezetője

SZKALICZKI TÜNDE: 
Zavaró és  
kivételes esetek

PUSKÁS PÉTER: 
Újabb díjemelésekről 
döntött a balliberális 
koalíció Óbudán

  Kéréssel 
fordultunk 
a kormányhoz: azt 
szeretnénk, ha 
úgy módosítanák 
a törvényeket, hogy 
a kerületnek legyen 
lehetősége megtiltani 
az este 10 óra utáni 
alkoholárusítást 
a dohányboltokban is.

  Támogattuk 
azt a javaslatot, 

hogy a képviselő-
testület helyi 

rendeletben 
írhassa elő, 

hogy az óbudai 
dohányboltokban 
se lehessen este 

22 óra és reggel 
6 óra között 

szeszesitalt 
árusítani.

önkormányzat 8
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Az adventi időszakban izgalmas 
programokkal jelentkeznek, január-
ra viszont csak három eseménnyel 
készülnek, februárban pedig végig 
zárva tartanak. Cikksorozatunk-
ban annak járunk utána, hogyan 
birkóznak meg városrészünk kul-
turális intézményei a megemel-
kedett rezsiköltségekkel, ezúttal 
az Óbudai Társaskört kerestük fel.

Óbuda óvárosának egyik emblematikus 
épületében, a Kiskorona utca 7. szám alatt 
a 19. században nyílt meg a Koronához 
és az Oroszlánhoz címzett fogadó – az épü-
letet aztán 1988-ban teljes körűen 
felújították, azóta működik 
itt az Óbudai Társaskör, 
amelynek kertjében 
és belső tereiben ki-
állítások, koncertek, 
zenés irodalmi es-
tek kapnak helyet. 
Fenntartója a ke-
rületi önkormány-
zat, gazdálkodása 
a költségvetési 
szerveket kiszolgáló 
intézmény (KSZKI) 
alá tartozik.

Nehezíti 
a korszerűsítést 
a műemléki védettség
„A távfűtés díja korábban 2.970 forint plusz 
ÁFA volt gigajoule-onként, ez idén október 
1-től 50.526 plusz ÁFÁ-ra nőtt” – mondta el 
lapunk megkeresésére Vass Lajos, az Óbu-
dai Társaskör igazgatója. Az ugrásszerűen 
megnőtt rezsiköltségeket sok intézmény 
energetikai korszerűsítéssel próbálja meg-
oldani, ugyanakkor a Társaskör helyzetét 

bonyolítja, hogy egy patinás történelmi épü-
letben működik. Hiába lenne ugyanis lehe-
tőség mind a szigetelés, mind a nyílászárók, 
fűtési rendszer cseréjére, a műemléki jelleg 
miatt az ilyen típusú munkák engedélyhez 
kötöttek, és jelentős költségekkel járnak. 
Vass Lajos szerint a tervezés és a kivitelezés 
hosszabb időt igényel, és a rendezvényter-
vekkel is összhangba kell hozni, ha a tu-
lajdonos önkormányzatnak lesz lehetősége 
a költségvetéséből a forrásokat biztosítani. 
Az igazgató hozzátette, az 1988-as felújítás 
az akkori technológia szerint készült el, az-
óta viszont eltelt harmincnégy év, és minden 
elhasználódott, elavult. A mostani anyag-

használat és technológia viszont jelen-
tős költségeket igényel, melyek 

forrását jelenleg nem látják.

A hangszereket 
is óvni kell 
a hidegtől
Vass Lajos elmond-
ta, a jelenleg adott 
körülmények között 
is igyekeznek a lehe-

tő legtakarékosabban 
használni az energiát, 

ezzel próbálják kigazdál-
kodni a megnövekedett költ-

ségek egy részét. Folyamatosan 
egyeztetnek a működési feltételekről 

a fenntartó kerületi önkormányzattal, amely 
előre láthatóan finanszírozni fogja a jelenle-
gi terveket.

A spórolás része, hogy a helyiségek fű-
tését a rendeltetésszerű használathoz szük-
séges minimális szinten tartják, figyelembe 
véve a nagy értékű hangszerek megóvását 
is, használati időn kívül pedig a fagykár 
elleni védelmet biztosítják csupán. „Ezen 
intézkedésekkel elértük, hogy a tavalyi ha-

Így vészeli
át a telet 
az Óbudai 
Társaskör

sonló időszakhoz képest harminc szá-
zalékkal csökkent az intézmény 
által igénybe vett távhő az ok-
tóber 1-től eltelt időszakban, 
de ez csak nagyon kis mér-
tékben ellensúlyozza a díj 
17-szeresre növelését” 
– fogalmazott az intéz-
mény vezetője.

Takarékos 
január és február
Kíváncsiak voltunk arra 
is, a Társaskör programjait 
is érinti-e a takarékoskodás, 
és mint kiderült, az intézmény 

kénytelen csökkentett nyitvartásra 
készülni. Nyár végén, látva a ki-

alakuló helyzetet, már eleve 
kevesebb programot ter-

veztek a téli hónapokra. 
„Bíztunk benne, hogy 
az adventi időszakot 
még meg tudjuk csi-
nálni, hiszen ezek-
ben a nehéz időkben 
fontos az emberek 
számára egy kis meg-
hittséget, lelkiséget, 

ünnepi hangulatot ad-
nunk. Ez szerencsére így 

is lett. Januárban csupán 
három rendezvénynek tudunk 

otthont adni, míg februárban egy 
programot sem tervezünk, valamint 

a klubfoglalkozásokat is szüneteltetnünk 
kell ebben a két hónapban. Ugyanakkor 
tervezünk olyan programokat, amelyek on-
line formában jelennek meg, ezért a januári, 
februári zárás ideje alatt is tudunk kulturá-
lis tartalmat adni az óbudai közönségünk-

nek” – tette hozzá Vass La-
jos, aki azt is elmondta, 

hogy a Covid hatása 
még mindig érez-

hető az idősebb 
közönség kö-
reiben, sokkal 
óvatosabbak, 
ritkábban jön-
nek zárt térbe 
a törzsközön-
ségük tagjai. 

Emellett nyil-
vánvaló, hogy 

az infláció is meg-
teszi a hatását, keve-

sebb előadásra vesznek 
jegyet az emberek. Havonta 

két-három kiemelt eseményük van, ezek 
teltházasok, a többi produkció átlagosan 
ötven-hetven százalékos érdeklődést mutat.

December 9-én Érdi Tamás tér vissza a Társaskör színpadára. Műsorának első részé-
ben Liszt-válogatást játszik, majd egy-egy Bartók-, Debussy- és Kodály-művet hallhat 
a közönség. Az Óbudai Kamarazenekar soron következő hangversenyét december 11-én 
rendezik meg. Ezúttal Händel: Vízizenéje (D- dúr szvit), J. Chr. Bach: c-moll brácsa-
versenye és Haydn: D-dúr (Az óra) szimfóniája csendül fel. Közreműködik Botos Ve-
ronika brácsaművész, vezényel: Gazda Péter. A Társasköri karácsony 
idén is „családi” est lesz: december 14-én 19 órától születésé-
nek 100. évfordulóján nagyszabású kiállítással emlékezik 
Mácsai István festőművészre a Kiscelli Múzeum. Ebből 
az alkalomból az Óbudai Társaskörben két fia, Má-
csai János zenetörténész és Mácsai Pál színművész, 
különleges programmal várja a közönséget. Foly-
tatódnak a rendszeres, havi programok is: a gyer-
mekek kedvelt Hangolda-foglalkozása Kővári 
Eszter Sárával, ezúttal Madarak karácsonya 
címmel, december 9-én, Czigány György so-
rozata, a Játékos muzsika pedig 11-én várja 
az érdeklődőket. A Hungarikonok-tárlat a belső 
terekben, Kovách Gergő szobrászművész Az ég 
felé című kiállítása pedig a pincegalériában de-
cember 16-ig látogatható hétköznap 9 és 18 óra 
között – ezekre a belépés díjtalan.

ADVENT AZ ÓBUDAI TÁRSASKÖRBEN

A Társaskör helyzetét bonyolítja, hogy egy 
patinás történelmi épületben működik  

a nehéz időkben 
fontos az  
emberek 
számára egy kis 
meghittséget, 
lelkiséget,  
ünnepi hangulatot 
adnunk
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A Magyar Hospice Alapítvány évente közös nárciszül-
tetéssel próbálja ráirányítani a figyelmet a gyógyítha-
tatlan daganatos betegekkel kapcsolatos társadalmi 
felelősségünkre és a segítségnyújtás fontosságára.

A nárcisz a hospice szemlélet nemzetközi szimbóluma; a remény, 
az öröm, az életigenlés és az újjászületés jelképe. 

A Magyar Hospice Alapítvány 1991 óta – több mint 30 éve – dol-
gozik azért, hogy a daganatos betegek aktív kezelésük lezárulása 
után, lehetőség szerint otthonukban kaphassanak teljes körű, magas 
színvonalú egészségügyi ellátást. 

Céljuk a lehető legjobb életminőség biztosítása, a fájdalom enyhí-
tése és a családok lelki támogatása.

Egy kétezer forintos kitűző megvásárlásával – amit a hospice ház 
honlapján lehet beszerezni – bárki 30 perc ápolási időt ajándékozhat 
egy gyógyíthatatlan daganatos betegnek.

A társadalom elkötelezett támogatása nélkül, mint írják, nem len-
ne lehetőségük arra, hogy minél több gyógyíthatatlan daganatos be-
tegnek és családjának nyújtsanak szakszerű segítséget az élet talán 
legnehezebb időszakában.

Az ügyet hosszú évek óta támogatja többek között Ábel Anita, Ba-
rabás Évi, Dobó Kata, Majoros Péter „Majka”, Mautner Zsófi, Maráz 
Zsuzsanna, Simonyi Balázs, Sváby András és Szentesi Éva.

A november 22-i, óbudai ültetésen részt vett dr. Kiss László pol-
gármester is, aki Facebook oldalán meg is köszönte a lehetőséget.

SZÁZÉVES LETT A NŐVÉR

A betegek 
életvégi 
méltóságát 
őrzik
Egy kitűző megvásárlásával  
ápolási időt ajándékozhatunk

Novemberben ünnepelte 100. születésnapját Öt-
vös Mária, a Jó Pásztor Nővérek Kongregációjá-
nak egyik tagja. Az alkalomból önkormányzatunk 
köszöntötte. A Jó Pásztor Szeretetéről nevezett 
Miasszonyunk Kongregáció egy nemzetközi 
rend.  Ahogy a honlapjukon is írják, a megbocsá-
tást, kiengesztelődést és irgalmas szeretetet élik 
apostoli vagy szemlélődő nővérekként. Örökfo-
gadalommal kötelezik el magukat a nagy lelki, 
családi vagy szociális gondokkal küzdők szolgá-
latára. Lelkiségük alapvető gondolata: „Egy em-
ber többet ér, mint az egész világ.”

A Jó Pásztor-nővérek 1993-ban nyitották 
meg a Zápor utcában az első, majd 2004-ben 
a Bécsi úton második anyaotthonukat, ahol el-
sődleges céluk, hogy otthont nyújtsanak a fe-
dél nélkül maradt, bajba jutott édesanyáknak  
és gyermekeiknek.

HELYSZÍN: 
a Matróz utca és a Bogdáni utca sarka
IDŐPONT: 
2022. december 6., kedd 9.00–10.30

További részletek a leadható hulladékok 
fajtájáról és mennyiségéről: obuda.hu

Köszönjük, hogy Önök is óvják a környezetüket, 
és odafigyelnek a hulladékok szelektív gyűjtésére, biztonságos leadására.

MOBIL HULLADÉKUDVAR
Önkormányzatunk és a BKM – FKF Hulladék-
gazdálkodási Divízió együttműködésének 
keretében szeretnénk megkönnyíteni az itt 
élőknek a veszélyes hulladékok biztonságos 
leadását, ezért december 6-án mobil 
hulladékudvarral várjuk Önöket.
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Idén 20 százalékkal nőtt Óbuda-Békás-
megyer területén az illegálisan kihe-
lyetett hulladék mennyisége a tavalyi 
azonos időszakhoz képest. Pedig meg 
lehetne ezt legálisan is oldani.

A III. kerületben ille-
gálisan kihelyezett 
hulladék mennyi-
sége 2022-ben 
elérte a 11 ezer 
köbmétert, ami-
nek nagy részét 
építési hulla-
dék, valamint 
n a g y d a r a b o s 
lom teszi ki, 
és ennyi szemét 
elszállítása hatal-
mas anyagi terhet ró 
az önkormányzatra. Rá-
adásul nem csupán a hulla-
dék mennyisége nőtt meg tavalyhoz 
képest, de az előfordulási helyszínek száma 
is.

A kerület nagy hangsúlyt fektet a hulla-
dék illegális kihelyezésének megelőzésére, 

ebből a szempontból nagy segítséget jelent 
az együttműködés a közterület-felügyelettel 
és a rendőrséggel, évente több alkalommal 
is dolgoznak együtt. De az önkormány-
zat alternatív megoldásokkal is igyekszik 

csökkenteni az illegális hulladék kihe-
lyezésének gyakorlatát: az értintett 

területekre térfigyelő kamerák 
telepítésével, a frekventált 

területek rendszeres elle-
nőrzésével és akár drónos 
felderítéssel is.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
let észlelései, valamint 
a lakossági bejelentések 
alapján történtő helyszíni 

bejárások során a felügye-
let kollégái minden eset-

ben adatgyűjtést végeznek 
a lehetséges elkövetőről. Ebben 

az évben az adatgyűjtések alap-
ján eddig 19 esetben történt feljelentés, 

és ezekben az ügyekben eljárás is indult. 
Fontos tudni, hogy a lakosság számára 

lehetőség van a szemét és lomok hulladék–
udvarokban történő elhelyezésére, amelye-
ket a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. 

biztosít. Erről bővebben az fkf.hu internetes 
oldalon kaphatnak tájékoztatást.

A lakosság tagjai és a kerületi tanintéz-
mények pedig sok esetben vesznek részt 
az önkormányzat vagy a saját maguk által 
szervezett, előre egyeztetett hulladékgyűj-
tésekben, szemétszedésekben, amiért kö-
szönet illeti őket.

Volna rá megoldás, mégis mindig nagy probléma, sőt egyre nagyobb

Harc az illegális szemét ellen

Megjött az új utcai  
seprő- és porszívógép
A III. kerületi önkormányzat egy telje-
sen elektromos Tenax Maxwind utcai 
seprő- és porszívógépet vásárolt, hogy 
az eszközt terek, közterületi közössé-
gi terek takarítására használja. A gép 
hatékonyan porszívózza fel a szilárd 
burkolatokat váltó zöld felületekről is 
a csikkeket, a kupakokat és a műanyag 
pálcikákat.



A közelmúltban jelent meg Lévai 
Katalin Krúdy Rózsája – egy kurtizán 
írónő története című könyve. A regény 
az író és a „magyar kaméliás hölgy” 
néven emlegetett Madame Rose 
párhuzamosan futó élettörténetét 
tárja az olvasók elé. Lévai Katalin-
nal személyes és családi sorsokról, 
őszinteségről, hitelességről, a szöveg 
nyelvezetéről, a monarchiabeli Pestről 
beszélgettünk abban a józsefvárosi 
lakásban, ahol annak idején gyerekes-
kedett, és ahol ma a regényeit írja.

 � Magasan jegyzett szociológusként, sikeres 
politikusként miért kezdett szépirodalom-
mal foglalkozni? Milyen témák izgatják, 
hogyan találja meg a történeteit? 

Általában a családtörténetek izgatnak. 
Mindig személyes történeteket írok, pél-
dául a saját családomról. Minden munká-
mat hónapokon vagy akár éveken át tartó 
komoly kutatás előzi meg, mert miközben 
a könyveim személyes sorsokat és életuta-
kat mutatnak be, egyben társadalomtörté-
neti regények is. A Bábel-Budapest a mo-
narchiabeli Budapestet jelenítette meg úgy, 
hogy közben a dédszüleim, a nagyszüleim, 
majd a szüleim életét meséltem el. Ahhoz, 
hogy ez hiteles legyen, hogy rekonstruálni 
tudjam többé-kevésbé egy család életét, is-
mernem kell a kort: hol éltek, hogy nézett 
ki a lakásuk, milyen szomszédok, barátok 
vették körül őket, mi volt a foglalkozásuk. 
Szociológiai tényekkel dolgozom. Ha eze-
ket tudjuk, akkor már sok mindent tudunk 
a családunk életéről, hiszen tisztában va-
gyunk vele, hogy milyen társadalmi-kultu-
rális közegben mozogtak. A zongora, amit 
itt lát, a nagymamámé volt, ezen játszott 
a mamám, és a három fiútestvére is ezen 
gyakorolt. Apu hegedűművésznek készült, 
Weiner Leónál tanult kamarazenét, anyu 
zongorázott, egész életükben együtt kama-
razenéltek. Ránézek a zongorára, és ez egy 
történet. Tavaly jelent meg a Szavanov Emil 

cukrászmesterről szóló könyvem, a Tűz-
madár. Az Arcanumon, ami igazi kincses-
bánya, találtam vagy 200 cikket róla. Soha 
nem tudtam, hogy a nagynéném férje ilyen 
híresség volt. És képzeld, rátaláltam egy 
olyan képre is, ahol a mamám 18 éves lány-
ként ül a zongoránál és a Szavanov dzsessz-
bandben játszik. Anyu soha nem mondta el 
nekem, hogy a nagybátyja zenekarában va-
laha is zongorázott. De ott volt egy 1930-as 
fényképen! 

 � Ebbe a sorba hogyan illeszkedik a Krú-
dy-történet? 

A téma szó szerint a szófán hevert. 
Az interneten láttam meg 
egy szófán ülve ezt a gyö-
nyörűséges nőt, Madame 
Rose-t. Méltóságteljes póz-
ban helyezkedik el egy múlt 
századfordulós képen egy 
nő, akiről elsőre csak azt lát-
tam, hogy tartása van, hogy 
valamit képvisel, még nem 
tudtam pontosan, mit, de na-
gyon érdekelt. Ez a fénykép 
indította el ezt a regényt. El-
olvastam az önéletrajzát, amit 
kifejezetten jó írásnak tartok. 
Kiderül belőle, hogy 16 éve-
sen Pilisről szöktette meg 
egy katonatiszt. Ezért hívják 
Pilisy Rózának. Egy éjszakát 
töltött a tiszttel egy ócska ho-
telben Pesten, a férfi lelépett, 
és ott hagyta ezt a lányt egy 
szál ruhában, pénz nélkül, egy 
idegen városban. Nem ír arról, 
hogy ezután mi történt vele, de ismer-
ve az akkori Pestet és a nők helyzetét, sok 
mindenen mehetett keresztül, sok fizikai 
erőszak és bántás érhette. Azt tudjuk, hogy 
a Szervita téren egy virágboltban lett eladó. 
Odajártak a korabeli arisztokraták és politi-
kusok, hiszen az üzlet két lépésre volt a par-
lamenttől. Az akkori divat szerint a férfiak 
virágot tűztek a gomblyukukba, így aztán 
az összes arisztokrata megfordult a boltban 
Batthyánytól kezdve a Szapáry és Esterhá-
zy grófokon át Apponyiig, mindenki meg-
ismerte ezt a hosszú, fekete hajú, telt alakú 
csodaszép lányt. Én hozzá költöttem, hogy 
nyilván a Szervita téri virágárus nő segítette 
őt és tanította meg egy csomó dologra. Róza 
okos, ügyes nő volt, arisztokrata szeretőivel 
vetetett magának egy házat a Magyar utcá-
ban, amit jó gazdaasszony módjára működ-
tetett. Így lett itt egy luxusbordély és egy 
irodalmi szalon, ahol egyszer csak megje-
lent a 17 éves Krúdy (akit imádok) Nyíregy-
házáról, kis bajusszal, félrecsapott kalappal, 
mint egy cigánylegény, 198 cm magasan. 
Azonnal Róza rajongója lett a köztük lévő 
huszonegy év korkülönbség ellenére. Krú-
dy kedvelte az idősebb asszonyokat. Első 
felesége 9 évvel volt idősebb nála. Olyan 
mély barátság lett az övék, ami aztán éle-
tük végéig kitartott. A könyv egyébként 
úgy indul, hogy Krúdy ül az óbudai szo-

bájában magányosan, totál elszegényedve, 
alkoholistán, depressziósan, írja a nekro-
lógot Rózáról, és közben végig gondolja 
kettejük életét. Rózát nagyon sok könyvé-
ben megjelenítette, A vörös postakocsiban, 
a Szindbádban. Megírta fiatalnak, öregnek, 
rengeteg féle alakban, mint minden nőt, 
akit szeretett: az első feleségét, Spiegler 
Bellát, Marinovics Jolánt, az Ó utcai Ka-
kasos ház madamját, a második feleségét, 
Várady Zsuzsit. Közben pedig megköltötte 
Budapest mítoszát, mert – ugyanúgy, mint 
Pilisy Róza – szecessziós ember volt, aki 
valójában a múltban élt. Szerintem ezért is 

voltak olyan 
jó barátok, 
mert mind 
a ketten 
e lvágyód-
tak abból 
a jelenből, 
amelyben 
éltek, egy 
nosztalgi-

kus múltba, amit Krúdy hatal-
mas fantáziával teremtett meg. 

 � Támogatta Rózát az írásban?
Nem kellett támogatni. Elég volt, hogy 
Krúdy elismerte a tehetségét, a tisztessé-
gét, az emberségét és a sikeres üzletasszony 
mivoltát. Nagyon érdekes, ahogy a két élet 
párhuzamosan egymás mellett fut, és telje-
sen ellenkező pályát ír le. Miközben Krúdy 
művészileg egyre nagyszerűbb és mélyebb, 
egyre inkább az önmaga mítoszát is megte-
remteni képes íróvá nő, emberileg rommá 
válik, kapcsolatait tönkreteszi, és boldogta-
lanná teszi minden feleségét. Madame Rose 
írói pályája elhal, viszont emberileg csodá-
latosan kiteljesedik. Amikor 1914-ben kitör 
az I. világháború, abbahagyja a bordélyház 

működtetését, Madame Rose-ból Róza asz-
szony lesz, és visszamegy Pilisre, ahol a sa-
ját házát hadikórházzá átalakíttatva sebesül-
teket ápol. 

 � Rózának nem lett családja, gyerekei?
Magánéletéről annyit tudunk, hogy volt egy 
szerelme, egy végtelenül tehetségtelen, jel-
lemtelen, gonosz író, Pekár Gyula, akit Ka-
rinthy nemes egyszerűséggel hatpekárnak 
nevezett a hatökör megfelelőjeként. Ő volt 
az, aki Krúdy pályáját tönkre tette a Tanács-
köztársaságban viselt szerepe miatt. Pekár 
irodalmi potentát volt, nem engedte Krúdyt 
megjelenni, tulajdonképpen listára tették, 
az utolsó évei kétségbeejtőek voltak, és na-
gyon korán, 54 évesen meg is halt. Pekár 
Gyula miatt egyébként Róza öngyilkosságot 
kísérelt meg. Mellbe lőtte magát egy picike 
pisztollyal, de a fűzőjében megakadt a go-
lyó, így nem okozott semmi kárt. Ezek a kli-
sék, mint katona szöktetés, szerelmi bánat-
ból elkövetett öngyilkosság amúgy benne 
voltak a korban, Krúdy is úgy viselkedett, 

ahogy akkoriban egy művészem-
bertől elvárták: ivott, kuplerájba 
járt, szeretőket tartott. Egy iga-
zi anti-Midász király volt, mert 
a pénz mind kifolyt a keze kö-
zött. Elképesztően bánt a pénzzel. 
Megkapta, abban a pillanatban el-
költötte, kész. Úgy halt meg, hogy 
egyetlen fillérje nem volt, még 
a villanyt is ki akarták kapcsolni  
a lakásában. 

 � Hogy keveredik a regény-
ben fikció és valóság?

A fikció akkor hiteles, ha valós té-
nyeken alapul. Hónapokig olvastam 
korabeli dokumentumokat, újság-
cikkeket, visszaemlékezéseket, amíg 
készültem az írásra. Tehát a regény 
pontos tényekre épül, de miután nem 
voltam ott, nem tudom, hogy amikor 
Heltai belépett a szalonba, mit mon-
dott Rózának, vagy miről beszélgettek 
Krúdyval, a valóság réseit nyilván fik-
cióval kellett kitölteni. De a szereplők 
jelleméből, a társadalmi miliőből, a hát-
térből sok minden kikövetkeztethető.  

 � Azért ez egy nagyon vékony határmezsgye, 
mert miután nagyon hiteles, nagyon pon-
tosan adatolt dolgok vannak benne, az ol-
vasó hajlamos lehet elfogadni tényként azt 
is, ami fikció. 

Krúdynak van egy zseniális mondata, mi-
szerint egész életében nem írt mást, csak 
színhazugságokat. A könyv fülszövegébe 
ezért ezt írtam: „Ha Krúdy Gyula egy pilla-
natra lejönne közénk a mennyből, bizonyára 
azt mondaná: Édes lányom, nem egészen 
úgy történtek a dolgok, ahogyan megírtad... 
de akár így is történhettek volna. Végül is 
én sem írtam mást egész életemben, mint 
színhazugságokat, amelyek mögött azonban 
mindig ott volt a színigazság.”

Spilák Klára

Interjú Lévai 
Katalinnal 
legújabb 
könyvéről

A FŰZŐJÉBEN AKADT 
MEG A GOLYÓ

kultúra1514kultúra
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fotó:k Vasas Attila

Az Óbuda Fotóklub Egyesület életé-
ben hagyomány, hogy az év utolsó 
hónapjában kiállítást rendeznek 
az elmúlt időszak alkotásaiból. Idén 
először a tárlaton ott lesznek a fo-
tóklub Autista Csoportjának tagjai 
is a legkiemelkedőbb képeikkal.

Idén Színes világok címmel nyílt meg 
az óbudai Esernyős Galériában az Óbuda 
Fotóklub Egyesület hagyományos éves ki-
állítása. És hagyományokból nincs hiány: 
a fotóklub ötvenhárom éve alakult azzal 
a szándékkal, hogy lehetőséget teremtsen 
az Óbudán élő és alkotó amatőr fotósok szá-
mára. Az alapító, Kriss Géza nagyon hamar 
népszerűvé tette a klubot, amely bekap-
csolódott az országos amatőr mozgalomba, 
és alapítószervezetnek tekinthető a Magyar 

Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége (MAFOSZ) létrejöttében.

Eddig összesen négyen vezették a klubot. 
Az alapító után Eisenmann József vállalta 
a feladatot, majd rövid időre Konta Gábor 
vette át az irányítást, öt éve pedig Koncz 
Dezső vezeti az egyesületté alakult szer-
vezetet. Rendszeresen részt vesznek orszá-
gos pályázatokon, mind egyéniben, mind 
pedig kollekcióikkal. Tiszteletbeli tagjuk 
lett Keleti Éva, Módos Gábor és Tóth Jó-
zsef Füles fotóművészek. Négy éve indultak 
a FIAP Klub Világbajnokságon is, eljuttatva 
az Óbuda nevet a világ szinte minden pont-
jára. Három éve elindították az országban 
egyedülálló módon Autista Fotós Csoport-
jukat, amely már önálló tagja a MAFOSZ-
NAK. Igyekeznek közös kiállításokon 

megmutatni mindazt, amit a világból fotós 
szemmel látnak.

A kiállítás 2023. január 7-ig látogatható.

KI GOMBOLTA VOLNA?
December 10-én 10 órakor nyitja meg kapuit az Óbudai 
Múzeum új tárlata: az intézmény saját gombgyűjtemé-
nyéből kiindulva széleskörűen szeretnék bemutatni 
e kicsi, mindennapi tárgy kultúrtörténetét, hogy kiegé-
szítőből végre főszereplővé válhasson, legalább egy 
kiállítás erejéig.

Ahogy a tárlat beharangozójafogalmaz: találkozha-
tunk vele fehérneműn, egyenruhán, cipőn, nadrágon, 
ágyneműhuzaton, és még bútorokon is, van belőle ke-
rek, szögletes, focilabda, sőt még uborka alakú is – de 
mióta létezik egyáltalán, hogyan és miből készül, mi-
lyen fajtái vannak, hol lehet beszerezni, ki tervezi, mire 
használják? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ 
az Óbudai Múzeum legújabb tárlata. Gombolta volna?
Ki gombolta volna? – az Óbudai Múzeum kiállítása 
LÁTOGATHATÓ: 2022. december 10. és 2023. októ-
ber 1. között

Új időszaki kiállítással jelentkezik 
az Óbudai Múzeum

SZÍNES VILÁGUNK 
A FOTÓKLUB SZEMÉVEL

Kiállítók: 
Angster Márta - Bánfi Bence - Bárdos Tamás 
- Bolla László - Deák Lajos - Dénes Tamás – 
Dragus Cyntia - Duna Zoltán - Egri Zsuzsanna 
- Eisenmann József - Gyimesi János – Gyubák 
Éva - Háló Roland - Hanák József - Huisz István 
- Juhos Nándor - Kolozsvári Katalin - Koncz 
Dezső - Lehotzky István - Mikus Melinda - 
Morvai Tamás - Mozola Viktória - Nagy Dávid 
- Nógrádi Áron - Novák József - Orsós Roland 
- Ott Ilona - Simon Gábor - Szabó Rita - Szend-
rei Tibor - Szmolanka Leszja - Tóth Ágnes -  
Tóth Katalin - Tóth Tamás - Tóth-Piusz István 
- Van Hoye Joel

Bárdos Tamás

Kolozsvári Katalin Dr. Szabó Rita

Hat meccs óta veretlen, és ötmeccses 
győzelmi sorozatban van a kerület 
második számú csapata, a BLSZ első 
osztályában szereplő ASR Gázgyár. 

Az ősz utolsó fordulójában az Ikarus BSE-
hez ment vendégségbe a csapat. Az Ikarus 
öt szerzett ponttal, egy győzelemmel és két 
döntetlennel az utolsó helyen állt, a Gázgyár 
a hatodik helyről várta a meccset.

Ahogy a csapat oldalán is emlékeztettek, 
az utolsó idén májusi meccsükön a Gáz-
gyár az utolsó percben mentette döntetlenre 
a mérkőzést Mátyásföldön.

A vezetést ezúttal is az Ikarus szerez-
te meg a 10. percben, aztán a második fé-

lidőben Kocsis Balázs két góllal eldöntötte 
a meccset.

Kocsis az utóbbi időben rákapcsolt 
a gólszerzésben. Ahogy Sólyom Ferenc 
a Pestszentimre elleni meccs előtt elmond-
ta, Kocsist nagyon idegesítette már, hogy 
nem talál be a kapuba, és ez görcsössé tette 
a játékát. Azonban a TFSE elleni fejesgólja 
után érezni lehetett, hogy felszabadultabban 
játszik. 

Az újabb kettő (összesen kilenc) talála-
tával hármas holtversenyben a góllövőlista 
ötödik helyére jött fel.

Az első félidőben mindkét együttes sok 
hibával, főleg előrefelé pontatlanul játszott, 
nem volt valami magas színvonalú, élve-

zetes meg végképp a találkozó. A második 
félidőben, mint írják a beszámolóban, vi-
szonylag gyakori szabálytalanságokkal tör-
delt oda-vissza játékot lehetett látni. 

Sólyom Ferenc a meccs után azt mondta, 
bár a csapat nem volt meggyőző, az erejét 
és egységét mutatja, hogy az ilyen meccse-
iket most már zsinórban meg tudják nyerni.

„Végül is teljesítették azt, ami az utolsó 
pár fordulóban kérésem volt, azaz úgy men-
jünk el telelni, hogy az MLSZ adatbankban 
öt darab kis zöld négyzet legyen a nevünk 
mellett. Szerintem kevés ilyen csapat lesz 
rajtunk kívül a bajnokságban.”

Óbuda újság/ www.asrgazgyar.fw.hu

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény által szer-
vezett Szent Márton Asztalitenisz Kupa évek óta nagy 
népszerűségnek örvend a nyugdíjasok körében. 

2018-ban például 71, 2019-ben pedig 58 nyugdíjas mérte össze a tu-
dását, nők és férfiak 3-3 kategóriában.

„Amikor vége van a gyakorlásnak, nagyon jó a hangulat, szinte 
mindenkinek fülig ér a szája, ha esetleg van ránc rajtuk, azok is kisi-
mulnak” – jellemezte még 2019-ben a felkészüléseket Volper László 

mesteredző, aki az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idősek 
klubjaiban segített megszervezni a rendszeres asztaliteniszt.

Ahogy az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény írta, nagyon jó 
hangulatban telt az idei évi „Szent Márton” asztalitenisz bajnokság 
is, izgalmas mérkőzéseket lehetett látni. 

Az önkormányzatot ezúttal Burján Ferenc klíma- és környezetvé-
delemért felelős alpolgármester képviselte.  

A győztesek érmet, kupát és oklevelet kaptak, de a legidősebb ver-
senyzők is átvehettek egy-egy emléklapot.

Ütőt ragadtak a nyugdíjasok

Öt darab kis zöld négyzet
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Bár megérkezett a hideg idő, to-
vábbra is jó ütemben halad  a Szent-
endrei út 32–36. számot határoló 
park és zöldterületek fejlesztése.

A projekt leglátványosabb részén, a déli 
terület centrumában elkészült a gyalogos 
folyosó, azaz leöntötték az aszfaltot, és be-
fejezték az egyedi szegélyekkel való harmo-
nizációt is. A növénytelepítési munkák itt 
továbbra is folyamatban vannak. 

Az északi területen is elkészült az összes, 
a fejlesztés területét övező burkolat, egyedi 
legyártású szegély, már csak apróbb simítá-
sok, illetve a kertészeti munkák, a növények 
kiültetése és a fű telepítése maradtak hátra.
Mindezek mellett a közeljövőben mindkét 
területen utcai bútorokat, azaz egyszemé-
lyes padokat és szemetesek helyeznek ki. 

A Szentendrei utat határoló park és a zöld-
területek fejlesztése, ahogy az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
írja, várhatóan az év végén teljesen elkészül, 
úgyhogy hamarosan birtokba veheti a meg-
újult teret belső Óbuda lakossága és bárki, 
aki arra jár.

Azok között, akik támogatják 
a harmadik kerületben élő rászoruló 
családokat az adventi gyűjtés idején, 
az önkormányzat családi belépője-
gyeket sorsol ki a főváros 
egyedülálló, varázsla-
tos fényparkjába, 
ahol felejthetetlen 
élményekben 
lehet részük.

A Budapest Gyógy-
fürdői és Hévizei Zrt. 
(BGYH) és az önkor-
mányzat együttműkö-
désének keretében az idei 
gyűjtésen minden nagykorú 
adományozó – aki részt kíván 
venni a sorsoláson, és az adomány-
gyűjtő faháznál az adományelhelyezést kö-
vetően megadja a nevét és az e-mail-címét 
– tombolát kap, a kihelyezett dobozba gyűj-
tött szelvényeket pedig vasárnaponként, 
az adventi gyertyagyújtás idején a Fő téren 
felállított színpadhoz viszik.

Kiss László polgármester pedig hétről 
hétre kisorsol, és kihirdet öt szerencsés 
nyertest, akik családi belépőt kapnak a mar-
gitszigeti Lumina Parkba, a fények birodal-

mába.
A mesebeli park, amely egy 
földrészek közötti varázsla-

tos utazásra csábít, páratlan 
fény- és hangjátékot kínál, 
így minden korosztály-
nak felejthetetlen élményt 
nyújt. A fénypark energia-
takarékos LED-világítással 
működik, a legkorszerűbb 

technikát használva. A Pa-
latinus Fürdő napelemes ener-

giatermelése biztosítja a fénypark 
működéséhez szükséges energiát. 

Minden családi belépő négy főre szól: 
vagy 2 felnőtt + 2 gyerek, vagy 1 felnőtt + 
3 gyerek belépésére jogosít. A családi belé-
pők 2023. február 28-ig érvényesek a Lumi-
na Parkba.

Az adományokat a Fő téri vásár adomány-
gyűjtő faházában várják hétfőtől csütörtö-

kig 17.00 és 21.00 óra között, pénteken 17.00 
és 22.00 óra között, szombaton és vasárnap 
10.00 és 22.00 óra között, és az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pontnak juttatják el.

A nyerteseket e-mailen is értesítik, a belé-
pőjegyeket a Polgármesteri Hivatalban sze-
mélyesen vehetik át nyitvatartási időben. 
Az első nyilvános sorsolás ideje: 2022. 
december 4., vasárnap, az adventi gyer-
tyagyújtást követően (17.30 után) a Fő téren.

A Csillaghegyi Székely Éva Uszodában 
kiválóan működik az utánpótlásne-
velés. A Római Sport Egyesület fiatal 
úszóversenyzői két egymást követő 
hétvégén bizonyították tehetségüket. 

November 12-13. között a BVSC uszodában 
rendezett Őszi Kupa úszóversenyen reme-
keltek az óbudai egyesület versenyzői, majd 
november 19-én a százhalombattai Matrica 
kupán is eredményesen szerepeltek. 

A BVSC Őszi kupán Szabó-Dudás Bulcsú 
eredményei kimagaslóak voltak. A két nap 
alatt összesen 3 aranyérmet és 2 bronzérmet 
nyert. 

A százhalombattai versenyen Horváth 
Vince és Szabó Eliza szerepeltek kiemel-
kedően, hiszen Vince 2 arany, 2 ezüst és 2 
bronzérmet, míg Liza 1 arany, 1 ezüst és 2 
bronzérmet nyert. 

Mindkét versenyen kiválóan úsztak a ver-
senyzők, mindenkinek sikerült megjavíta-
nia egyéni legjobb eredményét. 

Gyepes Lajos elnök elmondása szerint na-
gyon jó formában érkeztek a gyerekek a ver-
senyekre, jól sikerült a felkészítés. Az ifjú 
úszópalánták eredményesen bontogatják 
szárnyaikat, napról napra tudnak fejlődni, 
kibontakozóban van egy nagyon erős csa-
pat. Nagy Dániel utánpótlás edzőnek nagy 
szerepe van az elért eredményekben. 

Az egyesület elnöke büszkén mesélte, 
hogy unokája is tagja az úszócsapatnak.

A munka nem áll meg, az év végi verse-
nyen is egyéni csúcsokat szeretnének úszni 
a versenyzők. 

Az óbudai úszóműhelyben több éve pa-
raúszókkal is foglalkoznak. Janza Virág 

paraúszó az ép versenyzőkkel készül a ver-
senyekre. 

Virágnak a 2O23-as év nagy meglepetése-
ket okozhat, nem titkolt célja, hogy a felnőtt 
paraúszó válogatott tagja legyen.

A versenyzők a Csillaghegyi Árpád For-
rásfürdőben készülnek fel a versenyekre 
Gyepes Lajos és Nagy Dániel edzők irányí-
tásával. 

Év végére elkészülhet a park
Célegyenesben a Szentendrei úti fejlesztés Meghálálják 

a nagyvonalúságot
Nyereményt is hozhat az adományozás

Éremeső úszásban
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Messyt, a híres szemétszörnyet 
idén ősszel sem hagyta nyugod-
ni a korgó gyomra. Nem, Ő nem 
a futballista! Ő a labda helyett 
a szemetet pörgeti a szájában, 
mert a kedvenc időtöltése az evés. 
Mielőtt téli álomra hajtotta volna 
a fejét, felkerekedett és ellátogatott 
négy kerületi általános iskolába.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 
a környezettudatosság minél szélesebb kör-
ben történő elterjedése érdekében edukációs 
programokat tartott általános iskolások ré-
szére november 7. és 10. között. 

A Messyről elnevezett szemétgyűjtő 
kampány célja, hogy az iskolákban is fel-
hívjuk a figyelmet a környezetvédelem 

fontosságára és aktualitására. A progra-
mok során a téma játékos hangvételű volt, 
lehetőség nyílt arra, hogy a gyerekek bő-
vítsék a környezetvédelemhez kapcsolódó  
ismereteiket. 

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a gye-
rekek a lakóhelyük, iskolájuk közterületein 
keresztül ismerjék meg, milyen fontos a sze-
mét összegyűjtése, és milyen problémákat 
okoz az illegális hulladéklerakás, illetve 
a szemetelés.

Messy november második hetében 
az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskolát, a MOA Magán Ál-
talános Iskolát, a Dr. Béres József Általános 
Iskolát, végül a Krúdy Gyula Általános Is-
kolát kereste fel. 

A szemétszedő játék célja az volt, hogy 
a diákok 45 perc alatt minél több szemetet 
gyűjtsenek össze az iskolájuk körül. Cseré-
be Messy megajándékozta a tanulókat cso-
kival, elismerő oklevéllel és egy sportsze-
rekkel teli ajándékcsomaggal. 

A szemétszedéshez a diákok kesztyűket 
és csipeszeket kaptak. Csak a földön fekvő 
világító szemetet kellett összeszedni, ve-
szélyes vagy zöld hulladékot nem fogadott 
el Messy. 

A tanulók jól érezték magukat. A hasz-
nos munka mellett egy kiváló közösségépí-
tő program is volt számukra, Messy pedig 
meghálálta segítségüket. Abban biztosak le-
hetünk, hogy Messy a téli álom után rettentő 
éhes lesz megint és fel fog keresni újabb III. 
kerületi iskolákat.

Idén ősszel Messy újabb 
kerületi iskoláknál járt

Környezettudatosságra nevelnék a diákokat

NEM CSAK KAPNAK, ADNAK IS
Azóta, hogy február 24-én Oroszország megtámad-
ta Ukrajnát, körülbelül 4,8 millió Ukrajnából érkezett 
menekültet regisztráltak átmenetileg az EU területén 
november végéig, az összes menekült száma ennél 
jóval nagyobb lehet. Magyarországon az Európai Unió 
adatai szerint közel 32 ezren kerestek ideiglenes vé-
delmet. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ jelenleg nyolc helyszínen 30 családdal, 
összesen 142 fővel tartja a kapcsolatot, és próbálja 
megoldani 9 hónapja a felmerülő problémákat. 

Az Egység Ukrán Egyesület napközisei és az Óbu-
da-Békásmegyer Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai 2022. november 23-án szelektíven szedtek sze-
metet a kerületben. A gyerekek Ukrajnából menekült 
családok gyerekei, akik segítik a kerületet szebbé 
és tisztábbá tenni, az Ukrán Önkormányzat nem csak 
kap, ad is.

 
Nehéz időket élünk. Az elszabadult élelmiszer- és energiaárak miatt 
rengetegen kerülnek olyan tragikus helyzetbe, hogy választaniuk kell: 
vagy esznek, vagy befűtik az otthonukat. Sokan nem tudják megtenni 
mindkettőt. Történik mindez akkor, amikor Európa más országaiban 
a kormányok mindent megtesznek azért, hogy segítsenek az embe-
reknek: átvállalják a gáz ÁFÁ-ját, eltörlik a rendszerhasználati díjat, 
vagy egyszerűen csak ezer eurókat osztanak szét a lakosság között. 
Nálunk sajnos nem ez a helyzet. 

 A kegyetlen valóság ráadásul adventkor köszönt be igazán, ami-
kor az embernek a szépre, a jóra, a karácsonyra kellene készülnie. 
De az örömteli várakozás sokaknak, főleg a gyerekes családoknak 
és az időseknek elhozta azt a szorongató kérdést is, hogy mivel aján-
dékozzák meg szeretteiket, ha ők maguk is alig élnek meg a havi jut-
tatásukból. Mindenki szeretné valami aprósággal meglepni legalább 
a gyerekeket, unokákat.

Ezen a helyzeten szeretnénk mi most, ha kicsit is, de segíteni. Óbu-
da-Békásmegyer országgyűlési képviselőjeként nem nézhetem tétle-
nül, hogy önhibájukon kívül családok szenvedjenek. Karácsony al-
kalmából ezért szeretnék azon kisgyerekes és nyugdíjas óbudaiaknak 
segíteni, akik nincs, vagy nagyon nehezen van rá lehetőségük, hogy 
az ünnepek alkalmából meglepjék gyerekeiket, unokáikat. 

A felajánlásunk az, hogy aki jelentkezik hozzánk, annak 1-1 gye-
reknek való ajándékot adunk, amit ő maga betehet a fa alá. 2 és 12 
éves kor között tudunk gyermekenként egy ajándékot biztosítani, amit 
személyesen lehet átvenni óbudai irodánkban. Az ajándékok között 
vannak főleg fiúknak való hibátlan ruhák, ill. játékok között plüssök, 
autók, társasjátékok, könyvek és egyebek. 

Jelentkezni a parbeszed.obuda@gmail.com e-mail címen vagy a 06 
30 415 4837-es telefonszámon lehet. Kérem, jelezzék a gyermek korát, 
nemét, és hogy mivel szeret játszani. Ez alapján mi kiválasztunk egy 
minőségi játékot vagy ruhát. Minden gyerek számára egy darab aján-
dékot tudunk biztosítani. Válaszlevelünkben el fogjuk mondani, hogy 
a leírás alapján milyen lehetőséget adunk, ill. azt, hogy mikor és hova 
lehet érte jönni. Szükség esetén akár el is visszük az ajándékot sze-
mélyesen. Jelentkezést december 15., csütörtökig tudunk befogadni, 
és az ajándékot december 16., péntekig átadni. 

Tudjuk, hogy bár a valódi nehézségeken ez nem segíti át a családo-
kat, ezzel az apró gesztussal azért reméljük, hogy az óbudai családok 
számára picit legalább meg tudjuk könnyíteni a karácsonyi készülő-
dést, és mosolyt csalni a legkisebbek arcára. 

Mindenkinek szeretetteljes karácsonyi készülődést kívánok!

Szabó Tímea
Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője

Karácsonykor 
segítünk 
az óbudai 
nyugdíjasoknak 
és családoknak 
megajándékozni 
a gyerekeket!



karácsony23

Rászoruló kutyák 
karácsonya

Adománygyűjtés a PCAS Nyíregyháza és az Ürömi menhelyek számára.

Amire szükség van:

MERT ADNI CSODÁLATOS! 

Helyszín: 
Óbuda, Fő tér
Időpont:  
December 17. 10-22 óráig
December 18. 10-20 óráig          

Szervező: 
Óbudai Kutyás Egyesület
Adománygyűjtés fővédnöke: 
Dr. Kiss László polgármester

Köszönjük a támogatást 
és a segítséget Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatnak!

A karácsonyi vásárban keressétek 
ezt a logót a kis faházon:

JÓ MINŐSÉGŰ 
SZÁRAZ TÁP ÉS KONZERV 

MAGOK 

(A madáreleséggel a Fodros Általános Iskola 
és a Meseerdő Óvoda fog etetni.)

Sorozatunkban szeretnénk a ku-
lináris élvezeteket, a történelmet 
és Óbudát egyetlen egyenes vonallal 
összekötni úgy, hogy azt az olvasó 
is átélhesse: rendszeresen jelentke-
zünk egy-egy korszak receptjével.

A római ételek kutatása, a lakomák mene-
te mindig is foglalkoztatta az embereket, 
az ókori szerzők egyik kedvenc témája volt 
ez, gyakran epigrammákba és versekbe is 
foglalták tapasztalataikat. Ráadásul a róma-
iaknak számos szakácskönyve volt forga-
lomban, de csak egyetlen egy maradt ránk 
melyet Apiciusnak tulajdonítanak.

Aquincum, az egykori római település ki-
érdemelte a „colonia splendidissima”, azaz 
a „legfényesebb város” elnevezést. Kalan-
dozásunk a mai Óbuda területén fekvő egy-
kori település történetével kezdődik, mely 
a 2. század elején már Pannonia Inferior 
területének helytartói székhelye, fővárosa 
lett. A romanizáció korszaka lezárult, és be-
kapcsolódott a birodalmi úthálózatba, elő-
segítve a katonai irányítást, a kereskedelmet 

és a közigazgatás műkö-
dését. A római 

császárok többször is megfordultak Aqu-
incumban. Marcus Aurelius itt fogalmazta 
meg az Elmélkedések című művét, Hadria-
nus császár pedig helytartóként palotát épít-
tetett magának, mely jelenleg földbe temet-
ve várja a sorsát.

Apicius szakácskönyve több érdekességet 
is tartalmaz, hiszen a római gasztronómia 
merőben más volt, mint amit most isme-
rünk, így gyorsan lapozzuk át a mogyorós 
pelét és az egészben sült flamingót. Azon-
ban ha a könyv alapján mégis kísérletet 
teszünk az antik ételek rekonstruálására, 
készüljünk fel arra, hogy többnyire idegen 
ízekkel találkozunk. Só helyett például hal-
szószt, vagyis garumot használtak ízesítő-
nek, amelynek aromáját sokszor fűszerek-
kel próbálták ellensúlyozni.

A sertést nagy becsben tartották, Horatius 
saját magát Epikurosz kondájának malaca-
ként említette, tehát tisztelettel gondolhat-
tak rá Aquincum polgára is. Ezért elsőként 
a Sertés Flaccus módra című receptet próbál-
tuk ki, ami ugyan eredetileg egész malaccal 
készült, de sertéscombbal is kiváló, hiszen 
lényege a mártás, ami karakteres, édeskés 
ízével közelebb hozza az ókor gasztronómi-
áját. Sok recepttől eltérően az alapanyagok 
könnyen beszerezhetők hozzá, továbbá egy 
valóban finom, ízekben és illatokban gaz-
dag, különleges húsételt kapunk. 

Óbuda történelmi ízei, I. rész

Sertés Flaccus módra
recept 22

HOZZÁVALÓK:
70 dkg sertéscomb,
2 dl aszubor,
0,05 l olaj,
római kömény,
bors,
zellermag,
koriander,
zellerzöld,
lestyán,
méz,
keményítő,
garum (használhatunk sót is)

ELKÉSZÍTÉSE:
A malachúst kenjük meg őrölt római 
köményből, korianderből és garumból 
készült páccal. Másnap süssük meg, 
és ameddig sül, keverjünk össze bor-
sot, lestyánt, rómaiköményt, korian-
dert, zellermagot, öntsünk hozzá ga-
rumot, ízesítsük aszúborral és mézzel. 
A hús szaftjával főzzük fel, sűrítsük be 
és szűrjük le. Ha kész a malac, locsol-
juk meg vele, és szórjuk meg zeller-
zölddel és friss zöldfűszerekkel.



December 2. péntek 18:00 Adventi hangverseny
December 4. vasárnap 10.00 Aranyszamár Színház: Póruljárt krampuszok
Vidám, zenés mesejáték az Aranyszamár Bábszínház előadásában.
Az elviselhetetlenségig rendetlen Krampuszlányok, Mánia és Hisztéria, újabb cselt eszel ki a Mikulás 
csomagjainak megszerzéséhez. Trükkös megoldáshoz folyamodnak, a varázsórákon tanultak és a 
gyerekek segítségével összetöpörítik a lelkiismeretesen dolgozó Sünpostást. A történet tovább bonyolódik, 
ugyanis a csomagok nem ajándékokat, hanem jóságbogáncsokat rejtenek… Maradjon titok, hogy hogyan is 
oldódik meg a mese, az biztos,  hogy a Mikulás megérkezik és minden gyermeknek hoz ajándékot.
Szereplők: Mánia: Érsek-Csanádi Gyöngyi, Hiszti: Baranyai Anita, Sünpostás: Mátyás Zoltán, Reitter Zsolt,  
Mikulás: Mátyás Zoltán, Reitter Zsolt. Író: Gordon Agáta
December 4. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház
December 9. péntek 20.00 Casablanca táncláz
December 11. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház

December 2. péntek 19.00 Sohasevolt semmise
December 3. szombat 16.00 Mikulás váró kézműves foglalkozás
December 10. szombat 15.30 Karinthy Ferenc: Dunakanyar
Az alaphelyzet szerint valahol a Dunakanyarban egy férfi téved be egy presszóba, éppen zárás előtt, csak gyorsan 
fel akar hajtani egy duplakávét. A kávéfőzőnő vonakodva szolgálja ki, zárni szeretne, majd – a kitartó ostrom 
hatására – szóba elegyedik az idegennel. Diskurálnak, konyakoznak, kávéznak, egyre mélyebb témákba merülve. 
A két ember, egy, szinte terápiás beszélgetés során megnyílik  a másiknak, éspedig lelke legmélyéig. Karinthy Ferenc 
egyfelvonásosa csodálatos dialógusok során mutatja be két középkorú, magányos ember megismerkedését. 
Könnyedén gördül a történet, tele van iróniával és érzelemmel, éppen annyira fanyar, hogy ne legyen giccses. 
Szereplők: Szinetár Dóra és Makranczi Zalán. Rendező: Szinetár Miklós
December 16. péntek 20.00 Lelki fröccs - Pál Feri atya: Belső béke viharos időkben
Mit kezdjek a külső - belső nehézségeimmel?
December 17. szombat 16.00 Hangszersimogató klub
December 17. szombat 18.30 Hangutazás és hangfürdő

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

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

December 3. szombat 9.00-12.00 Kipakoló (új időpont a dec. 10. helyett)
December 7. szerda Kültéri árkádkiállítás - Létrend - Tűzben születve (Ingyenes.)
December 10. szombat 11.00 Szombati meseszínház
A suszter és a karácsonyi manók - Fogi Gyermekszínház
A Fogi Gyermekszínház előadásában, a Grimm testvérek meséje nyomán.
December 15. csütörtök 17.00 Nemzetiségi adventi est
December 16. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel
December 16. péntek 17.00 Színházi kulisszák mögött – Legendás előadások (Ingyenes.)
December 17. szombat 16.00 Jégangyal a Csobánka téren (Ingyenes.)
December 17. szombat 18.00 Herczku Ágnes és Nikola Parov Quartet karácsonyi koncertje
Lélekmelengető karácsonyi népdalokat szólaltatnak meg a zenészek, sokféle hangszerrel kísérve a népszerű 
énekesnőt. A zenekar koncertjein a magyar és kelet-európai hagyományos népzene ötvöződik az előadók 
egyedi stílusával. Az adventi időszakban jól eshet ráhangolódni a koncerttel a közelgő ünnepre.
Közreműködik: Herczku Ágnes – ének, Nikola Parov – hegedű, nyckelharpa, gitár és még számos más 
hangszer, Kuczera Barbara – hegedű, Gera Gábor – harmonika

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

December 2. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
December 10. szombat 10.00 Mesés hétvégék – (Ingyenes.)
December 10. szombat 16.30 Csillaghegyi Karácsony - Ha betér az Égi Király - (Ingyenes.)
December 10. szombat 19.00 Az Emberöltő zenekar koncertje
Lendületes és dallamos rockzene, népzenei elemekkel vegyített különleges hangulat.
December 17. szombat 16.00 A Józsa Tamás Zenesuli karácsonyi koncertje
December 18. péntek 16.00 Nép-Tánc-Ház - Évadzáró adventi táncház

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

EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR
1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. 
(bejárat a Rózsadomb utca felől) 
Tel.: 454-0826 Email: platanf@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar/

Ajándékkísérő kártya – 2022. december 3. 10.00  
Ha már tudod, hogy mit adsz, de még nem tudod hogyan, gyere és tervezz egyedi ajándékkísérő kártyát nálunk! A program ingyenes. 
Öko-kreatív klub: Gyertyasodrás méhviaszból – 2022. december 7. 17.00 
Megmutatjuk, hogyan készíts otthon természetes alapanyagból gyertyát adventi koszorúhoz és meghitt estékhez. Egy igazán öko-kreatív megoldás! A program ingyenes. 
Ezüsthegy Kincsei: Varga Judit: Kerttörténeti kalandozás a kezdetektől napjainkig, avagy mit tanítanak nekünk történelmi kertjeink – 2022. december 9. 17.00
Varga Judit kertészmérnök előadása. Az előadás kötetlen beszélgetéssel zárul, és lehetőség lesz kézzel készült ökogyanta ékszerek vásárlására. A rendezvény az Ezüsthegy 
Kincsei programsorozat keretén belül valósul meg. A program ingyenes.
Horgolda: csillagok – 2022. december 14. 17.00 
Klubfoglalkozásunkon horgolt kiegészítőket és dekorációkat készítünk. Várjuk a horgolni vágyó érdeklődőket, kezdőket és haladókat egyaránt! A decemberi alkalommal
ajándékkísérőként és fenyődíszként használható csillagokat és csillagos csúcsdíszt  készítünk! A program ingyenes. 
Ezüst Bagoly olvasókör – 2022. december 16. 17.00
Ha szívesen beszélgetne olvasmányélményeiről vagy kíváncsi rá, mások mit olvasnak, várjuk olvasókörünk következő ülésén. A decemberi beszélgetés témája:  
Grecsó Krisztián. A program ingyenes.
Papírszínház – 2022. december 17. 10.00
Ezen a napon a Francia karácsony és a Vízcsepp karácsonya c. meséket mutatjuk be. Ajánlott korosztály: 3 éves kortól. A program ingyenes.

Időszaki kiállítások:
2022. december 8 - 2023. április 2. -“Elmozdul a fal. Mácsai István Kiscellben.”
2022. október 13 – 2023. március 26. - VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete 
2022. szeptember 10 – 2023. január 29. - „Gondolatim, érzeményim szárnyra keltenek” Ki a raktárból! I.  Válogatás a BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár 
gyűjteményeinek - 19. századi anyagából
Program:
2022. december 10., szombat - Advent a Kiscelli Múzeumban:
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük az adventi készülődést a Kiscelli Múzeumban, ahol a gasztroszínházzal, kreatív foglalkozásokkal és tárlatvezetésekkel 
várjuk a hozzánk érkezőket. 
Program: 
10.00-16.00 – Karácsonyi, saját mintás csomagolópapír készítése és aranyozott képeslapok nyomtatása eredeti XIX. századi nyomdagépen
16.00 - Bertalan és Barnabás – zenés gasztro-bábszínház gyerekeknek
Ki ne szeretné Janikovszky Éva meséjét ínycsiklandó ételeket majszolgatva és különleges italokat kortyolgatva megismerni? A Hírös Gasztroszínház előadásában most 
Bertalan és Barnabás, a két kis tündéri tacskó történetét ismerhetjük meg, akik a menhelyről kikerülve forgatják fel egy idős házaspár addigi nyugodt életét. 
Tárlatvezetések:
Állandó és időszaki kiállításainkon kurátoraink, művészettörténészeink exkluzív vezetéseket tartanak:
10.00, 17.00 – Épülettörténeti séta
11.00 – Ki a raktárból! I. – Válogatás a BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményinek XIX. századi anyagából (időszaki kiállítás)
12.00, 14.00 – VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete (időszaki kiállítás) 
16.00 – "Elmozdul a fal. Mácsai István Kiscellben" (időszaki kiállítás).  Belépő: Teljes árú jegy: 2500 Ft/fő, 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes
Programjainkon való részvétel regisztrációhoz kötött, ezért kérjük figyelje a Kiscelli Múzeum honlapját és Facebook oldalát!

KISCELLI MÚZEUM
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
Tel: +36 1 388 8560 www.kiscellimuzeum.hu 
kapcsolat@kiscellimuzeum.hu
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2022. december 02. – 2023. január 07.  - VILÁGUNK SZÍNEI: Az Óbudai Fotóklub Egyesület kiállítása
Kiállítás megnyitó: 2022. 12. 02. 18:00.  Helyszín: Esernyős Galéria. A belépés ingyenes! 
2022. december 6., 20.,  8:30 – 9:30  - CHI KUNG edzés
A részvétel ingyenes. Kezdés: 8:30. Találkozó helye: Óbuda, Fő tér, Szindbád Rendezvényterem
NORDIC WALKING edzés - Minden szerdán, pénteken és vasárnap! 
Szerdánként: 14:00 – 15:00 Óbudai szabadidőpark – Laborc utca 2.  Péntekenként és vasárnaponként: 10:00 – 11:00 Hajógyári sziget
2022. december 01., 15., 19.,  18:00-19:30 - ADVENTI ÉLŐZENÉS JÓGA
Helyszín: Esernyős Szindbád Rendezvénytér.  Jegyek/alkalom: elővételben: 2.000 Ft kedvezményes (diák, pedagógus, nyugdíjas): 2.200 Ft, helyszínen: 2.500 Ft
2022. december 06. kedd 18:00 – 19:00  - MIKULÁS FUTÁS
Osztozzunk együtt a futás és az ajándékozás örömében! Tarts velünk december 6-án egy kellemes közösségi futáson és hagyj el egy mikuláscsomagot az este folyamán! 
Találkozó és cél helye: Óbuda, Fő tér – Esernyős Kávézó. Találkozó időpontja: 2022.12.06. (kedd) 17:45-17:59. Táv: 3-5 km. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
2022. december 07. szerda 19:00 – 20:30 - DOROGI egy szál gitár
Kapunyitás: 19:00 Koncertkezdés: 19:30. Helyszín: Esernyős Szindbád Rendezvénytér.  Jegyár: elővételben: 2.000 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 2.200 Ft,  
helyszínen: 2.500 Ft
2022. december 08. csütörtök 17.00- 20:00  - EGY ASZTALNÁL JÁTSZUNK - Társasjátékos este a Mit Játsszunk? Vlog csapatával
Helyszín: Szindbád Rendezvényterem. Jegyár: 2.500 Ft kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 2.000 Ft 
2022. december 13. kedd 18:00-19:30  - LÉLEK ÉS MŰVÉSZET 3. - Karácsony régi képeslapokon – Illúzió és az ünnep
Kedd esti beszélgetőkör az Esernyősben. Vezeti: Jankó Judit pszichológus, art coach művészeti író. Helyszín: Esernyős Kamara terem. Jegyár: elővételben: 2.000 Ft, 
kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 2.200 Ft, helyszínen: 2.500 Ft
2022. december 13. kedd 19:00-22:00 - Retro Korcsolya Disco
A belépés ingyenes! Helyszín: Óbuda, Fő tér korcsolyapálya
2022. december 14. szerda 19:00 – 20:30 - FIÚK AKUSZTIK koncert
Kapunyitás: 19:00 Koncertkezdés: 19:30. Helyszín: Esernyős Szindbád Rendezvénytér. Jegyár: elővételben: 2.000 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 2.200 Ft, 
helyszínen: 2.500 Ft

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS 
ÉS SPORT NONPROFIT KFT. 
1033 Budapest, Fő tér 2. | Tel: + 36 1 200 2962 
www.esernyos.hu | info@esernyos.hu
www.facebook.hu/esernyos
www.instagram.com/esernyos
tiktok.com/@umbrellaobuda

December 2. Péntek 14:00 - Weöres Sándor műve nyomán: A holdbeli csónakos -kalandos játék
December 3. szombat 15:00 - Családi hétvége a Térszínházban! 
Weöres Sándor műve nyomán: A holdbeli csónakos - kalandos játék
December 11. vasárnap 17:00 - Karácsonyi misztérium - belépés színházjegy helyett elemózsiás batyuval!
December 16. Péntek 19:00 - Rómeóról és Júliáról - Előbemutató
December 17. Szombat 19:00 - Rómeóról és Júliáról - BEMUTATÓ
December 18. Vasárnap 19:00 - Rómeóról és Júliáról
A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja! Jegyrendelés: e-mail: terszinhaz@gmail.com, Szamosvári Gyöngyvér mobil: +36-30-391-9765.

TÉRSZÍNHÁZ 
1033 Budapest, Fő tér 1. Zichy-kastély 
 +36-1388-4310
www.terszinhaz.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
2022. 12. 04-ig: MESTERSÉGE: GRAFIKUS – 120 éve született Gönczi Gebhardt Tibor (1902-1994)  Munkácsy Mihály-díjas grafikus. Szakmai fortélyok, stílusok, technikák
2023. 02. 05-ig: JÁTÉKARCHITEKTÚRÁK – Majercsik Krisztina, Kelle Antal játékai
2023. 02. 05-ig: Spelter Henrik – Magyarország első aranykoszorús cukrászmestere
PROGRAMOK
2022. december 13., kedd, 19:00 - Zene – bor – advent
Különleges élményt kínálunk, ismerkedjen a borkóstolás új dimenzióival!  Töltsön egy adventi estét klasszikus zene és finom borok társaságában, az Óbudai Danubia 
Zenekar művészeivel! Műsorunkat az Adventre és az ide illő zenékre és borokra hangoljuk. A borokat az „Év Bortermelői” címet elnyert kiváló borászok boraiból válogattuk. 
Műsorvezetők Vámos Kata csellóművész és Nyikos István a Magyar Bor Akadémia tagja. Regisztráció: bacchus.studio@gmail.com; 30/954-9147. Belépő: 4.500 Ft
2022. december 14., szerda, 18:00 - Különös tájakon
Sorozatunkban távoli, egzotikus, olykor különös, de mindenképpen különleges tájakra kalauzoljuk kalandozni és utazni vágyó vendégeinket.
Regisztráció: mkvmuzeum@gmail.com; 1/375-6249. Belépő: 500 Ft

MAGYAR KERESKEDELMI 
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM 
1036 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

Nyáry Krisztián és Lévai Katalin könyvbemutatóval, Mácsai Pál és Mácsai János színpadi beszélgetésre, Érdi Tamás önálló esttel várja a közönséget  
a Kiskorona7-ben.  Emellett koncertek, gyerekprogram és időszaki kiállítások is gazdagítják a decembert. 
Lévai Katalin Krúdy Rózsája – egy kurtizán írónő története című kötetének bemutatójával indul a hónap. December 1-jén este hattól Nyáry Krisztián beszélget a szerzővel. 
In memoriam Giovanni Bottesini – december 2-án minden idők leghíresebb nagybőgőművészére  emlékezünk, születésének 200. évfordulóján.
Schäffer Erzsébet legújabb könyvének bemutatója december 8-án este hattól a Till Ottó-teremben várja az érdeklődőket. Az Indián nyár című kötet alcíme: Belső utakon. 
December 9-én Érdi Tamás tér vissza a Társaskör színpadára.  
Az Óbudai Kamarazenekar soron következő hangversenyét december 11-én rendezik meg. 
A Társasköri karácsony idén is egy „családi” est lesz, december 14-én 19 órától. Születésének 100. évfordulóján nagyszabású kiállítással emlékezik Mácsai István festőművészre  
a Kiscelli Múzeum. Ebből az alkalomból az Óbudai Társaskörben két fia, Mácsai János zenetörténész és Mácsai Pál színművész, különleges programmal várja a közönséget.

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
KISKORONA7
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
Tel: 250-0288
E-mail: info@obudaitarsaskor.hu
Jegypénztár: informacio@obudaitarsaskor.hu 
Honlap: www.obudaitarsaskor.hu

Téli könyvvásár - 2022. december 6. 12.00-19.00 
Használt, jó állapotú könyvek vásárolhatóak 100,-Ft-tól, egyedi árazással.   
Mesedélután Balla Margittal - 2022. december 9. 17.00 
Író-olvasó találkozó gyerekeknek a Bibi mesék, A földönkívüli kislány, Cicúr és a többiek, Mimó a világ körül szerzőjével.  A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  
Regisztráció: rendezveny@platankonyvtar.hu     
Nyitottan az irodalomra - Platán Olvasókör - 2022.  december 13. 17.30
Az olvasókörünk minden érdeklődő számára szabadon látogatható! A decemberi alkalom témája: Boszorkányok az irodalomban. A program ingyenes. 
Illusztrációk-2022. november 3.- 2023. február 24. 
Lepenye Garda Angyalka tervezőgrafikus hallgató mesekönyv illusztrációiból nyílt kamarakiállítás a gyerekkönyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. 
A program ingyenes.  
Nem játszunk az étellel! - 2022. október 11. - 2023. január 31. 
Máray Mariann gyerekkönyv illusztrátor zöldség-gyümölcs sorozatából láthatunk válogatást. A képek idén bekerültek a Bolognai Nemzetközi Könyvvásár Illusztrációs 
kiállítási anyagába. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. A program ingyenes.  
Egy húron pendülünk-Zenés baba-mama foglalkozás - minden héten szerdán 9.30-10.00
Zeneterápiás szemléletben megtapasztalhatják a közös játék és éneklés kapcsolatépítő és felszabadító erejét. A foglalkozást vezeti: Iván-Vidovics Teréz zeneterapeuta 
Ár: 1000 Ft családonként.  Kapcsolat: egyhuron@spiritusvocis.hu
Fejlesztő foglalkozás Pollival a terápiás kutyával – minden héten kedden 16.00-17.00
A foglalkozást vezeti: Léczfalvi Kinga terápiás kutyás foglalkozásvezető és Polli a terápiás kutya. Ár: 45 perces foglalkozás 10 fős csoportban, 2500,- Ft/fő. Kapcsolat: 
kleczfalvi@gmail.com

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR 
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 Email: platan@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu 

ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel.: 1/250-1020
E-mail: info@obudaimuzeum.hu,
www.obudaimuzeum.hu,
https://www.facebook.com/obudai.muzeum
Nyitvatartás: kedd-vasárnap: 10.00-18.00

ÚJONNAN NYÍLÓ, IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. december 10. – 2023. október 1. - Ki gombolta volna? – Barangolás a gombok világában
Múzeumunk gomb gyűjteményéből kiindulva széleskörűen szeretnénk bemutatni e kicsi, mindennapi tárgy 
kultúrtörténetét, hogy kiegészítőből végre főszereplővé válhasson, legalább egy kiállítás erejéig. Ki tervezi? 
Mire használják? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ az Óbudai Múzeum legújabb tárlata. Gombolta volna?
PROGRAMOK:
December 2., péntek 14.30-15.30 - Adventi pillanatok a klarisszákkal – Városi séta
A séta során ellátogatunk a klarissza kolostor és templom romjaihoz (Mókus u., Perc u. sarok), ahol  megismerkedhetünk az óbudai klarisszák történetével, az alapító,   
Piast Erzsébet királyné hosszú életének titkával és mecénási tevékenységével. A séta az Óbudai Múzeum recepciójáról indul. Időtartama kb. 60 perc. A program 
regisztrációhoz kötött, max. létszám 20 fő. Regisztrálni a programok@obudaimuzeum.hu email címen lehet.
December 10., szombat 11.00-13.00 és 15.00-17.00 - Újragombolt Advent - Kézműves workshop a Ki gombolta volna? c. gomb kiállításhoz kapcsolódóan
A workshop keretében gombokat gondolunk és hasznosítunk újra, használunk másképp.  Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
December 14., szerda 16.30-17.30 - Kis gombok, nagy történetek - Kurátori tárlatvezetés a Ki gombolta volna? c. időszaki kiállításban
A vezetés az Óbudai Múzeum recepciójáról indul. Időtartama kb. 60 perc. A program regisztrációhoz kötött, max. létszám 20 fő. Regisztrálni a programok@obudaimuzeum.hu 
email címen lehet..
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 
7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Képviselő-testületének – az Önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésének b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján meghozott – 394/2022. (X. 26.) 
számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós 
nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanrész bérbeadására.

A pályázat tárgya
A Budapest III. kerület, belterület 17823 helyrajzi számú ingatlan 1008/16142 
mértékű, önkormányzati tulajdoni hányadát megtestesítő Óbudai Múze-
um – Goldberger Textilipari Gyűjteménye (címe: 1036 Budapest, Lajos utca 
136-138., a továbbiakban: Textilmúzeum) épülete pinceszintjének bérbe-
adása.

A pályázat tárgyát képező ingatlanrész adatai:
Cím:  1036 Budapest, Lajos utca 136-138.
Hrsz.:  17823
Megnevezés: kivett udvar és üzem, irodaház
Telek területe:  16.139 m2
Tulajdonos:  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat 1008/16142 arányban
Terhek, széljegyek: 30 m2 területre a Fővárosi Elektromos Művek villa-
mosberendezések elhelyezésére és fenntartására vonatkozó használati 
joga
5 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga
8 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga
2 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga
56 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga 

Pályázati biztosíték
(bánatpénz): 160.000,- Ft
Pályázati dokumentáció
ára: bruttó 20.000,- Ft

A bérleti díj minimális nettó 133.800,- Ft/hó, amely az előző évi, MNB által 
közzétett inflációs rátával évente indexálandó, a bérleti díj a szerződés 
megkötésének időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat ér-
vénytelenségét vonja maga után.

Megszerzési díj: a megajánlott bérleti díj 3 havi összege

Pályázati feltételek
A bérbeadás időtartama legfeljebb 10 év határozott idő, illetve legfeljebb 
az esetleges, leendő Bérlő általi felújítások költségeinek bérbeszámítás-
sal történő kompenzációja során, a beszámítandó összeggel arányosan 
meghatározott időtartam. Az ingatlanban muzeális textilipari gépek talál-
hatóak, azokhoz a hozzáférést a leendő bérlőnek biztosítania kell a Textil-
múzeum számára.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvá-
sárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában 
nem téríthető vissza. Az ingatlanrészre vonatkozó pályázati dokumentá-
ció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Te-
lekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb 
2022. december 12-én 10.00 óráig vehető át, személyazonosság igazolása 
mellett. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja 
át Pályázó részére. 

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet 
vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására 

vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál 
Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell át-
utalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát 
igénylő adatait a berbeadas@ovzrt.hu címre kell megküldeni. 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot 
befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-
nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára 
és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, 
valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott 
útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet 
elektronikus úton is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.

Az ingatlanrész hivatalos megtekintése, melynek feltétele a pályázati 
dokumentáció megvásárlása – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyez-
tetett időpontban – 2022. november 21-én 9:00 órától 2022. december 14-
én 15:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok 
megadásával a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus le-
vélben kezdeményezhető.

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti 
díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlanrész 
tervezett hasznosításának koncepcióját (az ingatlanrész kizárólag olyan 
funkcióval vehető bérbe, mely a Textilmúzeum működését semmilyen for-
mában nem korlátozza vagy zavarja) valamint a pályázati formanyomtat-
ványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltéte-
leként előírt pályázati biztosíték megfizetését. 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. december 16. 10:00 óráig zárt borí-
tékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után 
beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon 
a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Budapest III. kerület, bel-
terület 17823 helyrajzi számú ingatlan 1008/16142 mértékű, önkormányzati 
tulajdoni hányadát megtestesítő Textilmúzeum épülete pinceszintjének 
bérleti jogviszony keretében történő hasznosítása – pályázat” szövegen 
túl egyéb szöveg nem lehet. 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2022. december 16-tól szá-
mított 60 nap.

A pályázatok bontására 2022. december 16. 10:10 órakor a 1033 Budapest, 
Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy 
a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pá-
lyázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános. 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati el-
járás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében 
eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő 
Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást 
folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson. 

A pályázatok elbírálásának szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3468 tele-
fonszámain lehet kérni. A pályázati felhívás teljes szövege felkerül a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes 
hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 
7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Képviselő-testületének – az Önkormányzat tulajdonában 
álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 9/2015. (II. 16.) önkormány-
zati rendelete 111/A. § valamint az Önkormányzat vagyonáról és a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 
2.) önkormányzati rendelete 21. §-a figyelembe vételével meghozott – 
328/2022. (X. 27.) számú határozatában megadott felhatalmazás alap-
ján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cél-
jára szolgáló ingatlanrész bérbeadására.

A pályázat tárgya
A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulaj-
donában álló 65552/11 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Zipernowsky Károly 
utca 1-3. szám alatti ingatlan udvarán álló 8 tantermes épület (752 m2 terü-
lettel) oktatási célú bérbeadása.

A pályázat tárgyát képező ingatlanrész adatai:
Cím:  1039 Budapest, Zipernowsky Károly utca 1-3.
Hrsz.:  65552/11
Megnevezés: kivett iskola, lakóház, udvar
Telek területe:  8.512 m2
Tulajdonos:  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat
Terhek, széljegyek: 7.094 m2 területre az Észak-Budapesti Tankerületi 
Központ vagyonkezelői joga
 4 m2 területre a FŐTÁV Zrt. vezetékjoga
 2 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga 
Pályázati biztosíték
(bánatpénz): 823.000,- Ft
Pályázati dokumentáció
ára: bruttó 20.000,- Ft

A bérleti díj irányára nettó 686.290,- Ft/hó, amely az előző évi, MNB által 
közzétett inflációs rátával évente indexálandó, a bérleti díj a szerződés 
megkötésének időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat ér-
vénytelenségét vonja maga után.

Pályázati feltételek
A bérbeadás időtartama legfeljebb 15 év határozott idő.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sa bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem té-
ríthető vissza. Az ingatlanrészre vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási 
Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb 2022. december 
12-ig vehető át, személyazonosság igazolása mellett. Kiíró fenntartja a jo-
got, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázó részére. 

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet 
vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására 
vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál 
Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell át-
utalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát 
igénylő adatait a berbeadas@ovzrt.hu címre kell megküldeni. 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot 
befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-
nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára 
és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, va-
lamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján 
átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Te-

lekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet elektronikus 
úton is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.
Az ingatlanrész hivatalos megtekintése, melynek feltétele a pályázati do-
kumentáció megvásárlása – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Érté-
kesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett 
időpontban – 2022. november 21-én 9:00 órától 2022. december 14-én 15:00 
óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásá-
val a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezde-
ményezhető.

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díj-
ról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlanrész ter-
vezett hasznosításának koncepcióját (az ingatlanrész kizárólag oktatási 
céllal vehető bérbe) valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt 
okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályá-
zati biztosíték megfizetését. 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. december 16. (péntek) 10:00 óráig zárt 
borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után be-
adott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a fel-
adó és a címzett megjelölésén, valamint a „65552/11 helyrajzi számú, 1039 
Budapest, Zipernowsky Károly utca 1-3. szám alatti ingatlan udvarán álló 8 
tantermes épület (752 m2 területtel) bérleti jogviszony keretében történő 
hasznosítása – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek fel-
tüntetése nem kötelező (titkos ajánlat). 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2022. december 16-tól számí-
tott 60 nap.

A pályázatok bontására 2022. december 16. (péntek) 10:10 órakor a 1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hi-
vatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, 
vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük 
a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános. 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás 
bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredmény-
telennek nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Ajánlatte-
vőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, 
közöttük zártkörű licitet tartson. 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, 
azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő mó-
dosítását.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza 
amennyiben: az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy 
a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően 
visszavonta ajánlatát, ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felró-
ható okból hiúsult meg, a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból 
hiúsult meg.

A pályázatok elbírálásának szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel 
feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, 
az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 
szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-
3464 és a +36 1 430-3468 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás teljes szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: 
ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.
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REJTVÉNY HIRDETÉSEK
Melyik zenekar frontembere Csorba Lóránt, aki egyik fellépője volt a BonBon  

Matinénak november 26-án a 3K-ban? A megfejtést a rejtvény fősorában rejtettük el.  
LAKÁSFELÚJITÁS! Szobafes-

tés, mázolás, parkettázás, 
csempézés, vízszerelés, 

villanyszerelés, kőműves, 
és kisebb munkákat is vállalok 

- garanciával. Halász Tibor 
generálkivitelező  

06 1 202 2505 /  
06 30 251 3800

l
ASZTALOS! Réz és  

rozsdamentes küszöbök 
beszereléssel. Zárak, kilincsek, 

pántok, zsanérok cseréje, 
régi ajtók, ablakok mázolása, 

szigetelése.  
06 20 381 6703/  

06 1 251 9483
l

FOGTECHNIKUS! Fogsorjaví-
tás: 4 900, alábélelés: 15 000, 

új fogsor készítés: 45 000. 
Az Árpád-híd közelében.  

T: 0620/927-6967
l

Óbudai általános iskolákba 
keresünk délelőttös és délutá-
nos takarítónőket napi 4 órás 
időtartamra. Érdeklődni: 06-
20-980-5616 számon lehet.

l
Lomtalanítás! Ingatlan,  

hagyaték, pince, padlás ürítése 
rakodással, kihordással.  

Hulladékszállítási  
engedéllyel rendelkezünk.  

Tel.: 06 30 703 0518
l

Pedikűrös házhoz megy!  
Pedikűr-manikűr otthonában! 

Tel: 06 70 555 4104
l

Magánszemélyként telket/
nyaralót vásárolnék 40mft-ig. 

06 30 452 5074
l

A Központi Statisztikai Hivatal 
lakossági adatfelvételeihez 

összeírókat keresünk állandó 
munkára. Tabletkezelés, jó 

fizikai állóképesség, jó  
kommunikáció feltétel. Jelent-
kezés kerület megjelöléssel: 

szilvia.savai@statek.hu
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Jegyek kaphatók a TIXA felületén és
(https://tixa.hu/bmszc-blathy)

 az iskolában munkanapokon 18-20 óra között!
(1032 Budapest, Bécsi út 134.)

BMSZC BLÁTHY

ADVENTI
KONCERT

Fellépőink a Madách Színház és
a Budapesti Operettszínház ifjú tehetségei:

Varga Vivien Szaszák Zsolt Grubits Blanka

A rendezvény bevételét iskolánk
"A Lélek Fényűzése" Alapítványának

támogatására ajánljuk fel!

2022. december 9. 19:00

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 
7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata Képviselő-testületének – az Önkormányzat vagyo-
náról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésének 
és az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbe-
adásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 111/A. § figye-
lembe vételével meghozott – 328/2022. (X. 27.) számú határozatában 
megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tu-
lajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására.

A pályázat tárgya
A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tu-
lajdonában álló 19915/4 hrsz.-ú, 1037 Budapest, Csillaghegyi út 24/B. szám 
alatti kivett ipartelep ingatlan bérbeadása.

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:
Cím:  1037 Budapest, Csillaghegyi út 24/B.
Hrsz.:  19915/4 
Megnevezés: kivett partelep
Telek területe:  1.695 m2
Tulajdonos:  1/1 arányban Budapest Főváros III. Kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata
Terhek, széljegyek: –
Egyéb bejegyzés: a T-87149 sz. változási vázrajz alapján a 19915 hrsz.-ú 
ingatlanból telekalakítás után létrejönnek a 19915/1-4 hrsz-ú ingatlanok, 
a 19914 hrsz.-ú ingatlan területe pedig 3.840 m2
Pályázati biztosíték
(bánatpénz): 924.000,- Ft
Pályázati dokumentáció
ára: bruttó 20.000,- Ft

Amennyiben a jelen pályázatra érvényes ajánlat érkezik, a jelzett, meg-
kötött bérleti szerződés az Önkormányzat által felmondásra kerülhet. 
Az ingatlan nyertes Pályázó (leendő Bérlő) részére történő birtokbaadá-
sára a jelenlegi Bérlő bérleti szerződésének felmondását követő, Önkor-
mányzat részére történő birtokbaadása utáni 5 napon belül kerül sor. 

A jelen pályázatban megajánlandó minimális bérleti díj nettó 770.000,- Ft/
hó, amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexá-
landó. A bérleti díjfizetési kötelezettség az ingatlan birtokba adásának idő-
pontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja 
maga után.

Pályázati feltételek
A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.
A bérbeadás időtartama 5 év határozott idő.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásár-
lása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem 
téríthető vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítá-
si Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb 2022. decem-
ber 12-ig vehető át, személyazonosság igazolása mellett. Kiíró fenntartja 
a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázó részére. 

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet 
vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására 
vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál 
Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell át-
utalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát 
igénylő adatait a berbeadas@ovzrt.hu címre kell megküldeni. 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befi-
zette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél ve-
zetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint 

a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhaszno-
sítási Osztályán.

Az ingatlan hivatalos megtekintése, melynek feltétele a pályázati dokumen-
táció megvásárlása – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban 
– 2022. november 21-én 9:00 órától 2022. december 14-én 15:00 óráig lehet-
séges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a berbe-
adas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, 
a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlan tervezett hasz-
nosításának koncepcióját valamint a pályázati formanyomtatványon megje-
lölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályá-
zati biztosíték megfizetését. 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. december 16. (péntek) 10:00 óráig zárt 
borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után be-
adott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó 
és a címzett megjelölésén, valamint a „19915/4 hrsz.-ú, 1037 Budapest, Csillag-
hegyi út 24/B. szám alatti kivett ipartelep ingatlan bérleti jogviszony keretében 
történő hasznosítása – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3468 telefonszá-
main lehet kérni.

A pályázati felhívás teljes szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.
com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Az Advent Óbudán rendezvénysorozatnak minden évben kiemelten 
fontos pillére az adventi adománygyűjtés, idén azonban minden  
eddiginél nagyobb szükség van a rászoruló családok megsegítésére.
 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt. hagyományosan jó együttműködésének köszönhetően 
idén családi belépőket biztosítunk a kerületben élő rászoruló  
családoknak és gyerekeknek az egyedülálló Lumina Parkba.
 
És mivel minden felajánlás számít, összesen 15 db családi belépőt  
az adventi gyűjtésünkön adományt elhelyezők között sorsolunk ki.
 
Sorsolások vasárnaponként, a gyertyagyújtást követően  
(17.40 után) a Fő téren.

Az első sorsolás időpontja: december 4.

Részletek:

JÓTETT HELYÉBE 
JÓT ADUNK!
Minden adományozónk értékes 
családi belépőjegyet nyerhet 
a Lumina Parkba

KÖSZÖNJÜK NAGYLELKŰ 
FELAJÁNLÁSAIKAT! 

Együtt érték az ünnep

NOVEMBER 25. ÉS DECEMBER 18. KÖZÖTT

Adomany_190x272.indd   1Adomany_190x272.indd   1 2022. 11. 25.   9:372022. 11. 25.   9:37


