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Fotósként és gyógypedagógusként 
is gazdag életpályát tudhat magáé-
nak, sikeres könyvei jelentek meg, 
filmez, tévéműsorokat készít. Öt éve 
vezeti az Óbuda Fotóklubot, ahol 
az országban egyedülálló módon 
autista fotócsoportot is létrehozott. 
Január 21-én vehette át az Óbuda 
Kultúrájáért Díjat – ebből az alkalom-
ból beszélgettünk az idén hetvenéves 
Koncz Dezsővel, munkatársunkkal, 
akinek fotóival az Óbuda újságban 
is rendszeresen találkozhatnak.

 � Mit válaszoltál, ha gyerekkorodban meg-
kérdeztek, mi leszel, ha nagy leszel?

Mezőgazdász. Csobánkán nőttem föl, csi-
náltam sziklakertet, ültettem növényeket. 
Romantikus időszak volt, imádtam a termé-
szetet, a nagy erdei sétákat, életre szóló él-
mény volt. A mezőgazdasághoz viszont nem 
voltam elég jó biológiából.  

 � A kamera viszont korán a kezedbe került.
Eleinte nem is fotóztam, hanem filmeztem. 
Kaptam egy Super 8-asat, azzal jártam 
a környéket. Alkotott Csobánkán egy híres 
akvarellista festő, Szalóki Sándor, akinek 
a szüleim megmutatták a filmjeimet. Látta, 

hogy állóképeket készítek, az ő javaslatára 
megkaptam édesapám Zorkij fényképezőgé-
pét, azzal kezdtem el fotózni, csupa tájjel-
legű képet, emberek nem is voltak a témá-
im között az első években, pedig ismertem 
mindenkit a faluban. Sok roma származású 
ember él ott, annakidején szegkovácsok is 
voltak közöttük. A szegkovácsolás kora haj-
nali munka, elképesztő forróságot termel, 
ezt nem lehet nappal végezni. Megengedték, 
hogy fotózzam őket, és a szikrázó fényekkel 
elég szép képeket tudtam előhívni az otthoni 
fürdőszobában, amit éjszakánként birtokba 
vettem a laboráláshoz. Bevittem az anyagot 
az Új Tükörhöz, közölték a sorozatot, rendes 
felszerelést és további munkákat is kaptam. 
Máshol is elkezdtem publikálni, és az sem 
volt mindegy, hogy egy képért majdnem 
annyi pénzt kaptam, mint ami a tanári fize-
tésem volt.

 � Merthogy időközben gyógypedagógus let-
tél.

A családunkban többen is gyógypedagógu-
sok voltak, elvégeztem a főiskolát, eleinte 
pedig testnevelőtanárként is dolgoztam. 
A diákjaimat vittem versenyekre, és elkez-
dett érdekelni a mozgás, mint fotótéma. Jár-
tam más sportrendezvényekre is, és egyik 

évben beneveztem az európai sportfotó-pá-
lyázatra. Klampár Tibor asztaliteniszező 
szerváját fotóztam le, utóbb elég híres lett 
a kép, mert mindenki megdöbbenésére har-
madik díjat nyertem, és világszerte sok he-
lyen kiállították. Én voltam abban az évben 
az egyetlen magyar díjazott, úgyhogy meg-
kerestek a Képes Sporttól, hogy ki ez a gye-
rek, aki megelőzte őket is a pályázaton, így 
lettem náluk külsős munkatárs. Közben Bu-
dapesten kezdtem el dolgozni gyógypedagó-
gusként, intézményvezetőnek is megválasz-
tottak. Nem kedvelt a fővárosi fenntartó, 
mert szabad szellemben neveltem a tanuló-
kat, ami akkor még nagyon nem volt divat. 
Egy ciklust vittem végig, de aztán egy ideig 
teljesen leálltam a gyógypedagógiával.

 � Hogyhogy?
Azt éreztem, hogy szétverik a gyógypeda-
gógiát, mostohagyerekként kezelik az okta-
táson belül. Akkor teljesen átálltam a fotó-
zásra és a filmezésre, és mivel addigra sok 
barátom lett a művészvilágból, megjelent 
négy könyvem Sztárok és sztorik címmel. 
A legnagyobbak szerepeltek bennük, az el-
sőben a zenészek Szakcsi Lakatos Bélától 
Demjénen és Tátrain keresztül Babos Gyu-
láig, Benkó Sándorig és Benkő Lászlóig – 
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portrén vagy koncerten fotóztam őket, ők 
pedig elmondtak egy-egy történetet maguk-
ról, amit soha máshol nem meséltek még el. 
Nagy siker volt, kellett egy második kötet 
is a fiatalabb generációval, a harmadikban 
pedig már színészek szerepeltek, Benedek 
Miklóstól Bodrogi Gyulán át Huszti Péteré-
kig, Pécsi Ildikóig. A negyedik kötet a spor-
tolóké lett, közben pedig elindult a tévézés 
is, a Sztárbarangoló című műsorom – Char-
lie találta ki, hogy menjünk le valahova vi-
dékre, ő sétál a városban, én filmre veszem, 
és ebből létrehozunk valamit. A Cserháti 
Zsuzsával készült műsor áll a szívemhez 
a legközelebb – mikor meghalt, a Híradóba 
is ebből a műsorból vettek át részletet, mert 
nem nagyon volt más felvétel róla. A Sztár-
barangoló most is megy, január 29-én lát-
hatják a nézők a Szebeni Andrással készült 
részt, itt Óbudán sétálunk vele egy nagyot.

 � Te magad is régóta élsz Óbudán, és itt 
dolgozol a Szellő utcai EGYMI-ben gyó-
gypedagógusként. Az Óbuda Fotóklubot 
is vezeted – velük mikor kezdődött a kap-
csolatod?

Még a csobánkai időkben kezdtem bejár-
ni, amikor Kriss Géza volt az elnök. Aztán 
egy ideig megszakadt a kapcsolat, és mikor 
ideköltöztem, újra felkerestem őket, akkor 
Eisemann József vezette, szintén kiváló 
fotós, ma is tagja a klubnak. Mikor lemon-
dott az elnökségről, elég nehéz helyzetben 
voltunk, a tagság is megcsappant, és töb-
ben azt mondták, hogy ezt be kell fejezni. 
Tudni kell, hogy ez a fotóklub 53 éve mű-
ködik ugyanott, az Óbudai Társaskörben 

– én pedig azt mondtam, hogy egy ekkora 
múltú klubot nem szabad veszni hagyni, 
és helyesen döntöttünk, mert ma már nagy-
szerű nemzetközi eredményeink is vannak, 
a legutóbbi fotóklub-világbajnokságon be-
kerültünk az első százba, és hét képünket 
is elfogadták. (Lásd cikkünket a 18. oldalon 
– a szerk.) Voltak nagysikerű szabadtéri ki-
állításaink is, elkezdtünk egyre több helyen 
megjelenni, és fontos számunkra, hogy ha 
az Óbuda Fotóklub neve bárhol megjelenik 
a világban, azzal a városrész hírnevét is 
öregbítjük. A mostani díjat is a fotóklubnak 
köszönhetem, ebben a többiek sikere is ben-
ne van.

 � A fotóklubban ráadásul a fényképezés 
és a gyógypedagógiai munkásságod is ösz-
szeért.

Három éve indítottuk el az autista fotó-
csoportot. Hat felnőttel és fiatalemberrel 
indultunk, mostanra pedig már több, mint 
harminc fotós van ebben a társaságban. 
Szenzációsan fényképeznek, öt önálló ki-
állítást tudtunk nekik rendezni, ahol lát-
ványos, nagyméretű képekkel jelentek 
meg. Szervezünk nekik fotózásokat, de ez 
az egész óbudai fotós közösséget is össze-
tartja, még ha volt is eleinte, aki szkeptikus 
volt ezzel kapcsolatban.  

 � Hogy kezdődött ez a történet?
Logopédusként dolgoztam itt az EGY-
MI-ben, és egyszer odaküldtek hozzám egy 
srácot, Adriánt, aki egy árva szót nem szólt, 
hangját se hallották, nem is sírt, nem is ne-
vetett. Elkezdtem vele dolgozni a szokásos 

logopédiai eszközökkel, képekkel – hatás 
nélkül maradt. Viszont akkor én már csi-
náltam egy fotószakkört bent a suliban is, 
kaptunk pár jó fényképezőgépet, és Adri-
ánnak is kezébe adtam egyet. Öt perc alatt 
átlátta a gépet, amit én fél év alatt tanultam 
ki – és elkezdett fotózni. Ami döbbenetes 
volt, hogy kizárólag a plafont fényképezte. 
Kivittem az utcára, és ott is a felhőket, a fa 
tetejét, a kandelábereket fotózta, és a sok-
sok fotó után rájöttem, hogy ennek a fiúnak 
ott kezdődik a világ. Továbbra sem be-
szélt, de remegett az izgatottságtól, amikor 
a fényképezőgép a kezébe került. Egy évem-
be került, mire szemmagasságig vittem 
a nézőpontját, aztán egy alkalommal, mikor 
a HÉV-et fotózta, egyszer csak kimondta: 
„HÉV”. Elkezdett szavakat használni, ami 
ugyan továbbra sem beszéd, de elkezdett 
nevetni is, kifejezni az érzelmeit. A nővé-
re szintén autista, vele is dolgozni kezdtem, 
közös kiállítást szerveztem nekik, közben 
pedig az Óbuda Fotóklubban is elkezdtünk 
dolgozni velük. Mikor az Esernyősben volt 
velük közös kiállításunk, direkt nem válasz-
tottuk külön az autista fotósok képeit – a lá-
togatók pedig nem is nagyon tudták meg-
mondani, hogy melyik képet készítette ép, 
és melyiket autista. Nem mindig könnyű, 
mert vannak köztük, akik öt-hat főnél na-
gyobb tömegben már szorongani kezdenek 
– de megéri dolgozni velük, mert nagyszerű 
fotósok, nekik pedig rengeteget jelent, hogy 
megmutathatják a világukat.

Székely Szabolcs

 

Mikor az Esernyősben volt 
velük közös kiállításunk, 
direkt nem választottuk külön 
az autista fotósok képeit 
– a látogatók pedig nem is 
nagyon tudták megmondani, 
hogy melyik képet készítette 
ép, és melyiket autista.

fotók: Tóth-Piusz István



1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey 
Ferenc a Himnusz szövegét, ennek 
emlékezetére 1989 óta ezen a napon 
ünnepeljük a magyar kultúra napját. 
Idén az Himnusz keletkezésének 
bicentenáriumán különleges műsorra 
került sor az Óbudai Társaskörben, 
ennek keretében adták át az Óbu-
da Kultúrájáért Díjat is, valamint 
a polgármesteri elismeréseket.

A magyar kultúra napjához számos, közös 
műveltségünket ápoló esemény, program 
kapcsolódik. Tavaly Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat hagyományt teremtett – 
az ünnephez csatlakozva adják át évente 
rangos elismerésként az Óbuda Kultúrájáért 
Díjat, mellyel a kerületi kulturális életért 
végzett kiemelkedő teljesítményt vagy élet-
művet méltatja képviselő-testület.

Idén január 21-én este telt ház várta a meg-
jelenteket a Till Ottó teremben, ahol elsőként 
Ligeti György Régi magyar társastáncok 
című darabja csendült fel az Anima Musi-
cae Kamarazenekar tolmácsolásában, majd 
Dr. Kiss László ünnepi beszédében a kultúra 
fontosságát a kreativitás, a nemzeti identitás, 
a szolidaritás és a szabadság szempontjából 
értelmezte. Ezután az Óbuda Kultúrájáért 
Díj átadására került sor, amelyet idén Koncz 
Dezső fotóművész, gyógypedagógus nyert 

el. (A polgármesteri köszöntő szerkesztett 
változatát a 6-7. oldalon olvashatják, Koncz 
Dezsővel a 2-3. oldalon közlünk interjút.) 
Mint méltatásában elhangzott, Koncz Dezső 
számos hazai és nemzetközi fotópályázaton 
vett részt, több elismerést és díjat szerzett, 
emellett öt éve vezeti Óbuda 
Fotóklubot, fotóművészetét pe-
dig  esélyegyenlőség szolgála-
tába állította, amelyet a Szellő 
utcai EGYMI-ben a nevéhez 
fűződő FotóSarok is bizonyít. 
Koncz Dezső munkássága 
abban is segít, hogy az épek 
tanuljanak az autistáktól – is-
merjék és értsék meg a vilá-
got, ahogyan ők látják. Koncz 
Dezső a díj átvétele után el-
mondta, hatalmas megtisz-
teltetés számára az elismerés 
– köszönetet mondott a pol-
gármesternek, mint fogalmazott, az önkor-
mányzattól rengeteg odafigyelést és támo-
gatást kap az Óbuda Fotóklub munkája. „Ezt 
a díjat ugyan én kaptam, de ez a fotóklub 
tagjainak az elismerése is” – tette hozzá, vé-
gül pedig köszönetet mondott a feleségének 
is, hiszen, mint mondta, akik fotóznak, vagy 
civil egyesületet vezetnek, tudják, mennyi 
időt és energiát emészt fel ez a szenvedély.

Idén először Polgármesteri Dicséreteket is 
átadtak. Ezt az elismerést olyan személyek 
vagy munkaközösségek kaphatják, akik 
a kerületben, a kerületért dolgoznak, felada-
tukat kiemelkedően teljesítik, hosszabb ide-
je eredményesen látják el. Idén Polgármes-

teri Dicséretben részesült Mozola Viktória, 
az Óbudai Kulturális Központ szakmai ve-
zetőhelyettese, Horváth Jerne, az Óbudai 
Társaskör szakmai referense, Neubrandt Ist-
ván, az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport 
Nonprofit Kft. hangtechnikus és műszaki 
munkatársa, Szépvölgyi Katalin, az Óbudai 
Platán Könyvtár igazgatóhelyettese, vala-
mint Pálfi Csilla Zita, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat kulturális szervezője.

Az Óbuda Kultúrájáért Díj átadása 
után a magyar kultúra napján tar-
tott ünnepi műsor második felében 
Nyáry Krisztián és Bősze Ádám tartott 
izgalmas előadást nemzeti imádsá-
gunkról – és általában azokról a him-
nuszokról, amelyeknek így vagy úgy, 
magyar vonatkozása is van. A nagy 
Himnusz sztori egyszerre emelkedett 
és pátoszmentes műsor, egy kétszáz 
évet átfogó zene- és kultúrtörténeti 
kalandozás, amely az Óbudai Társas-
körben nem várt fordulattal zárult.

Aki szilveszterezett már Magyarországon 
olyan társaságban, ahol külföldiek is jelen 
voltak, az tapasztalhatta a meglepődést, 
ami a magyar szokásokat nem ismerő rész-
vevők arcára ül, amikor az éjféli gongütést 
követően az addig örömittas mulatozók egy 
lassú és méltóságteljes dal éneklésébe fog-
nak. A szilveszteri himnuszéneklés kifeje-
zetten magyar hagyomány 
– azt viszont talán ke-
vesen tudják, hogy elő-
ször a nyomdászok 
és a vasutasok óév-
búcsúztató ünnep-
ségén csendült fel 
ebből az alka-
lomból.

Nyáry Krisztián 
író, irodalomtörté-
nész és Bősze Ádám 
zenetör ténész, 

a Bartók Rádió műsorvezetője számos kul-
túrtörténeti érdekességet oszt meg a hallga-
tósággal – a Himnusznak pedig nem csupán 
a keletkezése, de az utóélete is izgalmas. 
Szóba kerül az időszak, amikor a magyarhoz 
hasonlóan a többi európai nemzet is saját 
himnusz keresésébe kezdett, ami korántsem 
volt egyszerű folyamat, hiszen a megrende-
lésre írt művek sikerességének az is kulcsa, 
hogy a nép, amely énekelni hivatott, magá-
énak érzi-e a dalt. Kölcsey Ferenc, aki élete 
legdepressziósabb időszakában írta Hym-
nus, a’ magyar nép zivataros századaiból 
című versét, nem is sejthette, hogy alkotása 
nemzeti imádsággá válik majd – a reform-
kor optimista időszakában nem is volt al-
kalmas rá, hogy tömegeket lelkesítsen. Nem 
véletlen, hogy a szabadságharc leverése 
után vált a vers igazán népszerűvé.

A nagy Himnusz sztori szórakoztató, 
ismeretterjesztő előadás, amiből kiderül, 
hogy Erkel is megzenésítette a Szózatot, 
és Egressy Béni is komponált zenét a Him-

nuszhoz, de olyan kérdésekre is választ 
kaphatunk, hogy mi a köze a kanász-

táncoknak a Himnusz szövegéhez, 
miért kellett 166 évet várni, míg 
hivatalos himnusszá vált, és mi-
ért játszatták Rákosi-rendszerben 
Esz-dúrban a B-dúrban sokkal köny-

nyebben énekelhető művet.
A műsor az Óbudai Társaskör pro-

dukciója. „Vass Lajos igazgató találta 
ki, hogy legyen közös fellépésünk Nyá-

ry Krisztiánnal, az pedig már Krisztián 

ötlete volt, hogy a Himnuszról készítsünk 
előadást, hiszen ez a téma irodalom- és ze-
netörténeti oldalról is megközelíthető. Neki 
ráadásul könyve is jelent meg néhány éve 
a témában Általad nyert szép hazát cím-
mel” – mondta el Bősze Ádám a műsor 
után lapunknak. Az előadás emberközeli 
módon beszél a Himnuszról és keletkezé-
sének körülményeiről, ugyanakkor Bősze 
Ádám elmondása szerint mindvégig a tudo-
mányosság és a történeti hűség elvét követ-
ték, úgyhogy szó sincs blaszfémiáról. Amit 
egyébként az is bizonyít, hogy a műsor vé-
gén, a tapsot követően a közönség az egyik 
néző kezdeményezésére spontán módon 
magától is elénekelte a Himnuszt. „Azért 
szeretem az ilyen előadásokat, mert teret 
enged az improvizációnak is. Ezúttal a kö-
zönség rögtönzése adott felemelő élményt” 
– tette hozzá Bősze Ádám.

Szésza

A nagy Himnusz sztori
A szilveszteri himnuszéneklés kifejezetten magyar hagyomány

Koncz Dezső kapta az Óbuda Kultúrájáért Díjat

A magyar kultúra 
napját ünnepeltük
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Január 21-én, az Óbudai Társas-
körben mondta el dr. Kiss László 
polgármester a magyar kultúra 
napjára szánt beszédét, amelynek 
szerkesztett változatát közöljük.

Tisztelt ünneplő közönség! Kedves honfitár-
saim!

Ünnepelni jöttünk a Társaskörbe, a ma-
gyar kultúra napjának előestjén a magyar 
kultúrát. 

200 évvel ezelőtt, 1823. 
január 22-én fejezte be 
Kölcsey Ferenc a Him-
nuszt, még az sem 
lehetetlen, hogy 
szándékosan Vin-
ce napjára, a sző-
lővel foglalkozók 
és így az akkori 
óbudaiak zömé-
nek fontos nap-
jára időzítve. És 
1989 január 22-től 
ezen a napon ünne-
peljük a magyar kul-
túrát.

 
Kedves Ünneplők!
Polgármesterként, politikusként mon-
dok ünnepi beszédet a kultúra napján, de 
eltanulva Kölcseytől, hogy a műfajt a mon-
dandónk lényegéhez igazíthatjuk. Azt re-
mélem, hogy gondolatébresztőmmel az itt 
jelenlévőket is arra tudom buzdítani, hogy 
mondják el ők is véleményüket, gondolatai-
kat, folytatódjon a diskurzus.

Különösen örülök, hogy ünnepi estünk 
második részében a Himnusz születéséről, 
történetéről lesz szó, ugyanis hajlamosak 
vagyunk elfelejteni, hogy a nemzeti identi-
tásunk szerves részét képző himnuszunkat 
nem egy csoda csettintette közénk, hanem 
a 19. század történelmi-kulturális kihívá-
sainak megfelelő szerző, Kölcsey Ferenc 
alkotta és ahhoz, hogy elfogadott, elismert, 
kanonizált legyen, még nagyon sok évnek, 
évtizednek el kellett telnie.

A kultúrát, a nemzeti kultúrát, sokan 
mint adottat, öröktől adottat, kortól függet-
len értéket, valami abszolút jót, sőt szentet 
gondolják el, amit nem is kell, nem is lehet  
értelmezni, csak felmutatni és csodálni sza-
bad. Történeti szemlélettel rendelkezőként 
azonban látjuk, hogy a nemzeti kultúra 
megalkotása folyamat, amiben minden kor-
nak megvan a maga feladata és felelőssége. 

A 19. század első felében a nagy cél: 
a magyar nemzeti nyelv, a ma-

gyar irodalom és a magyar 
történeti tudat létreho-

zása, a polgári nemzet 
megteremtése volt. 

A 19. század végi, 
20. századi ipari 
t á r sada lomba n 
a nemzeti kultú-
rát és a nemzet 
közösségét a népi 
kultúra egyes 

kiválasztott ele-
mével frissítették 

fel.  Az államszoci-
alizmus idején a népi 

kultúra az elidegenedés 
elleni fellépés alternatív eszkö-

ze és forrása lett, elég a táncház moz-
galomra, a népzene divatba jövetelére, vagy 
egészen konkrétan az István, a király hihe-
tetlen népszerűségére utalni. Ma azt látjuk, 
hogy a globalizáció folyamatában egyre 
fontosabbá válik a helyi kultúra, a loká-
lis hagyomány megörökítése és kitalálása. 
A cél most inkább a helyi közösségőrzés 
és közösségteremtés lehet. (De ugyanígy ve-
lünk él a nemzethy, nemzetieskedő kultúra 
is, félreértelmezett vagy politikai szándék-
ból eltérített konzervativizmusból adódóan 
az előző korokból származó és feltámasztott 
díszletmagyar.)

Mi az, ami a kultúra erejét adja? Miért 
gondoljuk azt, hogy a nemzeti kultúrának 
kiemelt jelentősége van? Ezek a kérdések 
persze túl elméletinek tűnhetnek, de pol-

gármesteri gyakorlatomból látom, hogy sok 
helyzetben igen húsbavágóak.

Négy szempontot vetek fel, ha tetszik: 
négy fő érvet mondok a kultúra jelentősége 
mellett. 

A kultúra kreativitás
Kölcsey a Himnusz írásakor egészen eredeti 
módon értelmezte a himnusz műfajának ha-
gyományát: istendicsőítés helyett fohászko-
dott az Úrhoz. Saját vallási meggyőződését 
is újítóan kezelte: a református zsoltárok 
hangnemében írt vers túllépett a felekeze-
ti korlátokon. (A Csillaghegyi református 
gyülekezet, hogy ne távoli példát mondjak, 
a tavalyi évhez hasonlóan rendhagyó Him-
nusz énekléssel emlékezik meg a Magyar 
kultúra napjáról a holnapi, vasárnapi isten-
tiszteleten. Kölcsey Ferenc Himnuszának 
összes versszakát a 130. genfi zsoltár dalla-
mára éneklik.)

A művészetekben folyamatosan a ha-
gyományok újraértelmezése zajlik, és ezt 
nevezzük kreativitásnak.  Társadalmi szem-
pontból a kultúra kreatív közegéből sok 
minden született, én két dologra hívom fel 
a figyelmet. Egyrészt a kreatív ipar megszü-
letése, a kultúra és ipar összekapcsolódása 
azt eredményezte, hogy a kultúra nem csak 
költségként értelmezhető, hanem befekte-
tésként is.  Más kérdés, hogy helyi szinten, 
egy önkormányzat esetében ezt a finom kü-
lönbségtételt nehéz elmagyarázni mondjuk 
a könyvelésen. De ha a startupok, a dizájn, 
a gasztronómia világát nézzük – ezek köny-
nyen belátható példák a kulturális kreativi-
tás gazdasági haszon felőli értelmezhetősé-
gére. Ha a kulturális alapú városfejlesztést 
nézzük, ahol a nyereség a lakosságnál is 
lecsapódik, akkor még a költségvetési gúzs-
ba kötött polgármesterek is bólogatni kezde-
nek. 

Másrészt a kreatív kulturális közeg hívja 
életre a manapság sokat emlegetett, a pe-
dagógiai programok mindenkori céljának 
tekintett kritikus gondolkodást. És ez az az 
aspektusa a kultúrának, amitől a hatalom 
reszketni méltóztatik.

A kultúra identitás
Nem szoktuk tudatosítani, de Kölcsey 
a Himnusz megírásakor – a kortárs magyar 
értelmiség többségéhez hasonlóan – a ma-
gyar nemzet eltűnését vizionáló herderi jós-
lat hatása alatt dolgozott. A versben a ma-
gyarok a főszereplők, sőt, nem kell túl nagy 
túlzásokba esnünk ahhoz, hogy azt mond-
juk: a Himnusz, a vers létrehozója a magyar 
nemzetnek.    

A nemzet Benedict Anderson híres meg-
fogalmazásában egy „elképzelt közösség”, 
amelynek kohéziós ereje a 19. századi kul-
turális elit által divatba hozott, és a nyom-
tatott szó révén elterjedt közös nyelv. Az ér-
deklődők ugyanazt olvasták, ugyanabban 
az időben, és ez összehozta őket, aminek 
következtében nem csak az ugyanabban 
a térben olvasókkal, hanem a tőlük nagyon 
távolikkal is közösséget vállaltak, mintegy 
elképzelve, hogy ők egyazon csoport tagjai. 
Kölcsey és a versei is így tudtak hatni, így 
tudtak a nemzet létrehozásában szerepet 
vállalni.

A 21. század Magyarországán nincs meg-
határozó kulturális elit, csak egymással 
versengő, de szóba nem álló elitcsoportok, 
nincsenek mindenki által olvasott lapok, 
a nyilvánosság szerkezete alapjaiban meg-
változott. Ami megmaradt: a kultúra identi-
tásképző ereje. Tehát nem csupán arról van 
szó, hogy erős közösségek a kultúra útján 
kifejezik identitásukat, az óbudai svábok 
krumplibúcsút szerveznek, hanem a közös 
kulturális érdeklődés is erős közösségeket 
teremthet, lásd az aquincumi gladiátorok 
szokatlanul népes és élénk táborát. Ami-
kor kultúrát finanszírozunk, támogatunk, 
szabályozunk, mindig tudnunk kell, hogy 
a már létező, identitással bíró közösségek 
jogos, kulturális megjelenítéshez kapcsoló-
dó igényein kívül, az új, akár nemzetközi 
hálózatokba bekapcsolódni vágyó, akár lo-
kálisan éppen születőben lévő közösségek is 
a kultúrát hívhatják segítségül fejlődésük-
höz, formálódásukhoz.

A kultúra szolidaritás 
A Himnuszt nemhogy a kortársak, az első 
olvasók, de maga Kölcsey se tekintette ki-
emelkedő műnek. Lassan, évek, évtizedek 
alatt jutott el a vers a mából nézve eviden-
sen neki járó elismertségig. Érdekes módon 
az első feljegyzett idézet a műből a belső 
megosztottságra rákérdező „Hányszor tá-
madt tenfiad / Szép hazám, kebledre, / S 
lettél magzatod miatt / Magzatod hamvved-
re?” 

Kölcseynél a megosztottságot még csak 
a magyarok viszálykodó természete okozta, 
de nem nehéz a mondatba politikai ellenlá-
basokat, érdekellentétben álló társadalmi 
csoportokat belelátni.

Az ország, a főváros utcái hónapok óta 
hangosak a diákok, a szülők, a tanárok tün-
tetéseitől. Sok ezren követelik az oktatási 
rendszer rendbetételét, a tansza-
badságot, a tanárok méltóbb 
megbecsülését. Egy ország 
felemelkedésének, a nem-
zet megmaradásának ez 
volna a kulcsa.  

Mit jelenthet azoknak 
a kultúra, akiket az ál-
lam magára hagyott? 

Hol húzódik a szolidari-
tás határa?

A kultúra az együttműködések, 
a szolidaritás kifejezésének és létre-
jöttének terepe, de ugyanígy a kire-
kesztésé, a gyűlöletkeltésé is. Hogyan 
tudunk szelektálni? Hogyan tudjuk 
meghúzni a határokat? Azt látjuk, 
hogy ha a politikára bízzuk a kul-
túra tartalmi kérdéseinek meg-
válaszolását, akkor sosem áll-
nak meg az ízléseknél, mindig 
pofonok is lesznek.

A kultúra 
szabadság
A Himnusz Erkel által 
megzenésített változata 
1844. augusztus 10-én, 
itt Óbudán, a Hajógyár-
ban kapott első ízben 
nyilvánosságot, ami-
kor a Széchenyi ne-
vét viselő gőzhajót 
vízrebocsátották. 
Akkor a Him-
nusz – szem-
be állítva 
a császárhim-
nusz-

szal – a nemzeti függetlenség, önállóság, 
a szabadság jelképévé vált. 

A kultúra szempontjából a szabadság 
alapvetően a szabad hozzáférést jelenti, al-
kotói és befogadói oldalon egyaránt – ezért 
is volt iszonyú a járvány, és ezért iszonyú 
most a rezsiválság a kultúrára nézve, hiszen 
múzeumokat, mozikat, színházakat, közös-
ségi tereket zárnak be. És ezért dolgozunk 
ebben az évben azon, hogy minél több teret 
újra megnyithassunk a kultúrának.

Számunkra, demokraták számára adott 
a feladat: fel kell szabadítani a kultúrát a po-
litika, a rendszer kiszolgáltatottságából. 

A kultúra tehát kreativitás, identitás, szo-
lidaritás és szabadság.  

Demokrata politikusként az a feladatunk, 
hogy küzdjünk a kultúra szabadságáért, 

emeljük be a szolidaritást mint 
fő értéket, teremtsünk erős 

közösségeket a kultúra segít-
ségével, támogassuk a kre-
ativitást. És amikor eljön 
az idő – lépjünk pár lépést 

hátra, és ne szóljunk bele 
tartalmi ügyekbe. Bár-

csak itt tartanánk már.  
Éljen a magyar kultú-

ra, boldog születés-
napot, Him-

nusz!

Boldog 
születésnapot, 
Himnusz!

 
Demokrata 
politikusként 
az a feladatunk, hogy 
küzdjünk a kultúra 
szabadságáért, emeljük 
be a szolidaritást mint 
fő értéket, teremtsünk 
erős közösségeket 
a kultúra segítségével, 
támogassuk 
a kreativitást.
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A magyar kultúra napja alkalmá-
ból január 20-án, pénteken nyílt 
meg az Óbudai Kulturális Központ 
San Marco Galériájában A mes-
terek öröksége című kiállítás.

A T-Art Alapítvány 32 éve 
működik Óbudán, és a mű-
vészeket támogató, valamint 
ismeretterjesztő munkája 
mellett folyamatosan bőví-
ti gyűjteményét, ami mára 
több mint 600 műtárgyból 
áll. Az alapítvány a magyar 
kultúra napja alkalmából 
most a mesterek alkotásaiból 
válogatott. Olyan mestereké-
ből, akik számos elismerést 
kaptak, fontos életművet hoz-

tak létre, sokszor a kánon átírásával, vala-
mint generációkat tanítottak. Közülük saj-
nos többen távoztak már az élők sorából, de 
műveik hallhatatlanok maradtak.

A kiállítást Révész Emese művészettörté-
nész nyitotta meg, aki beszédében elmond-
ta, hogy egy kiállítás akkor követhető jól 
művészettörténeti szempontból, ha nincs túl 
sok szereplő, és behatárolható mennyiségű 
alkotást emelünk ki. Amikor ez a gyűjte-

mény létre jött, a létrehozók egy párhuza-
mos kánont akartak ezáltal teremteni. „A 
modern és progresszív művészet kapcso-
latáról Gruber Béla és Tóth 
Menyhért festményei ősök-

ként állnak ennek 
a gyűjteménynek 
az epicentrumá-
ban, akik ugyan 
nehezen kano-
nizálhatóak, de 
műveik origóként 
szolgálnak” – 
mondta el a T-Art 

alapítvány filo-
zófiájával kapcso-
latban. 

Az önkormány-
zat részéről Béres 
András, Óbu-
da-Békásmegyer 
kultúráért felelős 
a lp olgá r me s t e r e 
volt jelen, és köszönetet mon-
dott az Óbudai Kulturális Köz-

pont, valamint a T-Art Alapítvány munka-
társainak a tárlatért. Mint az alpolgármester 
is kifejtette, a kiállítás megnyitásával indult 
el a magyar kultúra napjához kapcsolódó 
programsorozat. 

A kiállítás megnyitóján közreműködött 
a Danubia Fafúvós Kvartett. 

A T-Art Alapítványt Tenk László Mun-
kácsy-díjas festőművész és felesége, Tenk 
Zsóka gobelinszövő hozta létre 1990-ben, 

a gyűjteményéből most 22 művész kiemel-
kedő, példaértékű műveit tekinthetik meg 
a látogatók. A művek szakítottak a hagyo-

mányos művészetek-
kel, és túlléptek a ha-
tárokon, bár kimaradt 
belőlük a realizmus áb-
rázolása, a historizáció, 
és háttérbe szorulnak 
a progresszív urbánus 
jegyek. A tárlat üzene-
te egyszerű: a művészet 
által átadott érték a ma 
emberének az öröksége, 
és rajtunk a felelősség, 
mihez kezdünk ezzel 

a nemes feladattal.
Tóth Menyhért és Gruber Béla festménye-

in túl olyan művészek alkotásaival találkoz-
hatunk, mint a Kossuth-díjas Sváby Lajos, 
vagy Szentgyörgyi József, Földi Péter, Tenk 
László és Mészáros Géza.

Az érdeklődők a kiállítást 2023. február 
17-ig, hétköznapokon 9.00–16.00 óráig in-
gyenesen látogathatják a programoktól füg-
gően, a ház nyitvatartási idejében.

SZÁ

Rajtunk a felelősség, hogy mihez kezdünk az örökséggel

A mesterek öröksége
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Kétszáz forintos települési adót is 
kell fizetnie mostantól azoknak, akik 
belépőt váltanak a Békásmegyer 
határától nem messze található 
Lupa strandra. Pedig előfordult, 
hogy a Budapest tengerpartjaként 
is emlegetett fürdőhelyre az óbuda-
iaknak ingyenes napot szerveztek.

A budakalászi képviselő-testület, írja a 444, 
november 30-án egyhangúlag megszavazta 
az új adót. 

„A rendelettervezet célja, hogy adózás alá 
vonja azon magánszemélyeket, akik telepü-
lésünkre látogatnak, és valamelyik vízparti 
szolgáltató egységnél belépőjegyet válta-
nak, vagy bérletet vásárolnak” – indokolta 
az adóztatást a jegyzőkönyv szerint Göbl 
Richárd (2011 Egyesület) polgármester. 

Ez a javaslat, mint magyarázta, a romló 
gazdasági körülményeket hivatott ellensú-
lyozni. 

„Budakalászon idegenforgalmi adó ko-
rábban nem volt, a szálláshelyek kis száma 

ezt nem is indokolta. Az elmúlt években 
azonban jelentősen megnövekedett az ön-
kormányzat illetékességi területére látoga-
tó úgynevezett ,,egynapos" turisták száma, 
akik szabadidejüket településünkön töltik.”

A legjobb években 150-170 ezer ven-
dége volt a Lupának, ami a 200 forintos 
adóval számolva 30 milliót jelent, írja  
szintén a 444. 

Gerendainak eredetileg nagy tervei voltak 
a helyszínen, például vízen álló bungaló-
szállodát húzott volna fel, de ezek a beruhá-
zási tervek egyelőre fiókban maradnak. Azt 
mondja, örül, ha nem csődölnek be. Idén 
egyelőre 80 ezer belépővel kalkulálnak.

Az önkormányzatok amúgy, teszi hozzá 
a lap, szerte az országban emelték a külön-
böző helyi adókat, mert az állami támogatás 
nem követi az energiaárak drasztikus emel-
kedését és az infláció mértékét.

Kóder György, a helyi Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság elnöke is azt nyilatkozta 
nekik, hogy nem a Lupa Beach ellehetetle-
nítése a cél, hiszen Budakalász is érdekelt 
abban, hogy a helyi vállalkozások jól mű-
ködjenek. 

Ellenben az infláció az önkormányzatokat 
is érinti, és a feladatok maradéktalan ellátá-
sához szükséges kiegészítést évek óta kény-
telenek saját forrásból, főképp adóbevételek-
ből kigazdálkodni, folytatta a 444-nek.

aradi

Budakalász 200 forintot rátett 
a Lupa Beach belépőjére

A II., a III. és a XIII. kerületben nyáron 
meghatározó fejlesztések várha-
tók. A beruházásnak köszönhetően 
javulnak a kerékpáros-közlekedés 
feltételei, illetve a gyalogosok is 
rendezett és biztonságos körül-
mények között sétálhatnak.

„Fontos, hogy a mindennapi ügyintézés, 
a munkába, óvodába vagy iskolába járás ke-
rékpárral is minden korosztálynak elérhető 
legyen, illetve a fejlesztések hatására egyre 
többen döntsenek a kerékpározás mellett, 
akár a közösségi közlekedéssel társítva is” – 
írja a Budapesti Közlekedési Központ a köz-
leményében.

A projektterület a Bécsi út–Frankel Leó 
út–Nagykörút–Lehel utca–Róbert Károly 
körút–Dagály sétány–Árpád híd–Vörösvári 
út által határolt területet fedi le. A pontos 
műszaki tartalmat a beérkező árajánlatok 
után határozza meg a BKK, ahogyan azt is, 
hogy mely elemeket lehet megvalósítani, 
és melyeket nem.

A tervezés és engedélyeztetés folyamata 
lezárult, a kivitelezésre vonatkozó közbe-
szerzési eljárásról szóló ajánlati felhívás 
2023. január 20-án jelent meg. Az eredmé-
nyes közbeszerzési eljárást követően a kivi-

telezés, magyarázza a BKK, előreláthatólag 
idén nyáron kezdődhet. 

A pontos műszaki tartalmat a beérke-
ző árajánlatok után határozza meg a BKK, 
ahogyan azt is, hogy a rendelkezésre álló 
forrásnál magasabb ajánlatok érkezésekor 
mely elemeket lehet megvalósítani, és me-
lyeket nem.

A tervek szerint új kerékpáros-kapcsola-
tok jöhetnek létre a II., a III. és a XIII. ke-
rületben, a fejlesztések egyúttal azt a célt is 
szolgálják, hogy tovább ösztönözzék a fővá-
rosban közlekedőket a MOL Bubi közbrin-
ga-szolgáltatás használatára.

A tervezett beavatkozásoknak köszönhe-
tően biztonságosan kerékpározhatóvá vál-
nak a főútvonalak (Árpád fejedelem útja, 
Vörösvári út, Bogdáni út), bővülhet a forga-
lomcsillapított övezetek száma Belső-Óbu-
dán, valamint új csomóponti átvezetések 
megvalósításával vagy a már meglévők 
átalakításával jelentősen csökkenhetnek 
a közúti közlekedés veszélyei a Váci úton, 
illetve a Vörösvári úti kereszteződésekben.

Ahogy a Magyar Kerékpárosklub 
Észak-budai Területi Szervezete írja, bár 
az Óbudán jelenleg működő hat Bubi-állo-
más látogatottsága elmarad az átlagtól, fej-
leszthetőnek látják a forgalmat, ezért 2023 

első félévében hét új állomást hoznak létre 
a Szentlélek téren, a Flórián-téren (az Üz-
letközpont előtt), a Timár utca HÉV meg-
állónál, a Kiscelli utca - Pacsirtamező utca 
kereszteződésénél, a Fő téren – a Kórház 
utcánál, a Vörösvári út - Szőlő utca sarkánál 
és a Óbudai Rendelőintézet előtt.

aradi

Komoly bringás  
fejlesztések várhatóak

közösség9



Csaknem ezerháromszáz 
harmadik kerületi rászo-
ruló családnak juttatott 
el adománycsomagot 
az önkormányzat.

A kerületi hagyományaihoz hí-
ven az önkormányzat a tavalyi 
Advent Óbudán rendezvényso-
rozat keretében arra invitálta 
a kilátogatókat, hogy erejükhöz 
mérten járuljanak hozzá ado-
mányaikkal, hogy a több terhet 
viselő családok tagjainak szebbé 
varázsolhassák a karácsonyt.

Az önkormányzat kérése, 
mint írják, meghallgatásra ta-
lált, hiszen a vásárban felállított 
adománygyűjtő faházukba any-
nyi felajánlás érkezett, hogy 103 
család, azaz 218 kerületi lakos 
várhatta a sütés-főzéshez szük-
séges alapanyagokkal és ajándé-
kokkal az ünnep eljövetelét.

Az Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ 
(ÓCSTGYVK) munkatársai töb-
bek között tartós élelmiszereket, 
jó minőségű ruhákat és cipőket, 
valamint játékokat, gyermek-
könyveket és kedves plüssállato-
kat tettek a gazdagon megrakott 
csomagokba, a családok tagjai-
nak igényeit figyelembe véve.

Az adománygyűjtő akcióhoz 
a kerületi lakosok és az adventi 
vásárra látogatók mellett önkor-
mányzati és civil szervezetek is 

csatlakoztak, ahogyan a polgár-
mesteri hivatal dolgozói, dr. Kiss 
László polgármester és több al-
polgármester is. 

Mindennek köszönhetően 
az Óbudai Családi Tanácsadó 
munkatársai az elmúlt év de-
cemberében összesen 1298 rá-
szoruló család, azaz 2804 lakos 
számára juttattak el karácsonyi 
csomagot, benne – mint említet-
tük – többek között: tartós élel-
miszert, tisztítószert, kozmeti-
kai cikket, mikulás csomagot, 
plüssállatot, könyvet, játékot.

Az önkormányzat további 250 
nehézségekkel küzdő család 
számára állított össze csomagot 
tartós élelmiszerekből, ezzel re-
ményeik szerint 675 harmadik 
kerületi lakos terhein sikerült 
könnyíteniük az év végi ünne-
pek közeledtével.

A felajánlások között szere-
pelt Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat részéről 300 darab 
fenyőfa is, hogy az adományban 
részesülő családok gyermekeit 
még több meglepetés várhassa 
karácsony ünnepén.

Az önkormányzat köszöni 
minden adományozó személy-
nek és szervezetnek, hogy nagy-
lelkű felajánlásaik révén hozzá-
járulhattak ahhoz, hogy kerületi 
rászoruló családok örömmel ké-
szülhessenek az ünnepekre.

aradi

KÖSZÖNIK MINDENKINEK 
AZ ADOMÁNYOKAT!

A Göncz Árpád-emlékév rendez-
vénysorozata az Óbudai Társas-
körben zárult, az eseménnyel 
tovább mélyült az egykori államfő 
és lakóhelyünk kapcsolata.

„Én tulajdonképpen óbudai vagyok, hiszen 
másfél évvel az ostrom után itt volt az első 
lakásunk, a Bécsi úti városi házak egyiké-
ben, a harmadik emeleten” – így hivatko-
zott a 3. kerületre Göncz Árpád egykori 
köztársasági elnök. Az elmúlt egy évben 
a centenárium alkalmából Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat is csatlakozott a civilek 
és önkormányzatok munkájához - több ese-
ményt és megemlékezést kezdeményezett 
és szervezett.

A zárórendezvényt megelőző na-
pokban súlyos vesztesé-
geket szenvedett 
Magyarország, 
így a résztve-
vők egy per-
ces néma 
c sendde l 
és fel-
á l l á s s a l 
emlékez-
tek Mécs 
I m r é r e , 
az 1956-os 
for rada lom 
és szabad-
ságharc hősé-
re, valamint Tamás 
Gáspár Miklós filozó-
fusra.

„A mögöttünk álló Göncz Árpád-em-
lékév alkalmából gyűltünk össze, hogy 

számba vegyük a centená-
riumi rendezvénysoroza-
tunk epizódjait, és köszöne-
tet mondjunk mindazoknak, 
akik részt vállaltak a méltó 
megemlékezésben, akár 
önkéntesként is” – 
köszöntötte dr. 
Kiss László pol-
gármester a ven-
dégeket, majd 
Budapest főpol-

gármeste-
re, Ka-

rácsony 
Gergely is 

méltósággal 
beszélt az egy-

kori köztársasági 
elnökről. Az emlékévet lezáró ren-

dezvényt Gulyás András, a Göncz 
Árpád Alapítvány kuratóriumi elnöke 

nyitotta meg, aki köszönetet mondott 
Göncz Árpád gyermekei és az alapítvány 
nevében mindenkinek, akik valamilyen 
módon részt vállaltak a nagyszabású meg-
emlékezésekben.

2022. február 9-én dr. Kiss László avatta 
fel a Göncz Árpád Emlékhelyet a köztársa-

sági elnök egykori otthonában, a Bécsi út 
88. szám alatt. „Ő volt a rendszerváltás után 
a Magyar Köztársaság első köztársasági 
elnöke, a legnépszerűbb politikus Magyar-
országon. Óbuda a maga sokszínűségével, 
nemzetiségi, felekezeti, társadalmiosz-
tály-kavalkádjával, történelmi levegőjével 
szintén fontos alakítója volt Göncz Árpád 
személyiségének” – emelte ki beszédében 
a polgármester.

Az önkormányzat bőröndkiállítással is 
tisztelgett előtte, amelynek célja 

az volt, hogy minél több 
helyre jusson el Göncz 

emléke, valamint 
hogy az iskolá-

sok rendhagyó 
tör ténelemórák 
keretében is-
merhessék meg 
e g y e d ü l á l l ó 
m u n k á s s á g á t 

és életművét. 
Gondolatai és tet-

tei példaként állnak 
mindenki előtt, akinek 

fontos a szabadság. Izgal-
mas életútja szorosan össze-

kovácsolódott Magyaror-
szág sorsdöntő történelmi 
időszakaival, és ő mindig, 
a körülményektől függet-
lenül példát mutatott em-
berségből, és az elesettek 

iránt érzett felelősségválla-
lásból.
Göncz Árpád több volt mint 

államfő: egyszerre volt műfor-
dító és író, szülő és nagyszülő. Két-

száznál is több művet fordított: Styront, 
Hemingway-t, Doctorow-t és persze Tol-
kien fő művét, A Gyűrűk Urát is. Ezekből 
rövid részletet hallgathattak meg a résztve-
vők Bálint András, valamint Galkó Balázs 
színművész tolmácsolásában. Göncz Ár-
pád, az író egyik legszebb, élete különleges 
pillanatát felidéző novelláját, a Hazatérést 
Nagy Zsolt színművész olvasta fel.

Óbudán két fa is gyökeret eresztett, ame-
lyek Göncz Árpádhoz kötődnek: egyet ő 
maga ültetett 1990-ben a Selyemgombolyí-
tóban, egyet pedig az ő tiszteletére ültettek 
az Óbudai Egyetem parkjában. Azt pedig 
sose felejtsük el, hogy együttérzése a gyen-
gékkel, a kirekesztettekkel sosem politikai 
blöff volt, hanem egy bölcs, felelős és hite-
les ember példamutatása.

SZÁ

Bölcs, felelős, hiteles
Megtartották a Göncz Árpád-centenárium záró- és köszönőrendezvényét

önkormányzat11emlékezés 10



Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy elismerje azokat a kimagasló teljesítményeket, 
amelyek nagyban hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez. 
Az itt élők javaslatait is várjuk a díjak jelöltjeire vonatkozóan. 
Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és határidőket.

Ebben az évben is február 28-ig várjuk javaslataikat az Óbu-
da-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető címre, a Pro Óbuda Díjra, 
az Óbuda Sportolója Díjra, a Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békás-
megyer Sportjáért elismerésre, a Lorántffy Zsuzsanna-díjra, a Ti-
szavölgyi István-díjra, a Prof. Dr. Pintér Endre-díjra és A III. 
Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevélre, vala-
mint a Zöld Óbudáért Díjra.

Az elismerések 
adományozására  
javaslatot tehet:
l III. kerületi állandó lakó-

hellyel rendelkező nagy-
korú személy,

l Ó b uda-B ék ásm e g yer 
Önkormányzat Képvise-
lő-testületének tagja,

l Óbuda-Békásmegyer dí-
szpolgára,

l III. kerületi székhellyel 
rendelkező civil szervezet.

(Egyes díjak esetében az ado-
mányozásra további személyek, 
szervezetek is javaslatot tehetnek, 
ezek körét az elismerések részletes is-
mertetésénél jelöljük.)

A javaslatok benyújtásához kérjük, hogy az obuda.hu 
oldalon található űrlapot töltsék ki és küldjék vissza az egyes dí-
jaknál leírt módon. A jelölt szakmai útját, teljesítményét bemutató 
részletes indokolást külön lapon kell csatolni a javaslathoz.
A díjak adományozásáról szóló részletes szabályokat Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat képviselő-testületének 17/2021. (IV. 7.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza, ennek fontosabb elemeit 
foglaljuk össze az alábbiakban.
 
Óbuda-Békásmegyer  
Díszpolgára kitüntető cím
Óbuda-Békásmegyer fejlődése és gyarapodása érdekében vég-
zett kiemelkedő tevékenység elismeréseként és az önkormány-
zat tiszteletének, hálájának kifejezéseként Óbuda-Békásmegyer 
Díszpolgára kitüntető címet adományoz önkormányzatunk annak 
a személynek, aki kerületünk gazdasági, társadalmi, tudományos 

vagy művészeti életében maradandót alkotott, és/vagy egész 
életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos vagy 
nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békás-
megyer jó hírnevének öregbítéséhez.
Évente egy Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím ado-
mányozható.
A javaslatot a polgármesternek címezve, zárt boríték-
ban a Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályához 
lehet benyújtani: postai úton (1300 Bp. Pf.: 102.), elektro-
nikus úton a postabonto@obuda.hu e-mail-címre, vagy 
személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában (1033 Budapest,  

Harrer Pál utca 2.).
 

Pro Óbuda Díj
Pro Óbuda Díjat adományoz önkormány-

zatunk annak a személynek, aki Óbu-
da-Békásmegyer fejlődése, gyara-

podása és hírnevének öregbítése 
érdekében elismerésre méltó, ki-
emelkedő tevékenységet vég-
zett a gazdaság, a tudomány, 
a művészet és a kultúra bármely 
területén.
Évente három Pro Óbuda Díj ado-
mányozható, kivéve, ha a díjra 

javasolt személyek száma ötnél 
több, és közülük háromnál több 

személynek is olyan kimagasló ér-
demei vannak, amelyek alapján mél-

tók lehetnek a díjra.
A javaslatot a polgármesternek címez-

ve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal 
Szervezési Főosztályához lehet benyújtani: 

postai úton (1300 Bp. Pf.: 102.), elektronikus úton 
a postabonto@obuda.hu e-mail-címre, vagy személyesen 
az Ügyfélszolgálati Irodában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).
 
Óbuda Sportolója Díj
Óbuda-Békásmegyer sportmúltjához és sporthírnevéhez méltó 
sportteljesítmény elismeréseként Óbuda Sportolója Díj adomá-
nyozható az olimpiai, paralimpiai programban szereplő sportá-
gakban az adományozás évében vagy az azt megelőző két nap-
tári évben kiemelkedő sporteredményt elérő, harmadik kerületi 
lakóhellyel rendelkező sportolónak vagy a harmadik kerületben 
működő sportegyesület sportolójának.
Évente két díj (egy nő és egy férfi részére) adományozható.
A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a sportegye-
sület döntéshozó szerve.
A javaslatokat e-mailben a berenyi.petra@esernyos.hu  cím-
re várjuk.

VÁRJUK A JAVASLATO KAT  
A III. KERÜLET LEENDŐ DÍJAZOTTJAIRA!

Hidegkuti Nándor-díj 
Óbuda-Békásmegyer Sportjáért
Óbuda-Békásmegyer sportjáért végzett kiemelkedő tevékenység 
elismeréseként Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békásmegyer Sport-
jáért elismerést adományoz önkormányzatunk annak a kerületi 
lakóhellyel rendelkező vagy a kerületben működő sportegyesület 
vezetőjének, edzőjének, aki kiemelkedő sporteredményt előse-
gítve a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedik.
Évente egy Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békásmegyer Sportjáért 
elismerés adományozható.
A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a kerületben 
működő sportegyesület döntéshozó szerve, iskolai közössége.
A javaslatokat e-mailben a berenyi.petra@esernyos.hu címre 
várjuk.
 
Lorántffy Zsuzsanna-díj
Lorántffy Zsuzsanna-díjat adományoz önkormányzatunk a kerület 
óvodáiban, általános és középiskoláiban, valamint egyéb oktatá-
si intézményben dolgozó pedagógusnak, illetve a köznevelés irá-
nyításában dolgozónak a gyermekek és tanulók nevelésében-ok-
tatásában, a korszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában 
és alkalmazásában, a közoktatás irányításában kifejtett tartósan 
kiemelkedő tevékenységéért, elért eredményéért.
Évente tíz Lorántffy Zsuzsanna-díj adományozható.
A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a kerületben 
működő oktatási-nevelési intézmény vezetője, szülői munkakö-
zössége, a diákokat képviselő szervezet és az oktatási-nevelési 
szakmai szervezet.
A javaslatokat e-mailben a horanyi.anna@obuda.hu címre 
várjuk.
 
Tiszavölgyi István-díj
Tiszavölgyi István-díjat adományoz önkormányzatunk a kerület 
valamely középiskolájában hosszú időn át, tartósan és ki-
emelkedő színvonalon végzett nevelő-oktató mun-
kát végző pedagógusnak. Évente egy Tiszavöl-
gyi István-díj adományozható.
A fentebb meghatározottakon kívül javasla-
tot tehet a kerületben működő középfokú 
oktatási intézmény vezetője, iskolai kö-
zössége.
A javaslatokat e-mailben a horanyi.
anna@obuda.hu címre várjuk.
 
Prof. Dr. Pintér Endre-díj
Prof. Dr. Pintér Endre-díjat adományoz 
önkormányzatunk a kerület lakosságának 
egészsége érdekében gyógyító-ápoló mun-
kával, a rehabilitáció vagy a betegségmegelőzés 

terén kifejtett tevékenységgel, az egészségügyben kifejtett szer-
vező munkával elért kiemelkedő teljesítményért.
Évente két Prof. Dr. Pintér Endre-díj adományozható.

A javaslatokat a polgármesternek címezve, a Polgármesteri 
Hivatal Szociális Főosztályához lehet benyújtani: postai úton 
(1300 Bp. Pf.: 102.), elektronikus úton a postabonto@obuda.
hu e-mail-címre, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Iro-
dában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).

Zöld Óbudáért Díj
A Zöld Óbudáért Díj azon személynek és szervezetnek adomá-
nyozható, aki, amely kezdeményezésével, programjaival hoz-
zájárul a fenntartható környezet védelméhez és kialakításához, 
a környezettudatos magatartás népszerűsítéséhez, a környezet-
védelemhez kapcsolódó aktív tevékenységével részt vállal a kör-
nyezet minőségének javításában, a természeti értékek, a zöldfe-
lületi elemek megóvásában, a környezeti nevelésben.
Évente egy Díj adományozható.

A javaslatot e díj tekintetében a hatálybalépés napjától, 
2023. február 1-től várjuk, a polgármesternek címezve, zárt 
borítékban a Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályához 
lehet benyújtani: postai úton (1300 Bp. Pf.: 102.), elektronikus 
úton a postabonto@obuda.hu e-mail-címre, vagy személye-
sen az Ügyfélszolgálati Irodában (1033 Budapest, Harrer Pál 
utca 2.).

„A III. Kerületi Köznevelésért  
Elismerő Oklevél”

„A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevél” elismerést 
adományoz önkormányzatunk a kerület oktatási intéz-

ményeiben legalább tíz éve lelkiismeretes munkát 
végző, nem pedagógus közalkalmazott részére.

Évente három „A III. Kerületi Köznevelésért El-
ismerő Oklevél” adományozható.
A fentebb meghatározottakon kívül javasla-
tot tehet a kerületben működő oktatási-ne-
velési intézmények vezetője, szülői munka-

közössége, a diákokat képviselő szervezet 
és oktatási-nevelési szakmai szervezet.

A javaslatokat e-mailben a horanyi.anna@
obuda.hu címre várjuk.
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A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 
és Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat továbbra is várja minden rászoruló 
jelentkezését az ingyenes gyermek-
jogi tanácsadásra és jogsegélyre.

A gyerekek joga sokféle módon sérülhet, 
és gyakran sérül is. Hogy egy példát is mond-
junk: Magyarországon minden 10. gyerek 
bántalmazás, erőszak áldozatává válik. 

2005 óta törvény szerint zéró toleran-
cia van a bántalmazás minden formájával 
szemben, mégis széles körében elfogadott 
a bántalmazás számos típusa, a szóbeli bán-
tástól kezdve az úgynevezett nevelő célzatú 
pofonig.

Az elmúlt több mint két év pláne meg-
terhelő lehetett a gyerekeknek. Persze nem 
csak nekik. Felnőttek, pedagógusok is szo-
katlan helyzetek tucatjaival néztek szem-
be, számtalan kérdés fogalmazódhat meg 
sokakban. Ha egy-egy bizonytalan, furcsa 
helyzetet szívesen megbeszélnének szakem-

berekkel is, forduljanak bizalommal az ala-
pítvány munkatársaihoz.

Az önkormányzat már több mint két éve 
együttműködik az egyik legjelentősebb 
hazai szervezettel, a Hintalovon Gyermek-
jogi Alapítvánnyal. Akár iskolai, óvodai, 
bölcsődei problémákról van szó, akár csa-
ládi kérdésekről, válással, láthatással, gyer-
mekvédelemmel kapcsolatos ügyekről, ha-
vonta egy alkalommal segítenek.

„Tegyünk együtt azért, hogy a harmadik 
kerületben a megelőzésé és a megoldásé le-
hessen minden esetben a főszerep. Keressék 
az alapítvány munkatársait bizalommal” - 
teszi hozzá az önkormányzat.

A tanácsadásra mindenkit szeretettel vár-
nak – szakembereket, laikusokat egyaránt –, 
akinek kérdése, problémája van gyermekvé-
delmi, gyermekjogi kérdésekben.

A tanácsadáson jogász és pszichológus 
van jelen, de fontos észben tartani, hogy 
ők kizárólag gyermekjogi, gyermekvé-
delmi kérdésekben állnak rendelkezésre 
ennek az együttműködésnek a keretében. 

Más típusú problémával, panasszal ezeken 
az alkalmakon nem tudnak hozzájuk fordul-
ni az érdeklődők.

Ha e-mailben előre jelzik, van mód arra is, 
hogy többen kezdeményezzenek beszélgetést 
(ha többen ugyanazokat a kérdéseket, prob-
lémákat szeretnék felvetni). Ideális, ha ötnél 
többen nem jelentkeznek egyszerre, hogy va-
lóban hasznos tudjon lenni a beszélgetés.

Az alábbi időpontokra 
 tudnak jelentkezni:
Január 18. 14.00–17.00 óra
Február 15. 14.00–17.00 óra
Március 22. 14.00–17.00 óra
Április 19. 14.00–17.00 óra
Május 17. 14.00–17.00 óra
Június 14. 14.00–17.00 óra

Minden ügyre, esetre 40 perc jut. Tehát ez 
alatt az idő alatt a jogász és a pszichológus 
kizárólag az adott kérdésre és problémára 
koncentrál. Regisztrálni az obuda.hu olda-
lon található linken tudnak.

aradi

A klímaberendezések működése során 
keletkező, úgynevezett kondenzvíz 
csöpögése viszályt kelthet az alattunk 
lakókkal, közterületre kifolyva bal-
esetveszélyes, ráadásul jogszabályba 
is ütközik. Hogyan kerüljük el ezt? 
Az előírások 22 éve változatlanok, de 
érdemes feleleveníteni a tudnivalókat.

Közérdekű bejelentés érkezett Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzathoz, ami 
a kerületben feltételezhetően sza-
bálytalan kondenzvíz kivezetésű 
klímaberendezések kivizsgálását 
kéri. Összeállításunkban igyek-
szünk a légkondicionáló készülék 
szabályos felszereléséhez és üze-
meltetéséhez hasznos tanácsokat 
adni, és az üggyel kapcsolatban fel-
merülő kérdéseket megválaszolni.

Már meglévő 
berendezés esetén mit 
tegyünk?
Kültéri klímaberendezés kifolyója 
a közterületre vagy szomszéd telek-
re nem bocsáthat ki kondenzvizet. E 
szabály különös jelentőségét az adja, 
hogy a készülékből csöpögő víz nem csupán 
az alattunk lakót vagy a járókelőket zavar-
hatja. Télen (amennyiben fűtésre is használ-
ják a készüléket) a közterületre kicsöpögő 
kondenzvíz lefagyva súlyos csúszás- és így 
balesetveszélyt is jelenthet!

Praktikus megoldás lehet a kibocsátott 
kondenzvíz felfogására (és így csöpögésé-
nek megakadályozására), ha a készülékből 
egy műanyagcső segítségével tartályba, 
edénybe vezetjük, és időnként kiürítjük 
a működés közben keletkező folyadékot

.
Mire figyeljünk még 
újonnan elhelyezni kívánt 
klímaberendezés esetén?
Amennyiben közterület felé néző homlok-
zatunk van: ablakklíma berendezés és klí-
maberendezés kültéri egysége

‒ erkély, loggia, terasz megléte esetén 
csak azon belül rejtett, vagy takart módon,

‒ az épület megjelenéséhez illeszkedve 
helyezhető el.

A Duna felé, valamint a főutak felé néző 
épülethomlokzaton már meglévő épület ese-
tében – a panelépületek kivételével – külté-
ri klímaegység nem helyezhető el, azt csak 

a közterület felől nem látható módon szabad 
felszerelni.

Újonnan épülő ingatlanok 
esetében

Közterület a jogszabály megfogalmazá-
sában: „a közhasználatra szolgáló minden 
olyan állami vagy önkormányzati tulajdon-

ban álló terület, amelyet rendelte-

tésének megfelelően 
bárki használhat, 
ideértve a közterü-
letnek közútként szolgáló és a magánterü-
letnek a közforgalom számára a tulajdonos 
(használó) által megnyitott és kijelölt részét, 
továbbá az a magánterület, amelyet azonos 
feltételekkel bárki használhat.”

‒ a klímaberendezés kültéri egysége ki-
zárólag rejtett módon helyezhető el a közte-
rületi homlokzaton, erkélyen, loggián vagy 
teraszon,

‒ kültéri egységet utólagosan az épület 
eredeti homlokzatterveiben e célból meg-
határozott rejtett vagy takart módon szabad 
elhelyezni.

Új típusú lakóegyüttesek területén, 
az épület felújítása, hőszigetelése és színe-
zésének megváltoztatása esetén, a kültéri 
klímaberendezés csak az épület homlokza-
tának egészére vonatkozó színezési tervvel 
összhangban elkészített, elhelyezési terv 
alapján helyezhető el.

Védett (építészeti) érték, azaz műemlék 
vagy helyi védett épület közterülettel ha-
táros homlokzatán kültéri egységgel ren-
delkező klímaberendezés csak takartan he-
lyezhető el.

A fővárosi és kerületi védett (építészeti) ér-
ték, továbbá a városképi szempontból kiemelt 
területeken lévő, és a kiemelt közterületek, 
kiemelt történeti közterületek mentén lévő 
építmény közterület felé eső homlokzatain – 
telepszerű övezetben kizárólag a földszinten – 
továbbá tető felületein településképi bejelentés 
köteles a klímaberendezés elhelyezése. (A ké-
relem elbírálása a főépítész illetve a Tervtanács 
szakmai állásfoglalása figyelembevételével 

történik.)
Klimatizáló berendezések elhelyezé-

sét nem csupán helyi, önkormányzati 
rendelet, hanem kormányrendelet is 
szabályozza, mely többek között előírja, 
hogy

„A homlokzatra, az épület külső meg-
jelenésével összhangban, takartan, illet-
ve építészeti eszközökkel megoldva ak-
kor lehet klímát felszerelni, ha az épület 
állékonyságát nem veszélyezteti, a hom-
lokzatot nem károsítja és az épített kör-
nyezet értékeinek védelmére vonatko-
zó érdeket nem sért.”

Fontos tudni! A klímaberendezések 
elhelyezésével valamint azok kon-

denzvíz elvezetésével kapcsolatos sza-
bályozás nem új keletű, nem a jelenlegi 

önkormányzathoz köthető döntés, hiszen 
a légkondicionáló berendezés elhelyezését va-
lamint a kondenzvíz kivezetésének tilalmát 
már 2001. év óta szabályozza önkormányzati 
rendelet. Az ÓBVSZ 20.§ (1) és (3) bekezdése 
szabályozta a légkondicionáló berendezés elhe-
lyezését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Hivatalunk csak 
a légkondicionáló berendezések elhelyezését 
és az épületek közterület felé néző homlokzatán 
elhelyezett klímaberendezések jogszabályok-
nak való megfelelőségét, közte a kondenzvíz 
elvezetését vizsgálhatja.

ÍGY SZABÁLYOS ÉS BIZTONSÁGOS 
A KÜLTÉRI KLÍMABERENDEZÉS 
HASZNÁLATA Az önkormányzat számos felhívást 

adott ki a szabálytalan elhelyezés miatt

Óbuda-Békásmegyer településképének vé-
delméről szóló 36/2017. (IX. 29.) Ök. rendelete 
(TKR) meghatározza a klímaberendezés el-
helyezésének szabályait. Továbbá az Óbu-
da-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 
20/2018. (VI. 26.) Ök. rendelet (ÓBÉSZ) 56. § (6) 
bekezdése tartalmazza az úszótelek beépí-
tetlen részére vonatkozó előírást, valamint 
a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény 27. § a) pontja határozza meg a közte-
rület fogalmát. Az említett kormányrendelet 
pedig az országos településrendezési és épí-
tési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (OTÉK) 92. § (2) bekezdése.

Ingyenes jogsegély 
és gyermekjogi tanácsadás
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GONDOZÓT KERESÜNK 
III. KERÜLETI 
NYUGDÍJASHÁZBA
NAPI 12 ÓRÁS MUNKARENDBE
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerületben 6 
nyugdíjasházat működtet, amelyekben önálló élet-
vitel fenntartására képes nyugdíjas emberek élnek, 
azonban az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
24 órás nővérszolgálatot biztosít számukra.

FELADATOK
• Szakképesítésének megfelelően a gondozási-ápo-
lási feladatokat végez: gyógyszerelés, gyógyszerfel-
iratás, injekciózás, vérnyomásmérés, súlymérés, sebke-
zelés, vércukor ellenőrzés, pszichés gondozás
• Segíti az ellátottak személyi higiéniáját. Ágyazás, ágyneműcsere.
• Az ellátottak testi-lelki ápolása, személyi higiéniájával kapcsolatos feladatok el-
látása.
• Közreműködés az ápolási, illetve gondozási tervek elkészítésében, vezeti a gondo-
zási-ápolási dokumentációját.

AMIT MI NYÚJTUNK
• Egy elhivatott és összetartó csapat
• Családbarát munkahely
• Éves egyszeri munkaruha juttatás

SZÜKSÉGES ISKOLAI VÉGZETTSÉG
Szociális gondozó-ápoló, vagy egészségügyi végzettség

JELENTKEZÉS
Fényképes, szakmai önéletrajz és iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másola-
tának megküldésével, a teri.viktoria@kszki.obuda.hu email címen.

JELZŐRENDSZERES
GONDOZÓ-KOORDINÁTOR
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ 
SZOLGÁLATBA
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, hogy az otthonukban 
élő, a koruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására 
átmenetileg nem, vagy kevésbé képes nyugdíjas emberek-
nek könnyebbé, tegye a mindennapjait.

FELADATOK
• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinálása, 
az ügyeletes gondozók beosztásának elkészítése, havi elszámo-
lás elkészítése és szükség szerint adatszolgáltatás nyújtása.
• A megállapodás alapján a szolgáltatások napi folyamatának koordinálása.
• Gondozási elszámolások előkészítése, gondozási díjak beszedése a Pénzkezelési
Szabályzatnak megfelelően.
• Az ellátással kapcsolatos gondozási mutatók és statisztikai 
kimutatások készítése.
• Éves munkaterv, szakmai program és beszámolók előkészítése.
• Napi gondozási feladatok ellátása.

AMIT MI NYÚJTUNK
• Egy elhivatott és összetartó csapat
• Rugalmas munkaidő
• Családbarát munkahely
• Havi BKV bérlet
• Éves egyszeri munkaruha juttatás

SZÜKSÉGES ISKOLAI VÉGZETTSÉG
szociális ápoló-gondozó, vagy egészségügyi végzettség

MUNKAIDŐ:Hétfőtől-péntekig 8-16h

JELENTKEZÉS: Fényképes, szakmai önéletrajz és iskolai végzettséget igazoló bizo-

nyítvány másolatánakmegküldésével, a teri.viktoria@kszki.obuda.hu email címen.
Érdeklődni telefonon a 06/1/250-1552/munkaügy telefonszámon lehet.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, hogy az otthonukban élő, 
a koruk és egészségi állapotukmiatt önmaguk ellátására át-
menetileg nem, vagy kevésbé képes nyugdíjas embereknek 
könnyebbé,tegye a mindennapjait.

FELADATOK
• A bevásárlás az ellátott lakásához legközelebb eső üzletből, 
alkalmanként maximum 5 kghatárig, az orvos által előírt gyógy-
szerek kiváltása és az ellátotthoz való eljuttatása, orvosielrende-
lésre történő adagolása.
• Segédkezés az ellátottak étkeztetésénél (tálalás, etetés, mosogatás).
• Igény szerint az ellátottak mosdatása, ágyazás, ágyneműcsere. Mentális és pszi-
chésállapotuk figyelemmel kísérése.
• A következő havi térítési díjak beszedésében való közreműködés.
• Pontos és naprakész dokumentáció vezetése.

SZÜKSÉGES ISKOLAI VÉGZETTSÉG
szociális ápoló-gondozó, vagy egészségügyi végzettség

MUNKAIDŐ:
Hétfőtől-péntekig 8-16h

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

JELENTKEZÉS
Fényképes, szakmai önéletrajz és iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másola-
tának megküldésével, a teri.viktoria@kszki.obuda.hu email címen.
Érdeklődni telefonon a 06/1/250-1552/munkaügy telefonszámon lehet.

GONDOZÓ-ÁPOLÓ
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ 
SZOLGÁLATBA
NAPI 8 ÓRÁS MUNKARENDBE

Kedves Kerületi 
nyugdíjas lakosok!
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Hatvany Lajos Idősek 
Klubjának munkatársai sok szeretettel várják minden kedves 
érdeklődőt az alábbi programokra.

Két hetente kedden  10:00 óra  Magyarország madártávlatból    
Minden szerdán 9:00 óra  Székes torna
Két hetente szerdánként 10:00 óra  Irodalmi Kávéház
Minden csütörtökön 14:00 óra  Jóga

Klub nyitvatartása:  
8:00-16:00-ig
Elérhetőség:  

1039 Bp. Hatvany Lajos u. 1.
Telefonszám:  
06-1-454-0710

„JOGERŐSEN  
PERT NYERTEM  

BÚS BALÁZS ELLEN”

Jogerősen pert nyertem a fideszes Bús Ba-
lázs ellen abban a pedofil-ügyben, amelyben 
a Fidesz 30 éves gyakorlattal szembemenve 
júniusban kiadta a mentelmi jogomat. Talán 
emlékeznek, hogy Bús Balázs büntetőfel-
jelentést tett ellenem, amiért azt mondtam, 
hogy a bukott óbudai polgármester 2019-
ben szándékosan eltitkolt egy 3. kerületi óvo-
dában hosszú ideje folyó, majd szerencsére 
leleplezett pedofil bűncselekményt.

2020 októberében dr. Kiss László polgár-
mester úr több hónapos belső vizsgálatot zárt 
le. A belső vizsgálat során napvilágra került, 
hogy súlyos mulasztásokat és visszaéléseket 
követett el 2019. tavaszán a Bús Balázs-ve-
zette fideszes többségű városvezetés. Az ügy 
komolyságát jelzi, hogy annak felderítésében 
a Nemzeti Nyomozóiroda mellett az Europol 
és más szervek is részt vettek. Ezúton is kö-
szönöm dr. Kiss László polgármester úrnak, 
hogy azonnal lépett, és a hatóságok bevo-
násán kívül felvette a kapcsolatot a Hintalo-
von Gyermekjogi Alapítvánnyal is, akiknek 
a szakértelmére és széles körű, nemzetközi 
tapasztalataikra építve olyan közép- és hosz-
szútávú programok kidolgozásába kezdtek, 

amelyek a jövőben elejét vehetik minden ha-
sonló esetnek.

Bús tehát feljelentett, mert szerinte én rá-
galmaztam őt, amúgy pedig rendben volt, 
hogy bár tudomást szerzett az óvodás gyere-
kek elleni bűncselekményről, az EP-választás 
és az akkori önkormányzati választás évében 
úgy döntött: nem kockáztatja a választást, in-
kább hallgat az ügyről.

Első fokon a Budapesti II. és III. kerületi 
bíróság megállapította, hogy részemről rá-
galmazás nem történt, a kijelentéseim nem 
alkalmasak a becsület csorbítására, nem tar-
talmaznak gyalázkodó vagy emberi méltó-
ságot sértő kijelentést, így az ellenem rágal-
mazás vétsége miatt indult ügyben a bíróság 
az eljárást megszüntette. Bús fellebbezett, de 
nemrég másodfokon a Fővárosi Törvényszék 
az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

Méltatlan és szánalmas, hogy ahelyett, 
hogy Bús magába szállna és végleg elvonul-
na a közélettől, még ő pereskedett. Értem, 
hogy a bukott polgármester nem számított 
arra, hogy elveszíti a 2019-es választást, 
az új ellenzéki polgármester, dr. Kiss László 
pedig megtalálja a polgármesteri levelezés-
ben az óvodavezető kétségbeesett e-mailjeit, 

amelyben a fenntartó önkormányzattól segít-
séget kér.

De a fideszes Búsnak – aki tavaly még 
a kerületi képviselőségről is kénytelen volt 
lemondani, amikor kiderült, hogy összefér-
hetetlen módon több mint egy éve képviselői 
fizetése mellett havi 1 millió forintot is jogo-
sulatlanul felvett a Nemzeti Kulturális Alap 
alelnökeként – inkább bocsánatot kellene 
kérnie a bántalmazott gyerekektől, szülők-
től, óvodai dolgozóktól, akik kevésbé voltak 
neki fontosak, mint a saját fideszes politikai 
karrierje.

Végül az ügy kapcsán emlékezzünk meg 
arról a végtelenül szánalmas júniusi bohó-
zatról is, amelynek keretében a parlament 
Mentelmi bizottságának javaslata ellenére 
– nem mellesleg Kövér László helyben tör-
ténő utasítására – a fideszes többség kiadta 
a mentelmi jogomat. Az ülésteremben akkora 
zavar támadt a kormánypárti erőkben, hogy 
a levezető elnök, a KDNP-s Jakab István Kö-
vér őrjöngése és csapkodása közepette csak 
harmadik nekifutásra tudta hiba nélkül el-
mondani, hogy mi történt. 30 éves gyakorla-
tot és parlamenti konszenzust rúgott fel ezzel 
a Fidesz-KDNP.

Remélem, mindenki érti: semmilyen politi-
kai érdek nem lehet fontosabb soha a gyere-
kek védelménél.

Szabó Tímea
Óbuda-Békásmegyer  

országgyűlési képviselője
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A belső vizsgálat 
során napvilágra 
került, hogy súlyos 
mulasztásokat 
és visszaéléseket 
követett el 
2019. tavaszán 
a Bús Balázs-vezette 
fideszes többségű 
városvezetés.
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Top 100-ban 
az Óbuda Fotóklub

Koncz Dezső vezetésével az Óbuda Fotóklub az elmúlt években több-
ször is pályázott és képeivel szerepelt a FIAP fotóklub-világbajnok-
ságon. A rangos nemzetközi versenyen évről-évre a világ fotóklubjai 
– többszáz fotós műhely – méretteti meg magát. Az Óbuda Fotóklub 
2022-es pályázatával idén először bekerült az első százba: 91. helye-
zést értek el, ráadásul olyan anyagot állítottak össze, amelyből hét 
képet is elfogadtak a kiállításra. Összeállításunkban ezeket a fotókat 
láthatják. 

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.

Előző cikkünkben azt mutattuk meg, hogy 
mit is ehetett egy római polgár Aquincum-
ban. Most az egyik legkevésbé ismert kor, 
az avar kor étkezési szokásait szeretnénk 
közelebb hozni önökhöz. Az egykori pannó-
niai provinciák jelentős részét az 5. század-
ban átadták a rómaiak a keleti népeknek, ám 
Óbuda településtörténetének avar kori sza-
kasza a történészek által egyelőre kevésbé 
kutatott és feltárt periódusa.

A kor emberei leginkább földművelés-
ből, állattenyésztésből, pásztorkodásból, 
halászatból és vadászatból éltek. Házaik kis 
alapterületű, lekerekített sarkú, félig földbe 
süllyesztett építmények voltak, amelyeket 
a római kor tégláiból húztak fel. A Filato-
rigátnál például előkerült egy összefüggő 
településrészlet, ebből és egyéb feltárá-
sokból rekonstruálható az is, hogy mit 
ettek és ittak akkoriban. Alapvetően 
főtt étel, legtöbbször köles vagy egyéb 
kása került a tányérba. A növényi 
alapú, de korántsem egyoldalú táp-
lálkozást főleg ünnepi alkalmakkor 

színesíthette többféle állati fehérje, hús 
és tejtermék. A kásához rendszeresen járt 
főtt vagy sült hús, hal is „feltétként”. A sírok 
feltárása során pedig kiderült, hogy sertést, 
bárányt, vadat és szárnyasokat is fogyasz-
tottak, de többféle borszőlő magját is meg-
találták.

A római recepteknél Apicius könyve nagy 
segítséget nyújtott, ám írott források hiá-
nyában a kora középkori ember étkezési, 
táplálkozási szokásairól keveset 
tudunk. Biztosak lehe-
tünk azonban abban, 
hogy az embe-
rek akkor is 
szeretek 

enni-inni, és egy-egy ünnepi alkalommal ők 
is igencsak megadták ennek a módját.

A köles egészséges, 10 ezer éves múltra 
tekint vissza, az ebből készült zöldséges 
kása pedig bármilyen feltéthez tökéltesen 
illik, ragutól kezdve a sült húsig. Az om-
lós, fűszeres ropogós-mézes kacsa sikere 
pedig most is akkora, mint évszázadokkal 
ezelőtt. Próbálják ki bátran önök is, garan-

táltan elnyeri majd a  
tetszésüket!

SZÁ

Óbuda történelmi ízei II.

Köleskása 
ropogós 
kacsacombbal

Hozzávalók: 
2 kacsacomb, 1 bögre hántolt köles, 1 dl bor, zellerzöld, sárgaré-
pa, fehérrépa, lestyán, méz, só, bors, koriander, római kömény, 
újhagyma, rozmaring ág

Elkészítés: 
A kacsacombokat előre bepácoljuk, sóval, borssal, lestyánnal, 
őrölt korianderrel, rozmaringgal, mézzel és egy deci borral. Elő-
melegített sütőben ropogósra sütjük, közben a keletkezett szaft-
tal kenegetjük. A kacsa alól kisült zsíron megpirítjuk az apróra 
vágott répákat, valamint az újhagymát, majd bort, sót, lestyánt, 
zellerzöldet és petrezselymet adunk hozzá. A kölest is megpirít-
juk, és háromszoros mennyiségű vízzel felöntjük, 20 perc alatt 
készre főzzük.Tóth Tamás - The Tree of Life

Nagy Rita - Racing

Koncz Desző - Eyes

Egry Zsuzsanna - Waiting for tea

Lehotczky István - Fighting the elements

Egri Zsuzsanna - Visitors

Tóth-Piusz István - Morning on the bridge



Lassan 5 éves múltra tekint vissza 
a Szent Margit Rendelőintézet égisze 
alatt működő Egészségfejlesztési Iro-
da tevékenysége. Az EFI egészségügyi 
szűrésektől, állapotfelméréseken át 
egészen az edukációs rendezvényekig 
számos módon segíti mindazokat, akik 
tenni szeretnének egészségükért.

Az egészség megőrzése, de leginkább a be-
tegségek elkerülése érdekében szervezett 
programjaik teljesen ingyenesek, azonban 
regisztrációhoz kötöttek. Hogy mikor és mi-
lyen eseményekkel készülnek időről időre, 
arról a Rendelőintézet weboldalának nyitó-
lapján, az Eseménynaptárnál tájékozódhat-
nak.Lássuk, milyen lehetőségek közül válo-
gathatnak az egészségtudatos érdeklődők!

Boka-kar-index
Gondolta volna, hogy a boka-kar-index 
(BKI) vizsgálat átfogó képet ad az érrend-
szer aktuális állapotáról? A korszerű, köny-
nyen használható, néhány perc alatt elvégez-
hető, orvosi irányelveknek megfelelő mérés 
célja alapvetően a megelőzés. A vizsgálat 
során rögzítik a rizikótényezőket, megmé-
rik a vitális paramétereket, meghatározzák 
a vércukorszintet, végül a bokára és karra 
rögzített készülékekkel végzik el a mérést.

Testösszetétel mérés
A BMI-indexként is ismert felmérés során 
könnyen levonhatnak következtetéseket 
a páciens általános egészségi és fittségi ál-
lapotáról. A test összetétele fehérjékből, 

testvízből, zsírból és ásványi anyagokból áll 
– ezek összessége adja a testtömeget. A tel-
jesen fájdalommentes, pár perces elemzés 
eredményt mutat az izomfejlődésről, a táp-
lálkozási egyensúlyról és az elhízás mérté-
kéről.

Arteriográf mérés
Sokkoló, de hazánkban minden második 
ember halálát az érelmeszesedésből kifejlő-
dő szív- és érrendszeri betegségek okozzák. 
A szívinfarktus, az agyvérzés legtöbbször 
váratlanul, néha pedig már meglepően fiatal 
korban szedi áldozatait. Az arteriográf mé-
réssel azonban már korai fázisban diagnosz-
tizálható a betegség! Az állapotfelmérést 
azoknak a 60 év alatti pácienseknek javasol-
ják, akiknél ez idáig nem diagnosztizáltak 
érrendszeri problémát.

Depresszió szűrés
Jó hírünk van, már a depresszió szűrésére is 
van protokoll! Az egyik leggyakrabban elő-
forduló hangulati zavart sokan nem ismerik 
fel, nem kérnek segítséget, pedig a tartósan 
negatív hangulat, apátia, érzelmi sivárság, 
reménytelenség, energiátlanság, nyomott-
ság, kedvetlenség igenis indokolja a depresz-
szió szűrést. A páciens pszichológus segítsé-
gével tölti ki a speciális kérdőívet, melynek 
végén azonnali visszajelzést ad a felmért 
személy állapotáról, szükség esetén pedig 
javaslatot tesz a további lépésekre.

Demencia szűrés
A memória gondokat, a feledékenységet 
egy gyűjtőfogalomra, a demenciára enged-
hetnek következtetni. Az állapot az életkor 
előrehaladtával fordul elő elsősorban, ezért 
55 éves kor felett preventív jelleggel aján-
lott a demencia szűrés – panaszmentesség 
esetén is. Minél korábban felismerik ugyan-
is a kognitív képességek változását, annál 
hosszabb tünetmentes időszakra számít-
hat a páciens. A szűrés során a különböző 
kognitív funkciókat vizsgálja pszichológus 
szakember, melynek végén a páciens azon-
nali visszajelzést kap.

Az Egészségfejlesztési Iroda elhivatott 
csapata szeretettel várja Óbuda-Békásme-
gyer egészsége iránt érdeklődő lakosainak 
jelentkezését a programokra, melyekről 
bővebb információt és pontos dátumaikat 
a: https://www.szentmargitrendelo.hu/ese-
menynaptar.php linken talál.
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Az év első negyedében ismét gazdag 
programokkal várja a horvát kul-
túra, irodalom és történelem iránt 
érdeklődőket Óbuda-Békásmegyer 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.

Január 21-én, szombaton délután 15 órától 
Benkovits György helytörténész, a szent-
endrei dalmátok kutatója, Szentendre 
Város Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke tart képes előa-
dást Történetek a szentendrei dal-
mátokról címmel.

„Arra kérdésre, kik is a dalmá-
tok, a válasz nem egyszerű ‒ vall-
ják maguk a szentendrei dalmát kö-
zösség tagjai is. ‒ Ugyanis ahány 
nemzet alatt vagy nemzettel éltek 
együtt őseink, a dalmátok, annyi vá-
lasz található erre a kérdésre, még a tu-
dományos munkákban is.” 

Péntek Orsolya horvát identitású kép-
zőművész-író, az Óbudai Anziksz szerkesz-
tője, 2022. őszén megjelent Vénusz jegyében 
című legújabb regényét mutatják be február 
3-án, pénteken délután 16 órától irodalmi 
est keretében. 

A beszélgetőtárs PhD. Blazsetin István 
irodalomtörténész, író, műfordító, a Pécsi 
Tudományegyetem Horvát Tanszék veze-
tője és a Magyarországi Horvátok Tudomá-
nyos Intézete igazgatója.

Hányféle neve is van a magyarországi 
horvátoknak? című előadáson február 18-án 
szombaton 15 órától mutatják be a magyar-
országi horvát népcsoportok különböző ko-

rokban változó neveit. Előadó dr. Horváth 
Sándor néprajzkutató, az ELTE Berzsenyi 
Dániel Pedagógusképző Központ Szláv Tan-
szék mb. vezetője, a Magyarországi Horvá-
tok Keresztény Gyűjteménye kurátora.

Emléksétát szerveznek Szentendrén már-
cius 8-án, szerdán délután ‒ a szentendrei 

dalmátokkal közösen ‒ Boromisza Tibor 
festő születésnapján, a művész em-
lékházához és sírhelyéhez.

A HRVATSKI glasnik múltja, je-
lene és jövője című, magyar nyelvű 

előadást március 22-én, szerdán 
17 órától tartják, melyen bemutat-
ják a több mint 30 éve kiadásra ke-

rülő hetilap eddigi történetét, jelen-
legi helyzetét és reménybeli jövője. 
Az előadó Branka Blazsetin jogász, 
tanár, újságíró, főszerkesztő.
Óbuda-Békásmegyer Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete szeretettel vár minden érdeklődőt, 
további tájékoztatást a rendezvények hely-
színeiről és végleges programjairól az obu-
daihorvatok@gmail.com email-címen vagy 
a +36 20 362 9080 adnak.

TEGYEN 
AZ EGÉSZSÉGÉÉRT!

LAKÁSFELÚJITÁS! Szobafestés, mázolás, parket-
tázás, csempézés, vízszerelés, villanyszerelés, 
kőműves és kisebb munkákat is vállalok – garanci-
ával. Halász Tibor generálkivitelező: 06 1 202 2505 
/06 30 251 3800

l
KÖNYVEKET, könyvtárakat, műtárgyakat Vértesi 
Antikvárium vásárol. Azonnali fizetés. Díjtalan 
kiszállás. www.vertesiantikvarium.hu Telefon: 0620 
425 6437

l
Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát vásárlok, 
teljes ruhanemű hagyatékot: 0620 229 0986

l
Kastélyok berendezéséhez vásárlok festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, órákat, búto-
rokat, katonai tárgyakat, hagyatékokat, stb.! Üzlet: 
0630 286 4717, nemzetantik@gmail.com

l
Színházaknak régiségek, hagyatékok, gyűjte-
mények, festmények, porcelánok, bútorok, órák, 
szőnyegek felvásárlása készpénzért. Díjtalan 
kiszállással. 0630 419 2713, antiklakberendezes.
hu        

l
Filmes fényképezőgépet keresek (Canon, Nikon, 
Praktica, Hasselblad, Leica, Minolta, Yashica, Zenit), 
objektíveket is. 0670 949 4013       

l
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Elmű 
ügyintézés +3620 934 4664, 061 246 9021

l
Redőny szervíz, gurtni cserék, faredőnyök, szúnyog-
hálók szerelése. Bibancz György 0630 222 4428

l
Nagy tapasztalattal szakápoló idősgondozást vállal, 
24 órában kétheti váltásban. Tel: 0630 2293 879
Kőműves munkák, kerítések, járdák készítése, 
burkolat javítás. 06 30 341 3423 

KARA LÁSZLÓ 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
Óbudai általános iskolákba keresünk takarítónőket 
délelőttös (8 órás) és délutános (4 órás) munkaidő-
ben. Érdeklődni: 06-20-980-5616 számon lehet.

l
NÉMET OKTATÁS Egyéni nyelvtanítás kezdő és ha-
ladó fokon, munkavállalásra felkészítés, fordítási 
munkák. Egyeztetéssel házhoz megyek. 06 30 948 
0955

l
FOGTECHNIKUS! Fogsorjavítás 4 900, alábélelés 
15 000, új fogsor készítés: 50 000. Az Árpád-híd 
közelében. T: 0620 927 6967

l
Családi bölcsődébe keresünk egy kisgyermekgon-
dozó kolléganőt és egy dadust részmunkaidőben. 
Fényképes önéletrajzot várunk a takacsilona49@
gmail.com e-mail címre. Telefonon érdeklődni:  
+3630 156 7422

l
Bélyeget, papír-, fémpénzeket, festményeket 
és egyéb régiséget vásárolunk, árverésre átve-
szünk. VI. Andrássy út 16. Tel: 061317 4757, H-Sze: 
10-17, Cs: 10-19

l
Pedikűrös házhoz megy! Pedikűr-manikűr otthoná-
ban! Tel: 06-70/555-4104

l
Nagy tapasztalattal rendelkező, fiatal, értelmiségi 
pár életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, 
idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet 
biztosítunk. Telefon: 0670 423 0888

l
Villanyszerelés! Kapcsolók, dugaljak, lámpatestek 
cseréje. Biztosítéktábla cseréje, javítása. Elektro-
mos tűzhelyek, sütők beüzemelése. Elektromos 

hálózat bővítése, javítása, újjáépítése. Keressen 
bizalommal! 0630 598 7989

l
KERÜLETI GYORSSZERVIZ! Kazánok, kombicirkók, 
konvektorok szervizelését, javítását, cseréjét vállal-
juk hétköznap reggel 8-18-ig! 06-20/350-3600

l
Szobafestés-mázolás, tapétázás, homlokzat 
szigetelés saját állványzattal, teljeskörű felújítás 
20 év tapasztalatával, céges háttérrel. Budapest 
és vonzáskörzetében. Stefán Szilárd, 0630 964 3857

l
Festést, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasok-
nak kedvezménnyel. Bútormozgatással takarítással. 
Tel.: 06 30 422 1739

l
Vállalkozásunk takarító kollégát keres napi takarí-
tásra. Helyszín: II. kerület Rózsadomb Center (hétfő-
től-péntekig 19:15-21:15) Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Tel: 0620 961 8366

l
Kertet gondozni vágyó fiatal pár nyaralót/ hétvégi 
házat venne a Balatonon vagy a Duna-kanyarnál 
37M Ft-ig. Tel.: 06 20 454 9152

l
FOGFEHÉRÍTÉS Új év, Tavalyi árak! Csomag tartal-
ma: konzultáció, fogkőeltávolítás, fogfehérítés, 
hyaluronsavas kezelés! hollywoodwhitedental@
gmail.com, +3620 329 5437

l
Tetőjavítás, ereszjavítás, csatorna tisztítás, 
bádogos munkákat vállalok, beázások elhárítására. 
Keressen bizalommal! 0620 238 3776

l
Raktár utcai háromszintes, 1700 m²-es irodánkba 
megbízható takarítót keresünk heti öt napra. hr@
prodsp.hu

HIRDETÉSEK

Irodalmi est, emlékséta, lapbemutató
közösség21



Esős, rossz időjárási körülmények közt, a lakótelepi la-
kása ablakából vezette ki a hosszabbítót, amellyel a par-
kolóban álló autóját töltötte egy III. kerületi lakos. 

A kábel felügyelet nélkül, a vizes járdán volt végig vezetve az autó-
ig. Az eset annyira megdöbbentő volt, hogy az Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-Felügyelet járőreinek kellett intézkednie. 

Ahogy a Közterület-Felügyelet írja, január 16-án, a késő délutáni 
órákban a rendőrség és a közterület-felügyelet közös járőrei a III. 
kerület, Szőlő utcai lakóház parkolójában egy elektromos autó élet- 
és balesetveszélyes töltésére lettek figyelmesek. 

Az elektromos hosszabbító kábel egy emeleti ablakból volt ki-
engedve és a vizes járdán keresztül, felügyelet nélkül vezették 
az elektromos autóhoz.

Mivel elektromos berendezéseket közterületen csak az illetékes 
szakhatóság engedélyével lehet használni, és csak az erre vonatkozó 
szabványoknak megfelelő eszköz alkalmazható, ezért a járőrök azt 
az utasítást kapták, hogy derítsék fel, ki végzi a szabálytalan tevé-
kenységet, és szólítsák fel annak megszüntetésére.

A járőrök a szükséges intézkedéseket megtették: a jármű tulajdo-
nosát a központi nyilvántartásból lekérték, majd telefonon értesítet-
ték. A helyszínen megvárták a kocsi tulajdonosát, akit igazoltattak, 
majd felszólították a tevékenység megszüntetésére.

A balesetveszély megszűnt, a járőrök az állapotot dokumentálták.
aradi

Az ügyészség indítványozta 
annak a férfinak a letartózta-
tását, akit január 17-én, kedden 
a Terrorelhárítási Központ (TEK) 
munkatársainak kellett elfognia, 
miután bántalmazta az élettársát, 
majd bezárkózott a közös laká-
sukba kiskorú gyermekükkel.

A rendőrség tájékoztatása szerint január 
17-én 23 óra 47 perckor érkezett hozzájuk 
bejelentés, miszerint a III. kerület, Szent-
endrei úton lévő egyik házban, az egyik 
lakó segítségért kiált. 

„A helyszínre a kerületi rendőrkapi-
tányság járőrei, valamint a BRFK Bű-
nügyi Bevetési Osztály nyomozói is 
kimentek, akik azonnal megkezdték 
a szükséges intézkedéseket” – írta a ren-
dőrség. 

„Tekintettel arra, hogy a férfi a lakás-
ban elzárkózott, indokolttá vált a Terro-
relhárítási Központ kirendelése is” – tet-
ték hozzá. 

A hvg.hu információi szerint a férfi bó-
dult állapotban kezdett agresszívan visel-
kedni: először bántalmazta az élettársát, 
majd bezárkózott az ingatlanba egy kis-
korú gyerekkel.

A TEK munkatársai elfogták a férfit, 
majd átadták a rendőröknek, akik előál-
lították a kerületi rendőrkapitányságra, 
ahol kapcsolati erőszak, kiskorú veszé-
lyeztetése, valamint védekezésre képte-
len személy sérelmére elkövetett könnyű 
testi sértés miatt hallgatták ki gyanúsí-
tottként.

Néhány nappal később, január 20-án, 
pénteken érkezett a hír, hogy az eset nem 
volt példa nélküli. A megalapozott gyanú 
szerint a 46 éves férfi 2020 ősze óta rend-
szeresen bántalmazta élettársát, legtöbb 
esetben közös kiskorú gyermekük előtt, 
akit alkalmanként szintén megütött. 

Mindezekért – és mert más büntető-
eljárás is folyik ellene, továbbá, mert 
az ügyészség tart attól, hogy szabadlábon 
további bűncselekményeket követne el, 
indítványozták a letartóztatását.

aradi

Elköltözik a békásmegyeri piacról 
a Farmervilág, vagy ahogy a leg-
többen ismerték és nevezték, Tóni 
bácsi üzlete. A tulajdonos Face-
bookon jelentette be a hírt. 

Horváth Antal, azaz Tóni, ahogy a Piac ma-
gazin írta, igazi veteránnak számított a pia-
con, több mint 30 éve árulta a ruhákat. 

Horváth 1991-ben kezdte az árusítást 
a régi épületben, akkoriban még Lee Cooper 
farmereket kínált, amiket a budakalászi len-
fonó gyártott. 

Amikor eladta az első farmerját, saját 
elmondása szerint „kis harangok szólaltak 
meg benne”, mert érezte, hogy neki ez megy. 

A piac fejlesztésében is nagy részt vállalt, 
1996-ban társaival összefogva szervezte 
meg a korszerűsítést, új árusokat is keres-
tek, hogy egy jó közösség alakulhasson. 

Tóni bácsi, aki egyébként 2022 októbe-
rében töltötte be a 75-öt, közösségi ember, 
élteti a kapcsolatteremtés, a piacon pedig 
igazán emberek között lehetett.

Egy-egy jó beszélgetés elmondása szerint 
fiatalon tartja. Sőt, ha még egy jó farmerrel 
is gazdagíthatja a betérőket, megvan min-
den, ami neki kell. 

A piac közönsége egy emberként gyászol-
ja, hogy szeretett butikosuk elhagyja Békás-
megyert, és Budakalászon folytatta az áru-
sítást. „Sajnálom a lépését. Az ő üzlete volt 
az egyik legkedveltebb butik, volt, amikor 
be sem lehetett férni” – írta Tóni bácsi beje-
lentéséhez az egyikőjük.  „Megkeressük, ha 
új nadrág kell! Csak legyen még sokáig! Jó 

egészséget kívánunk” – írta egy másik kom-
mentelő. „Drága Tóni! Végtelenül sajnáljuk, 
de megyünk utánad!” – írta egy harmadik.

„Imádni való ember a tulajdonos – kezdi 
a negyedik csalódott piacozó. – Húsz éven 
át tőle vásároltunk a férjemnek csodás öltö-
nyöket. Ma már öltönyt nem árul, de amit 
igen, az kifogástalan. Akár a kiszolgálása!”
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Egy panel ablakából 
töltötték a kocsit

A TEK-et hívták egy 
őrjöngő óbudai férfira

vezetőápoló, Katolikus Szeretetszolgálat külső szakértője

TÓNI BÁCSI KÖLTÖZIK

Február 4-én, szombaton 15 órától Rónai 
Róbert tart jógaórát az Esernyős Galériában, 
ezzel csatlakozva a Túl a múlandón című ki-
állításhoz. A jógázás a kiállítótérben zajélik 
majd. Az oktató így mutatkozik be: „Rónai Róbert vagyok, sok 
éve gyakorlom a hatha jógát, és oktatom is. Kiállító térben eddig 
még nem volt jógafoglalkozásom, most erre is sor kerül. A Túl 
a mulandón című kiállítás rendezői kértek fel, hogy tartsak egy 
közös jógagyakorlást, hogy ezzel a régi mozgásrendszerrel kap-
csolódjunk kiállított művek hangulatához, így arra az időre a jóga 
is a kiállítás részévé tud válni.”
Lesznek polifoamok az eseményen – természetesen aki szeretne, 
saját jógaszőnyeget is hozhat. A belépés ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött, regisztrálni a „Jóga a Túl a mulandón című kiállítás 
apropóján” elnevezéső Facebook-eseményben található űrlapon le-
het. A terem befogadóképessége miatt maximum 20 fő vehet részt 
a jógaórán, így csak regisztrált résztvevőket tudnak beengedni.

TÚL A MÚLANDÓN – 
JÓGA A KIÁLLÍTÁSON

Aki környezetében családon belüli 
erőszakkal, gyermekbántalmazással 
találkozik, áldozattá válik, segítséget 
talál az obuda.hu/aldozatsegites 
oldalon, illetve ingyenes gyermekjogi 
tanácsadáson vehet részt a lapunk 14. 
oldalán részletesen ismertetett módon.

III. kerület / Óbuda Facebook csoport
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Hideg téli este egyik kezünkben 
gőzölgő tea, másikban jó olvasmány, 
talán épp egy Anziksz, közben be-
burkolózunk egy régi pokrócba... És 
ha ezt a pokrócot valamelyik óbudai 
textilgyárban készítették, amire – 
minél régebbi, annál nagyobb – esély 
van, akkor meg is érkeztünk a téli 
szám fő témájához: a TEXTIL-hez.

Óbudán már a 18. század végén alapítottak 
textilgyárat, és egészen a rendszerváltásig 
a textilgyártás volt a meghatározó iparág: 
ebben dolgoztak a legtöbben, az ipari külvá-
rosnak a Goldberger, a Harisnyagyár, a Tex-
tilfestő voltak az emblematikus helyei.

A kékfestő mintában pompázó téli An-
zikszban nem csak történeti megközelítés-
ben kutatjuk, hogy miként szorult egy ipari 
műemlék, a Selyemgombolyító a lakótelepi 
házak közé, milyen volt a gyárak világának 

szociális-kulturá-
lis élete, hogyan alakult a divat az elmúlt 
kétszáz évben egy muzeológus szemével, 
mit tudunk a kubai vendégmunkások sorsá-
ról; hanem azt is vizsgáltuk, mi lett a sorsa 
a kiürült gyárépületeknek, milyen dizájncé-
gek költöztek a falak közé, miként lesz újra 
jól csengő márkanév a Goldberger, hogyan 

találják ki az egyetemen, mi lesz a textil jö-
vője.

És ezen kívül is izgalmas élmények várják 
az olvasókat: az óbudai világsztár, Piroch 
Gábor kaszkadőr kerek születésnapját ün-
nepeljük, egyáltalán nem hetvenkedve, Víg 
Mihály zeneszerzőt a róla szóló dokumen-
tumfilm bemutatása kapcsán kerestük meg, 
a nyolcvanadik születésnapját a közelmúlt-
ban ünneplő Ladik 
Katalin költővel 
és performansz-
művésszel Buda-
pestről és a Vaj-
daságról, valamit 
pályájának alaku-
lásáról beszélget-
tünk.

I r o d a l o m b ó l 
sincs hiány: Gel-
léri Andor Endre 

igazi óbudai 
n o -

vellája mellett az egykor szintén a város-
részben élő Halász Gábor Gellériről szóló 
írását is közöljük; a kortársak közül pedig 
Puskás Panni regényrészlete és Hidas Ju-

dit, valamint Várkonyi Judit novellája ol-
vasható a lapban.

Kassákról is megemlékezünk: a huszadik 
század meghatározó magyar művészéről 
és kultúraszervezőjéről Dér Asia készített 
dokumentumfilmet, aki az Anziksznak el-
mesélte: vállaltan szubjektív és személyes 
módon közelített a huszadik századi polihisz-
torhoz.

Megjelent az Óbudai Anziksz legújabb száma

Kékfestő, gyári világ, Piroch 
Gábor, Víg Mihály és Dér Ásia Becker Józsefnét századik szüle-

tésnapja alkalmából köszöntötte 
dr. Kiss László, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere, a harmadik 
kerület egész közössége nevében. 
Gratulálunk, és további jó egész-
séget kívánunk Eta néninek!

Becker Józsefné Fancsik Etelka 2022. ja-
nuár 21-én töltötte be a 100. életévét. Eb-
ből az alkalomból kaszásdűlői otthonában 
meglátogatta, és egész kerületünk nevében 
felköszöntötte dr. Kiss László, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere.

Látogatásunkkor Eta néni örömmel idézte 
fel eddigi hosszú életét: Felvidéken szüle-
tett egy bányászcsalád 13. gyermekeként. 
Ő maga is családra, sok gyermeke vágyott. 
Három gyermek édesanyja, akiket egyedül 
nevelt fel, küzdelmes körülmények között, 
hiszen egy igen apró, 17 négyzetméte-
res lakásban éltek, ahova az első unokája  
is született.

Dolgozott a faiparban és a vasiparban, 
de mint mondja, igazán a fával szeretett 
dolgozni. Ötven éve vonult nyugdíjba, de 
nyugdíjazása után is dolgozott. Minden 
munkájáról szeretetteljesen, alázattal me-

sél: „Szeretettem dolgozni, megtaláltam 
minden munkámban a szerethetőséget.”

Eta néni öt éve fiával él Kaszásdűlőn. 
Szeretetben, kölcsönös tiszteletben telnek 
a napjaik. Gyakran sétálnak a környéken, 
vagy csak együtt csodálják az ablakukból 
eléjük táruló Budai-hegyek panorámáját.

Eta néni ma is remek memóriának ör-
vend, sokat nevet a régi dolgokat felidéz-
ve. Ugyanakkor figyelemmel kíséri a világ 
mai változásait is, amelyekről az őt fel-
köszöntő polgármesterrel hosszasan el is  
beszélgettek.

óbuda

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata felhívja a III. 
kerületi lakcímmel rendelkező nyugalma-
zott pedagógusok figyelmét, hogy az Ön-
kormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 
2023-ban is segítséget nyújt a tanítóként 
vagy óvónőként végzett pedagógusok-
nak jubileumi díszoklevelük igénylésének 
ügyintézésében, azaz elküldi a kérelmeket 
a díszoklevelet kiállító, jogutód intézmé-
nyek felé.

l 50 éve szerzett pedagógus arany,
l 60 éve szerzett pedagógus gyémánt,
l 65 éve szerzett pedagógus vas, illetve
l 70 éve szerzett pedagógus rubin
l 75 éve szerzett pedagógus gránit/platina
díszoklevelet kaphat,
ha legalább 30 évet eredményesen dolgozott 
pedagógusként.

A járványhelyzetre való tekintettel a kérelem 
postai úton nyújtható be Budapest Főváros 
III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zat Köznevelési és Kulturális Főosztályához. 
A kérelemhez csatolni kell egy rövid szakmai 
önéletrajzot, első igénylés esetén a diploma 
másolatát, valamint a 30 év pedagógus mun-
kakörben eltöltött munkaviszonyra vonatko-
zó igazolás (munkakönyv vagy a nyugdíja-
záskor kiállított munkaviszony-beszámítás) 
másolatát. Magasabb fokozatú jubileumi 
diploma igénylése esetén csak az előző ju-
bileumi diploma fénymásolatát szükséges 
benyújtani a kérelemhez csatoltan.

Kérjük, hogy az igényléseket 2023. március 
13-ig szíveskedjenek beküldeni az alábbiak 
szerint:

Horányi Anna
Köznevelési és Kulturális Főosztály
1033 Budapest, Fő tér 4.

A borítékra kérjük ráírni: Jubileumi díszdiplo-
ma igénylése!
A kérelem tartalmazza a kérelmező lakcímét, 
telefonszámát, adószámát, TAJ-számát, va-

lamint azt, hogy a kérelmező hány évet dolgo-
zott pedagógusként a kerületben.

Bővebb tájékoztatás Horányi Anna oktatási 
referenstől kérhető a 061/4378-548-as tele-
fonszámon.

A tanári diplomával rendelkezők közvetlenül 
a főiskolán, illetve egyetemen (annak jog-
utódján) igényelhetik jubileumi diplomájukat!

Budapest, 2023. január 24.
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ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS TANÍTÓK 
JUBILEUMI DIPLOMÁJÁNAK IGÉNYLÉSE

Isten éltesse, Eta néni!
100. születésnapja alkalmából köszöntötték a felvidéki származású kerületi lakost



Február 04. 9.00-13.00 "Ismerd meg a varrógépet!" Kezdő varrótanfolyam 
Február 05. 15.00-19.00 Játék készítő workshop gyerekeknek, felnőtteknek
Február 6 hétfő 18.30 – 20.30 Hang-fonó népdalműhely 
A rendszeres éneklés lehetséges mellékhatásai: tartós jó hangulat, erősebb immunrendszer,
növekvő kreativitás, fokozott önbecsülés, jobb társas kapcsolatok és összpontosító képesség,
hogy csak néhányat említsünk. Ezek ismeretében a foglalkozáson mindenki a saját
felelősségére vehet részt! 
Műhelyvezető: Márczi Anna zenész, énekes
A program a kisházban lesz.
A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre.

Január 31. kedd 9.00 Mentális felkészülés a szülésre
Január 31. 10.00 Kismama torna 
Február 2. és 16. csütörtökön 18.00–21.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond 
Február 6. hétfő 17.00 Pszichológiai előadás - Az alkoholfüggőség (Ingyenes.)
Február 7. kedd 17.00-20.00 Önismereti és művészetterápiás csoportok
Február 11. szombat 19.00 Loveshake - Az élet összeráz
Színházi duett - Rezes Judit és Szabó Győző párkapcsolatának igaz története alapján, a DELTA produkció előadásában.
"Ha az igazat mondod, nem kell emlékezned semmire." (Mark Twain)
A formabontó darab egy párkapcsolati történet, amelyben Rezes Judit és Szabó Győző népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével mutatják be kapcsolatuk ívét, 
annak csodáit és nehézségeit saját történetek, megélt, igazi állomások alapján. Valóság és fikció keserédes keveréke, egyszerre vicces és szívszorító előadás a közismert 
színész páros által megálmodva. Nő: Rezes Judit Férfi: Szabó Győző 
Producer: Kövesd Zsuzsa és Gerlóczi Judit (Delta Produkció), Rezes Judit, Szabó Győző 
Koprodukciós partner: FÜGE Produkció. Jegyár: 4900 Ft
Február 12. 17.00–21.00 Sirtos görög táncház 
14 éves kor alatt ingyenes. Jegyár: 2300 Ft
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CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Mátyás király út 11-15. 
Tel.: 240-0752, 
www.kulturkozpont.hu,
instagram: @kulturkozpont

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

Január 27. péntek 17.00 Kolompos Együttes – Téli népszokások - online program  
A Békásmegyeri Közösségi Ház téli szünetet tart, de addig is fogadjátok szeretettel a
Kolompos Együttes zenés-játékos meglepetését. A január és február az új esztendő
köszöntésének és a farsangi mulatságoknak az időszaka, aminek az elején regölők járnak
jókívánságokat mondani.
A program megtekinthető honlapunkon, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
Február 7. kedd 16.00 Színházi kulisszák mögött
Legendás színészek - Bubik István - egy „ritka magyar”
Kortársunk, bár rég nincs közöttünk. Generációja legdinamikusabb tehetségeként tartotta
számon mind a szakma, mind a közönség. Színjátékos (ahogy magát nevezte), sportember,
kaszkadőr, színészpedagógus, zenész, igazi sármőr, mindez ő volt, egy „ritka magyar” ember,
akinek 46 évébe mindez belefért.
Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: platanf@kszki.obuda.hu
A Békásmegyeri Közösségi Ház téli szünetet tart, ezért az előadás helyszíne: Ezüsthegyi Könyvtár 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 16. (bejárat  
a Rózsadomb utcáról)

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Csobánka tér 5. 
Tel.: 243-2432, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: bekasikozhaz
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
2023. 04. 02-ig: SZUSIMÁNIA
2023. 02. 05-ig: JÁTÉKARCHITEKTÚRÁK – Majercsik Krisztina, Kelle Antal játékai
2023. 02. 05-ig: Spelter Henrik – Magyarország első aranykoszorús cukrászmestere
PROGRAMOK
2023. február 2., csütörtök, 19:30 Bohém-klub
Törzsvendégeinket és az új érdeklődőket egyaránt sok szeretettel és a régi jókedvvel várjuk a Bohém Ragtime Jazz Band koncertjére.
2023. február 8., szerda, 18:00 Különös tájakon
Vendég: Harmincz Rita – „Sárgaruhás lány”
Sorozatunkban távoli, egzotikus, olykor különös, de mindenképpen különleges tájakra kalauzoljuk kalandozni és utazni vágyó vendégeinket.
Regisztráció: mkvmuzeum@gmail.com; 1/375-6249

AZ AQUINCUMI MÚZEUM ZÁRVA TART
2023. február 15-ig az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park felújítási munkálatok miatt zárva tart. 
Február 16-tól múzeumunk ismét a megszokott téli nyitvatartási rend szerint látogatható. Addig is, keressék fel 
honlapunkat és közösségi média oldalainkat, ahol egyebek mellett virtuális vezetésekkel, múzeumi munkát 
bemutató videókkal, és különleges műtárgyakkal várjuk az érdeklődőket!
TEMATIKUS SÉTÁK ÓBUDÁN 2023. február 7., 15.00-16.00
Bár az Aquincumi Múzeum jelenleg nem látogatható, az ókor iránt érdeklődők nem maradnak
program nélkül, hiszen elindult Óbuda római kori emlékeit bemutató sétasorozatunk!
Legközelebbi alkalom: február 7., 15.00. A téma: Aréna vagy amfiteátrum? – Barangolás a katonavárosi körszínházban. A séta hossza kb. 1 óra, a sétajegy ára 1 500 Ft/fő + 
elektronikus jegyszolgáltató kényelmi díj. A sétákon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Kérjük, a választott sétát megelőző hétfőn 12:00-ig regisztráljanak a regisztracio@aquincum.hu e-mail címen! További információ a múzeum holnapján.
NYÁRI TÁBOROK AQUINCUMBAN
Már lehet jelentkezni tematikus és hagyományőrző táborainkba! A részvételi díj gyermekenként 45 000 Ft, amely tartalmazza a programok díját és a napi egyszeri meleg étkezést.
2023. június 19-23. (hétfő-péntek, 8:00-16:30): „Guzsaly, hajtű, serpenyő”, avagy mi mindent kellett megtanulnia egy római lánynak (10-14 év között)
2023. július 10-14. (hétfő-péntek, 8:00-16:30): Ókori tábor (8-11 év között)
2023. július 17-21. (hétfő-péntek, 8:00-16:30): Gladiátor ludus (12 éves kor felett)
2023. július 31 - augusztus 4. (hétfő-péntek, 8:00-16:30): Legiós tábor (11-14 év között)
További információ és jelentkezés a múzeum honlapján.

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

AQUINCUMI MÚZEUM 
ÉS RÉGÉSZETI PARK
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
+36-1-250-1650
aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu

2022. január 28. szombat 11:00 – 13:00  HANGSZÍNEZŐ - kreatív zenei társasjáték a Bélaműhely 
zenészeivel és Kovács Petra zenepedagógus közreműködésével 
Konzervdob gitárt, billentyűzet-shakert és más hasonlóan izgalmas hangkeltő eszközöket készítünk, majd a zenésztársakkal való összehangolódás érdekében 
improvizációs játékokat játszunk.. Mindezt azért, hogy végül zenekarrá alakulva a Bélaműhely zenészeivel és a karmesterjáték segítségével megzenésíthessük a kiállítást.   
A részvevők a karmester/komponista, a zenész vagy a hallgató szerep adta lehetőségek mentén kapcsolódhatnak be a közös játékba. Korosztálytól függetlenül, 0-99 éves 
korig mindenkinek ajánljuk!  
2023. február 3. péntek 18:00  SZTEREÓ - tárlatvezetés két vagy több hangra  DOBÁLJUK MEG A KORTÁRS ZENÉT!  
A Kassák Múzeum Hangszínek – Új zene a történeti avantgárdban című kiállítása visszavezet a kezdetekhez, és az egykori elképzeléseket kortárs képzőművészek és 
zeneszerzők hanginstallációi segítségével teszi élményszerűvé és aktuálissá. Ezúttal a 2015-ben megalakult Hermina Alkotócsoport  tagjaival járjuk be a kiállítást, akik 
számos önálló vagy közös művel szerepelnek a tárlaton. A tárlatvezetés a 10. Átlátszó Hang Újzenei Fesztivállal közös program.  
2023. február 10. péntek, 15:00-17:00  SZENIOR SZEÁNSZ – Zenés farsang 
A múzeum Hangszínek című új időszaki kiállításához kapcsolódva pedig Csatlós Judit kurátori tárlatvezetése után újrahasznosított anyagokból egyszerű hangszereket 
készítünk.  A foglalkozást Matuz Edit vezeti. A rendezvény óbudai lakosoknak és nyugdíjasoknak ingyenes.

KASSÁK MÚZEUM
Budapest, 1033 Fő tér 1. (Zichy-kastély)
Tel.: 06-1-368-7021
kassakmuzeum@pim.hu
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Pop-up Könyvvásár - 2023. január 17. – február 4. vagy a készlet erejéig a könyvtár
nyitvatartási idejében 
Válogass használt szakkönyveink széles választékából, találd meg a nyaraláshoz útikönyved, zenei,  
filmes hobbidhoz segítséged, nyelvtanuláshoz szótárt, vagy a kedvenc képzőművészedről szóló albumot, 
akár már 100 Ft-ért.  Ár: egyedi árazás  
Illusztrációk - 2022. november 3.- 2023. február 24. 
Lepenye Garda Angyalka tervezőgrafikus hallgató mesekönyv illusztrációiból nyílt kamarakiállítás. 
A program ingyenes.  
Nem játszunk az étellel! - 2022. október 11. – meghosszabbítva 2023. február 24.  
Máray Mariann gyerekkönyv illusztrátor zöldség-gyümölcs sorozatából láthatunk válogatást.. A program ingyenes. 
Most te jössz! - Sakk és társasjáték kör - 2023.  február 3. 17.00  
Alapoktól a felső szintig sakkozunk veletek! Ha nincs játszótársad vagy meguntad a régi játékaidat, gyere el hozzánk és próbáld ki a legújabb társasjátékokat!  
A családi program ingyenes. Ajánlott korosztály: 4 éves kortól. 
Fejlesztő foglalkozás Pollival a terápiás kutyával 6-11 éveseknek  - minden kedden 16.00-17.00 
Játékos, több irányú fejlesztő tevékenység, lazítás, stresszoldás, élménykutyázás! Elmélyülés a kutyák világában és rengeteg pozitív élmény vár benneteket sok játékkal. 
Ár: 45 perces foglalkozás 10 fős csoportban, 2500,- Ft./fő 
Egy húron pendülünk - Zenés baba-mama foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek - minden szerdán 9.30-10.00 
Baba-mama torna 0-3 éves gyerekeknek - minden szerdán 10.30-11.15 
Első alkalom: 2023.01.25. 
Kerekerdő táncfoglalkozás 5-7 éves gyerekeknek – minden szerdán 16.30 – 17.15 
Kerekítő Mondókázó 0-3 éveseknek - minden héten csütörtökön 9.30-10.15  
Kerekítő Manó Torna 1-3 éveseknek - minden csütörtökön 10.15-11.00

MASSIMO MERCELLI ÉS AZ ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE 2023. január 28., 19:00
Capriccioso bérlet/2.
A zene és tánc kapcsolata elevenedik fel az Anima Musicae és Massimo Mercelli fuvolaművész közös estjén,  akinek különleges zenei világa olyan, igencsak eltérő stílusú 
zeneszerzőket inspirált már, mint Philip Glass,  Krzysztof Penderecki, Sofia Gubaidulina vagy Giovanni Sollima.
Műsor: Ottorino Respighi: Régi dalok és táncok No. 3, Giovanni Sollima: Contrafactus, Astor Piazzolla: A tangó története (Ivan Nardelli átirata fuvolára és vonósokra),  
Alberto Ginastera: Concerto vonósokra, Astor Piazzolla: Fuga y misterio, Oblivion, Libertango (Ott Rezső átirata). 
A hangverseny támogatója az Olasz Kultúrintézet

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Óbuda - egy város három arca – Óbuda története a középkortól a 20. század közepéig 
Játék a városban – Budapest egyetlen állandó játékkiállítása
Templomok a talpunk alatt – Az Óbudai Fő tér középkori templomai
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. december 10. – 2023. október 1. Ki gombolta volna? – Barangolás a gombok világában
A különböző gombok mozaikokat villantanak fel az egyes korszakok társadalom- és divattörténetéből,
az ipartörténet és gyártástechnológia változásából, mindezek révén pedig árnyaltabb képet festenek folyton változó kultúránkról. 
PROGRAMOK:
Február 2., csütörtök 16.30-17.30  Kurátori tárlatvezetés a Ki gombolta volna? c. időszaki kiállításban
Hogy mennyi kérdéssel szembesíthet minket egy ilyen hétköznapi, kis tárgy, mint a gomb, és milyen jelentést hordozhat a társadalom- és divattörténet, vagy éppen az 
ipar- és gyártástechnológia szempontjából, azt a kiállítás kurátora meséli el nekünk. A vezetés az Óbudai Múzeum recepciójától indul, időtartama kb. 60 perc. A program 
regisztrációhoz kötött, max. létszám 20 fő. Regisztrálni a programok@obudaimuzeum.hu email címen lehet.

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

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
KISKORONA7
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
Tel: 250-0288
E-mail: info@obudaitarsaskor.hu
Jegypénztár: informacio@obudaitarsaskor.hu 
Honlap: www.obudaitarsaskor.hu
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Brácsásvicc 2023. január 28. 10.30 és 16.00
A klasszikus zenészek is nevetnek néha – általában a brácsásvicceken. Pedig a brácsa komoly
hangszer, mindent tud, amit egy vonósnak kell: énekel, sír, nevetgél és búg. A brácsások pedig tényleg 
a legjobb fejek a zenekarban, ezen az előadáson pedig megmutatják, mekkorát tévednek, akik leírják 
a zenekar rút kiskacsáját. Közreműködik: Danubia Brácsaegyüttes (együttesvezető: Nemes Mariann)
Impressz Zeneszerzőportré – Debussy
2023. február 3–4. 19.00
Debussy: Syrinx, G-dúr zongoratrió, L. 5, Suite bergamasque, Pour le piano
Közreműködik: Mező Péter – hegedű, Kurucz Krisztián – cselló, Bassi-Nagy Katalin – fuvola
Házigazda: Eckhardt Gábor

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR

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

Színre lépünk! – 2023. január 28. 10.00 
Kedved támadt színesebbé tenni a napodat, megmutatni a kreativitásodat? Várunk téged, a barátaidat 
és családodat egy élményteli, szórakoztató közösségi színezésre!

Időszaki kiállítások:
2022. október 13 – 2023. március 26. VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete 
Milyen kutyát tartott Blaha Lujza, Móricz Zsigmond vagy a 19-20. század más ismert művésze, 
politikusa, színésze? A kiállítás egyedülálló módon kutyával is látogatható. 
Kurátorok: Balla Lóránd és Molnár Álmos
Kurátori tárlatvezetés:
2023. január 28., szombat 11 óra
A vezetésen való részvétel regisztrációhoz kötött, ezért kérjük figyelje a Kiscelli Múzeum
honlapját és Facebook oldalát!
2022. szeptember 10 – 2023. január 29. Ki a raktárból! I. - Válogatás a BTM Kiscelli Múzeum – 
Fővárosi Képtár gyűjteményeinek 19. századi anyagából
A Fővárosi Képtár gyűjteményéből most olyan festményeket és grafikákat szeretnénk a látogatók elé tárni, 
melyek többségét még soha nem láthattaak, olyan női alkotóktól, akiknek az életét, pályáját nagyrészt a feledés homálya fedte. Kurátor: Aczél Eszter Krisztina
Kurátori tárlatvezetés: 2023. január 29., vasárnap 14 óra
2022. december 9 – 2023. április 2. Elmozdul a fal – Mácsai István Kiscellben
A száz éve született Mácsai István alkotásokban és műfajokban gazdag életművéből nyílik kiállítás „Elmozdul a fal – Mácsai István Kiscellben” címmel a Kiscelli Múzeumban. 
Mácsai István (1922. április 5. – 2005. szeptember 16.) magyar festő, Mácsai János zenetörténész és Mácsai Pál színművész édesapja, gazdag életműve tizenhét éve,  
2005-ben lezárult. Kurátor: B. Nagy Anikó

KISCELLI MÚZEUM
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
Tel: +36 1 388 8560 www.kiscellimuzeum.hu 
kapcsolat@kiscellimuzeum.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. szeptember 17. – 2022. március 19.:
Kunibert Fritz: “Egység a Kettősségben” című időszaki kiállítás

VASARELY MÚZEUM BUDAPEST 
1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
email:vasarely@szepmuveszeti.hu
telefon: +3613887551
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest
Nyitvatartás: kérjük tájékozódjon a múzeum honlapján
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BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 
Főszerkesztő: Pion István • Szerkesztő: Aradi Péter, Székely Szabolcs • Tördelőszerkesztő: Tóth István Gergely •  
Kiadja Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. • e-mail: obudaujsag@esernyos.hu • Nyomdai 
előállítás: Mediaworks Hungary Zrt., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Felelős vezető: Marancsik Roland • 
Megjelenik 60 ezer példányban Web: obuda.hu/blog/media_uj/obuda-ujsag •  
Hirdetés: hirdetes@esernyos.hu • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következő tervezett megjelenés: 2023. február 10.

REJTVÉNY
Mi a címe az Óbudai Kulturális Központban a magyar kultúra napja alkalmából  

megnyílt kiállításnak? A megoldást a rejtvény fősorában rejtettük el.

mozaik31

CCíímm FFuunnkkcciióó HHeellyyrraajjzzii  sszzáámm
AAllaapp--

tteerrüülleett
((mm22))

GGééppéésszzeettii
ffeellsszzeerreellttsséégg

MMűűsszzaakkii  áállllaappoott MMiinniimmáálliiss  bbéérrlleettii
ddííjj  ((FFtt//hhóó))

BBáánnaattppéénnzz
((FFtt))

Búza utca 8.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18910/101/A/316 83 víz, villany leromlott 280.872,- 337.000,-

Galagonya utca 4.,
földszinti, utcai iroda 14668/0/A/26  52 víz, villany, gáz közepes 267.072,- 320.000,-

Kerék utca 36.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 131.976,- 158.000,-

Pacsirtamező utca 49-57.,
földszinti, utcai üzlet, iroda 17725/8/A/1 136 víz, villany,

(távfűtés szüneteltetve) közepes 396.716,- 476.000,-

Raktár utca 42., földszinti,
udvari iroda 18671/3 18 víz, villany, gáz közepes 101.692,- 122.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12

100
-

498
villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes

72.600,- + 23.000,-
közüzemi átalány 

-
361.548,-

+ 114.540,-
közüzemi átalány

87.000,-

-
433.00,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 450 villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes
326.700,-

+ 103.500,-
közüzemi átalány

392.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 297 villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes
215.622,-
+ 68.310,-

közüzemi átalány
258.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 33 villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes
23.958,-
+ 7.590,-

közüzemi átalány
28.000,-
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Apát utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/98/A/52 72 víz, villany közepes 130.824,- 156.000,-

Bécsi út 88-92., pincei, lépcsőházi tároló 14729/2/B/171 58 villany leromlott 40.832,- 48.000,-

Bécsi út 86., pincei, udvari tároló 14729/9 90 villany leromlott 63.360,- 76.000,-

Berend utca 22., pincei, lépcsőházi tárolós 18529/4/A/135 70 villany leromlott 38.500,- 46.000,-

Berend utca 22., pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/139 54 villany leromlott 29.700,- 35.000,-

Berend utca 26., pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/140 54 villany leromlott 29.700,- 35.000,-

Bogdáni út 22., pincei, lépcsőházi tároló 18529/10/A/37 46 villany közepes 25.300,- 30.000,-

Búza utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/101/A/4 2 – leromlott 9.163,- 10.000,-

Evező utca 8., pincei, lépcsőházi tároló 14615/8/A/19 38 villany leromlott 29.640,- 35.000,-

Hévízi út 9., I. lh.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/134 49 villany leromlott 26.950,- 32.000,-

Kiscelli utca 76., pincei, udvari tároló 17309/A/3 93 villany leromlott 65.472,- 78.000,-

Lajos utca 104., pincei, udvari tároló 17799/2/A/27 52 villany leromlott 36.608,- 43.000,-

Lajos utca 124.,
pincei, udvari tároló 17815/1 153 villany leromlott 98.384,- 118.000,-

Meggyfa utca 17., pincei,
lépcsőházi tároló 18529/27/A/38 118 villany közepes 62.425,- 74.000,-

Meggyfa utca 23.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/21/A/113 77 villany közepes 42.350,- 50.000,-

Meggyfa utca 31.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/9/A/55 30 villany közepes 18.150,- 21.000,-

Meggyfa utca 27., pincei,
lépcsőházi tároló 18529/14/A/58 56 villany közepes 30.800,- 36.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) pályázatot hirdet az alábbi,  
Budapest Főváros III. Kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló, üres helyiségek bérbeadá-
sára:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. Kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat tulajdoná-
ban álló nem lakás céljára szolgáló, 
tároló funkciójú, üres helyiségek 
bérbeadására, magánszemélyek 
részére:

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

A pályázattal kapcsolatban további 
felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályán a +36-1-
430-3468, +36-1-430-3465 telefonszá-
mokon, illetve a berbeadas@ovzrt.hu 
email címen lehet kérni. 

A pályázati felhívás jelen szövege felke-
rül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapokra.  

obuda.hu
ovzrt.hu
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Búza utca 8.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18910/101/A/316 83 víz, villany leromlott 280.872,- 337.000,-

Galagonya utca 4.,
földszinti, utcai iroda 14668/0/A/26  52 víz, villany, gáz közepes 267.072,- 320.000,-

Kerék utca 36.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 131.976,- 158.000,-

Pacsirtamező utca 49-57.,
földszinti, utcai üzlet, iroda 17725/8/A/1 136 víz, villany,

(távfűtés szüneteltetve) közepes 396.716,- 476.000,-

Raktár utca 42., földszinti,
udvari iroda 18671/3 18 víz, villany, gáz közepes 101.692,- 122.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12

100
-

498
villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes

72.600,- + 23.000,-
közüzemi átalány 

-
361.548,-

+ 114.540,-
közüzemi átalány

87.000,-

-
433.00,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 450 villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes
326.700,-

+ 103.500,-
közüzemi átalány

392.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 297 villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes
215.622,-
+ 68.310,-

közüzemi átalány
258.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 33 villany

(távfűtés szüneteltetve) közepes
23.958,-
+ 7.590,-

közüzemi átalány
28.000,-

CCíímm FFuunnkkcciióó HHeellyyrraajjzzii  sszzáámm
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((mm22))
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Apát utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/98/A/52 72 víz, villany közepes 130.824,- 156.000,-

Bécsi út 88-92., pincei, lépcsőházi tároló 14729/2/B/171 58 villany leromlott 40.832,- 48.000,-

Bécsi út 86., pincei, udvari tároló 14729/9 90 villany leromlott 63.360,- 76.000,-

Berend utca 22., pincei, lépcsőházi tárolós 18529/4/A/135 70 villany leromlott 38.500,- 46.000,-

Berend utca 22., pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/139 54 villany leromlott 29.700,- 35.000,-

Berend utca 26., pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/140 54 villany leromlott 29.700,- 35.000,-

Bogdáni út 22., pincei, lépcsőházi tároló 18529/10/A/37 46 villany közepes 25.300,- 30.000,-

Búza utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/101/A/4 2 – leromlott 9.163,- 10.000,-

Evező utca 8., pincei, lépcsőházi tároló 14615/8/A/19 38 villany leromlott 29.640,- 35.000,-

Hévízi út 9., I. lh.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/134 49 villany leromlott 26.950,- 32.000,-

Kiscelli utca 76., pincei, udvari tároló 17309/A/3 93 villany leromlott 65.472,- 78.000,-

Lajos utca 104., pincei, udvari tároló 17799/2/A/27 52 villany leromlott 36.608,- 43.000,-

Lajos utca 124.,
pincei, udvari tároló 17815/1 153 villany leromlott 98.384,- 118.000,-

Meggyfa utca 17., pincei,
lépcsőházi tároló 18529/27/A/38 118 villany közepes 62.425,- 74.000,-

Meggyfa utca 23.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/21/A/113 77 villany közepes 42.350,- 50.000,-

Meggyfa utca 31.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/9/A/55 30 villany közepes 18.150,- 21.000,-

Meggyfa utca 27., pincei,
lépcsőházi tároló 18529/14/A/58 56 villany közepes 30.800,- 36.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113

Pacsirtamező utca 26., A. lh.,
pincei, lépcsőházi tároló 17632/0/B/3 138 villany közepes 90.464,- 104.000,-

San Marco utca 12-18., B lh.,pincei,
lépcsőházi tároló 17449/4/A/21 45 villany közepes 31.680,- 38.000,-

San Marco utca 34., pincei, udvari tároló 17380/0/A/8 29 villany közepes 22.458,- 26.000,-

Szőlő utca 23., pincei, lépcsőházi tároló 17642/0/A/1 55 villany közepes 38.720,- 46.000,-

Tímár utca 17/B-19., B lh., pincei,
udvari tároló 17487/0/B/62 48 villany közepes 33.792,- 40.000,-

Tímár utca 17/B-19., C lh., pincei,
udvari tároló 17487/0/B/63 48 víz, villany közepes 33.792,- 40.000,-

Tímár utca 17/B-19., D lh., pincei,
udvari tároló 17487/0/B/64 48 víz, villany közepes 33.792,- 40.000,-

Tímár utca 17/B-19., E lh., pincei,
udvari tároló 17487/0/B/65 46 villany közepes 32.384,- 38.000,-

Tímár utca 17/B-19., F lh., pincei,
udvari tároló 17487/0/B/66 48 villany közepes 33.792,- 40.000,-

Tímár utca 17/B-19., G lh., pincei,
udvari tároló 17487/0/B/67 48 víz, villany közepes 33.792,- 40.000,-

Tímár utca 17/B-19., H lh., pincei,
udvari tároló 17487/0/B/68 49 villany közepes 34.496,- 41.000,-

Váradi utca 2-8/A., pincei,
lépcsőházi tároló 18659/0/A/104 47 villany közepes 25.850,- 31.000,-

Váradi utca 2-8/A., pincei,
lépcsőházi tároló 18659/0/A/105 47 villany közepes 25.850,- 31.000,-

Zab utca 4-6-8., földszinti, utcai tárolórész 18910/77/A/20 109 víz, villany közepes 193.965,- 230.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113
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A békásmegyeri, 
Heltai Jenő téri 

vásárcsarnokban 
működő 

FARMERVILÁG 
– Tóni Farmer 
ruházati bolt 

elköltözik.
Új címünk: 2011 

Budakalász, Budai 
út 163.

Nyitás: 2023.02.15
Minden kedves 

vásárlónkat 
szeretettel várjuk 

új üzletünkben!

FARMER 
VILÁG

Az Óbuda újság 
következő megjelenései

lapzárta:  február 3.
megjelenés:  február 10.

lapzárta:  február 17.
megjelenés:  február 24.

lapzárta:  március 3.
megjelenés:  március 10.

lapzárta:  március 17.
megjelenés:  március 24.

lapzárta:  március 31.
megjelenés:  április 7.

lapzárta:  április 14.
megjelenés:  április 21.

lapzárta:  április 28.
megjelenés:  május 5.

lapzárta:  május 12.
megjelenés:  május 19.

lapzárta:  május 26.
megjelenés:  június 2.

lapzárta:  június 9.
megjelenés:  június 16.

lapzárta:  június 23.
megjelenés:  június 30.
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A tavalyi évben kimagaslóan sokan vettek részt a Közösségi Költségvetés 
kampányban, a jelöléseknél és a szavazási szakaszban is bebizonyosodott: a 
részvételiség, a demokratikus működés, a közösség akaratának érvényesülése fontos a 
kerületiek számára. Tartsanak velünk, döntsenek a rendelkezésre álló 100 millió forint 
elköltéséről.  IDÉN IS VÁRJUK JAVASLATAIKAT ÉS SZAVAZATAIKAT A KÖZÖSSÉGI 
KÖLTSÉGVETÉS 2023 KAMPÁNYBAN.

A klímavédelem jegyében, kérjük, ha van rá lehetőségük ONLINE 
küldjék el javaslataikat az obuda.hu/kozossegikoltsegvetes 
oldalon keresztül.

Február 1-jén indul a kampány

KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉS
2023
A mi otthonunk, a mi döntésünk

Óbuda-Békásmegyer

Javaslatom ‒ a lakókörnyezetem ettől a fejlesztéstől válna jobbá:

A kampány két szakasza:

JAVASLATTÉTEL: 
2023. február 1. – április 1.

SZAVAZÁS: 
2023. május 1. – június 1.

TARTSANAK 
VELÜNK IDÉN IS!

Javaslatát postán a 1033 Budapest, Fő tér 3. címre küldje el. Kérjük, a borítékra írja rá: Közösségi Költségvetés 2023.
Javaslattévő lapját a kerületi intézményekben kihelyezett gyűjtőládákba is bedobhatja.

Online az obuda.hu/kozossegikoltsegvetes oldalon küldheti el javaslatát.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés (a) 

pontja alapján történik. A javaslattétellel Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy azokat kizárólag a III. Kerületi Önkormányzat 
arra kijelölt munkatársa fogja megismerni, az adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. A megküldött adatok kizárólag a Közösségi Költségvetés 

tervezésének ideje alatt és csak annak megvalósítása céljából kerülnek felhasználásra, azt követően törlésre kerülnek.

Óbuda-Békásmegyer

Papíron az alábbi 
intézményekben található 
ládákban is elhelyezhetik 
a javaslattevő lapjaikat:

Esernyős kávézó
Óbuda-Békásmegyeri 
Polgármesteri Hivatal, porta
Ügyfélszolgálati Iroda
ÓSZSZI idősklubok
óbudai óvodák
óbudai bölcsődék

A Közösségi Költségvetés 2023 keretösszege 

Ez az összeg idén is 10 körzetre osztható 
szét, vagyis körzetenként 10 millió forintos 

fejlesztésre lesz lehetőség. 

100 millió forint
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