
A Hadrianus emlékév alkalmából Békás-
megyeren, a Hadrianus és a Hatvany La-
jos utca sarkán állítottak emlékoszlopot.

Az ünnepek alatt a Fő téri és a Cso-
bánka téri ingyenes korcsolyapályá-
kon ünnepi nyitvatartás lép életbe.

Az önkormányzat szakbizottsága meg-
hozta a döntést a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázatról.
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Több mint 60 magyar család otthonába 
visznek meleget az önkormányzati ösz-
szefogással épülő adományfák.

Még soha nem támogatták an�-
n�ian a Hello Wood karácso-

n�i projektjét, mint idén. A mag�ar 
csapat tagjai öt óriási fenyőinstal-

lációt helyeztek el négy különböző 
európai városban. Óbuda-Békásme-
g�er Önkormán�zata is csatlakozott 
2017-ben az advent és karácson� 
idejére szóló akcióhoz, mivel a tűzi-
fákból épített adomán�fák az ünne-
pek után jó szolgálatot tesznek a kö-
zösségnek.                Folytatás a 3. oldalon

Az adományfa nem csak dísz, 
a rászorulókon is segítenek vele

Fotó: Antal István
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Menczer Erzsébet, az Óbu-
dai Cívis Klub Egyesület el-
nöke gyújtotta meg a gyer-
tyát advent második vasár-
napján, december 10-én. Az 
Esernyősben mézeskalács-
ból készültek el a Fő tér jel-
legzetes épületei.

Kerületi óvodák és is-
kolák műsora mel-

lett fellépett december 
8-án a Göncöl Néptánc-
eg�üttes és a Budapest 
Ragtime Band, másnap 
Csiki Gergely és a Rigó 
zenekar hívta táncházra 

a látogatókat, akik a ba-
rátságtalan időjárás elle-
nére sokan voltak.

A M.É.Z. Kelta advent 
című műsora nyitotta de-
cember 10-én a progra-
mokat, majd a Nana Vor-
tex zenélt a színpadon. 
A g�ert�ag�újtás után a 
Kincső Néptáncegyüttes 
bemutatója, majd tánc-
ház zárta a hétvégét.

Az Esernyősben és a 
Szindbád Rendezvén�te-
remben a Levendula Ját-
szóház és Alkotóműhely 
várta mézeskalács-sütés-

sel a kisebbeket. A fel-
nőttek a Fő tér jellegzetes 
épületeit készítették el és 
díszítették mézeskalács-
ból, írókázással díszítve. 
Az alkotás a rendezvén�-
terem kirakatában látható.

Advent második va-
sárnapján Menczer Er-
zsébet, az Óbudai Cí-
vis Klub Eg�esület elnö-
ke g�újtotta meg a g�er-
t�át az óbudaiak kö-
zös adventi koszorúján. 

A jelenlévők a hagyo-
mányoknak megfelelő-
en közösen énekelték el 
az Advent Óbudán G�er-
t�ag�újtó Dalát, Gryllus 
Dániel és Lackfi János 
szerzemén�ét. 

Mézeskalácsból a Fő tér jellegzetes épületei

A harmadik adventi hétvégén 
Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyűlési 
képviselő gyújtotta meg Óbu-
da adventi koszorúján a gyer-
tyát december 17-én.

A harmadik hétvégi 
g�ert�ag�újtás alkal-

mával Varga Mihál� arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
minden évben eg�re töb-
ben jönnek el a Fő térre ad-
vent idején, ahol már nem 
csak budapestieket látni 
a vásár területén, hanem 
külföldi szót is lehet hal-
lani. Mindez nem véletlen, 
hiszen míg tavaly a fővá-
rosban a „legcsaládiasabb” 
díjat kapta meg az adven-
ti Óbuda, addig idén az el-
érhető tíz pontból ismét tí-
zet sikerült megszereznie, 
amivel ezúttal a „mesés” 
jelzőt vívta ki a kerület. 

- A családias esemén� 
azonban most is megma-
radt – tette hozza Varga 
Mihál� – mert ha körül-
nézünk, az látható, hog� 
gyerekek, fiatalok és idő-
sebbek is élvezik a Fő té-
ren az adventi hétvégét. 
A várakozás időszaká-
nak arra kell felkészíte-

nie bennünket, hog� szá-
mot adjunk erről az évről, 
s felkészüljünk, és eg�ütt 
tudjunk emlékezni az Úr 

eljövetelére, amit minden-
kinek a meggyőződése, 
hitvallása szerint érdemes 
átélnie. 

A taval�ihoz hasonló-
an kívánta a miniszter az 
óbudaiaknak, hog� az ál-
maik, vág�aik a követ-

kező évben is valósulja-
nak meg. Kívánta továb-
bá, hog� akik között va-
lamil�en surlódás volt 
ebben az évben, kará-
cson� alkalmával békül-
jenek meg, a g�erekek pe-
dig, akik kívánságlistát ír-
tak az ang�alkának arról, 
hog� mit szeretnének ka-
rácson�ra, legalább eg�-
két dolgot kapjanak meg. 

A vasárnapi szentes-
te előtti utolsó adventi 
g�ert�át december 23-án, 
szombaton este Bús Ba-
lázs polgármester g�újtja 
meg a Fő téren, ahol bi-
zon�ára az eddigiekhez 
hasonlóan sokan ünnep-
lik az adventi hétvégét és 
várják majd a karácson� 
eljövetelét.                 B. Z.

Vasváry Annamária, az Advent Óbudán háziasszonya és Menczer Erzsébet, az Óbudai Cí-
vis Klub Egyesület elnöke

Családias és mesés adventi hétvégék

Fotók: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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Az önkormányzat, a kerületi 
családsegítő, és a krisnás 
Ételt az Életért Alapítvány 
együttműködésének kö-
szönhetően 800 család ka-
pott ünnepi élelmiszerse-
gélyt, majd ezt követően 400 
fenyőfát is kiosztottak a rá-
szorulóknak a harmadik ad-
venti hétvégén.

Az ételosztást – a ha-
gyományokhoz hűen 

– Bús Balázs polgármester 
n�itotta meg, majd Varga 
Mihály nemzetgazdasági 
miniszterrel, országgyűlé-
si képviselővel és Menczer 
Erzsébettel, az Óbudai Cí-
vis Klub elnökével osztot-
ták a meleg ételt és a tar-
tós élelmiszer csomagokat 
a nélkülöző családoknak. 
Az esemén�t mozgó or-
vosi rendelőjével támogat-
ta a Mag�ar Máltai Szere-
tetszolgálat.

Óbuda példaértékű ke-
rület a szociális gondosko-
dás tekintetében, a Krisna-
hívők büszkék arra, hogy 
budapesti központjuk ke-

rületében, saját házuk tá-
ján tehetnek a legtöbbet a 
rászorulókért.

A Krisna-hívők humani-
tárius szervezete, az Ételt 
az Életért Alapítván� két 
évtizede gondoskodik a rá-
szorulókról nemcsak Bu-
dapesten, hanem ország-
szerte eg�re több város-
ban meleg ebédosztás for-
májában, amel� pékáruval, 

zöldség, g�ümölcs ado-
mán�okkal és forró teával 
egészül ki.  Óbudán a hét 5 
napján összesen 600 adag 
meleg ételt osztanak a ke-
rületi nehéz sorsú csalá-
doknak. Az év során 4 al-
kalommal kiemelt élelmi-
szercsomag-osztást is tart a 
szervezet. A 20 féle össze-
tevőből álló, igen gazdag 
élelmiszercsomag a csalá-

dok számára az ünnepek és 
iskolai szünetek idején fő-
zési alapan�agként szolgál, 
íg� kerülhet minden család 
asztalára valami az ünne-
pek során.

Az Összefogás Óbu-
dáért Eg�esület szintén 
csatlakozott az ételosz-
táshoz, önkéntesei szalon-
cukrot és eg�éb édes sé-
geket osztottak. Az Eg�e-

sület eg�ébként egész év-
ben, a hét öt napján regge-
livel várja a rászoruló csa-
ládok g�ermekeit iskola-
kezdés előtt.

Az Óbudai Családsegítő 
az év minden napján gon-
doskodik a kerület rászo-
ruló családjairól. Az étel-
osztást már hag�omán�o-
san fenyőfaosztás köve-
ti, amel�re idén is a Váradi 
utcai telephel�ük udvarán 
került sor. A családoknak 
lehetőségük volt válasz-
tani az udvaron eg�másra 
halmozott 400 fából, idén 
ebben Bús Balázs polgár-
mester volt a segítségükre. 
A családsegítő munkatár-
sai több száz kiló szaloncu-
kor és eg�éb tartós élelmi-
szerekből álló csomaggal 
is meglepték a családokat. 
Az adomán�fák 400 ott-
honban már biztosan meg-
hittebbé varázsolják a sze-
retet ünnepét, a mai napon 
átadott élelmiszer adomá-
n�ok pedig eg� kicsit fe-
ledtethetik a gondokat az 
elkövetkezendő napokban.

800 adag étel és 400 fenyőfa a szeretet ünnepére

Folytatás az 1. oldalról
A Hello Wood célja, hog� 
a fa építőelemekből ösz-
szeállított, több tonnás 
karácson�fák az ünnepek 
után valamil�en újrahasz-
nosított formában tovább 
szolgáljanak. A felállított 
fák nemcsak a karácson� 
és az összefogás szimbó-
lumai, de eg�úttal felhív-

ják a figyelmet arra, hogy 
az otthon melegének 
megteremtése télen több 
ezer családnak okoz ne-
hézséget. Ennek jeg�ében 
az öt karácson�fából – 
hasonlóan a két évvel ez-
előtti Erzsébet téri instal-
lációhoz, melynek tüzelő-
an�aga körülbelül 25 csa-
ládnak oldotta meg a fűté-

si gondjait január-február 
hónapokban – 2017-ben 
is három alkotás tűzifából 
épült meg.

Idén a III. kerületi ön-
kormán�zat eg� 16 méte-
res, 40 tonnás karácson�-
fa megépítésére kérte fel 
az építészeket. A Hello 
Wood a legjobb minőségű 
tűzifát kiválasztva, akác-

farönköket gondosan ösz-
szeillesztve hozta létre az 
alkotást, amel� a Szent-
lélek téren, az adventi vá-
sár bejáratánál fogadja a 
látogatókat. A fát vízke-
reszt után bontják le, a fű-
tőanyagot a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat osztja 
szét a rászoruló családok 
között. Az alkotásokat kí-

vülről fényjátékkal világít-
ják meg, belső terei, a ha-
talmas belmagasságnak és 
a fa struk túrának köszön-
hetően, izgalmas szerkeze-
tű, meghitt térré alakulnak. 
A járókelők számára egy 
csöndes zugot biztosíta-
nak, ahol néhán� pillanat-
ra megpihenhetnek a kará-
cson�i n�üzsgésben.

Az adományfa nem csak dísz, a rászorulókon is segítenek vele

Fotók: Antal István
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Javaslat született közterület elnevezésére, döntöttek több 
együttműködési megállapodás kötéséről, továbbra is elér-
hető lesz a video-tolmács szolgáltatás a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán – többek közt ezeket a kérdéseket vitat-
ták meg a képviselők a december 15-ei idei utolsó rendes 
ülésen. A napirendi pontok tárgyalása előtt Bús Balázs pol-
gármester és a testület tagjai megemlékeztek a nemrég el-
hunyt Hoffman Iván egykori önkormányzati képviselőről és 
Varga Gábor esperesről, az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye papjáról, a Szent József Plébánia lelkipásztoráról. 

Beszámoló a táboroztatásokról
Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. elkészítette az idei évi Siófok-
sóstói táborokról szóló beszámolóját. Összesen 955 gyermek táborozott idén 
a Balaton mellett a nyári szünetben. Augusztusban három turnusban 174 óbu-
dai nyugdíjasnak is lehetősége volt egy-egy hetes balatoni nyaralásra. Az erről 
szóló beszámolót a képviselők elfogadták

Új közterület-elnevezés
Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság magyarországi 
nagykövetének, valamint Tarlós István főpolgármester 
javaslatára a képviselő-testület támogatja a Főváro-
si Önkormányzat azon szándékát, miszerint közterü-
letet kíván elnevezni Adam Mickiewiczről, emléket ál-
lítva a nagy lengyel nemzeti költőnek. A főváros tulaj-
donában álló 23152/36 helyrajzi számú közpark a Ví-
zimalom sétány környezetében elhelyezkedő terület, 
mely így a jövőben az Adam Mickiewicz park nevet vi-
seli majd. Míg Varsóban a Petőfi-emlékezet több for-
mában is jelen van (utcanév, iskola és szobor is), ad-
dig Budapest nem őrzi emlékét sem közterületnévvel, 
sem más formában a legnagyobb lengyel költőnek.

Pályázat napelemes rendszerre
Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ pályáza-
tot kíván benyújtani a KEHOP-5.2.11. kódszámú 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költ-
ségvetési szervek részére” című pályázati felhívás-
ra. Sikeres pályázat esetén a négy kerületi oktatási 
intézmény: a Kerék Általános Iskola és Gimnázium, 
a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, a Pais Dezső Általános Iskola va-
lamint az Óbudai Árpád Gimnázium épületén léte-
sülhet környezetbarát napelemes energiaszolgálta-
tó rendszer. A kiíráson való részvételhez a képvi-
selő-testület megadta a tulajdonosi hozzájárulást.

Jóváhagyott főépítészi beszámoló
Elfogadta a képviselő-testület az idén esedékes be-
számolót, mely az önkormányzati főépítész elmúlt 4 
évnyi munkáját összegzi. Óbuda-Békásmegyer fő-
építészi tisztét 2013 szeptembere óta Massányi Kata-
lin látja el. A beszámoló az alábbi területeken végzett 
munkájára és elért eredményeire tér ki: kerületi sza-
bályozási tervek – kerületi építési szabályok; tervta-
nács, településképi véleményezés; településkép vé-
delmi törvény, településképi rendelet és azok módosí-
tásai; környezetrendezések (közterületek, zöldterüle-
tek); közterületi kitelepülések; fővárosi tervek, szom-
szédos kerületek, települések tervei; egyéb adatszol-
gáltatás, tájékoztatás-ügyfélszolgálat.

Óvodavezetői álláshelyek
Rövidesen lejár a Pitypang Művészeti Óvoda, valamint 
a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda jelenlegi vezető-
jének határozott idejű megbízása. Az intézmények fo-
lyamatos működésének biztosítása érdekében a kép-
viselők döntöttek a két óvoda esetében az óvodaveze-
tői álláshelyek betöltésének, pályázati kiírásáról, mely-
nek szövege megjelenik majd az az Oktatási és Kul-
turális Közlönyben, a Közszolgálati Állásportálon, az 
obuda.hu weboldalon valamint az Óbuda újságban.

A kárpátaljai Aknasz-
latina községgel a 

Mag�ar Máltai Szeretet-
szolgálat révén került kap-
csolatba az önkormán�-
zat. A cél, hog� segítsék 
a településen élő magya-
rok életkörülmén�eit, ki-
emelt figyelmet fordítva 
az ott élő magyar nemzeti-
ségű diákokra. A kialakult 
harmonikus együttmű-
ködés eredmén�eképpen 
2015-ben a Szeretetszol-
gálat az önkormán�zat tá-
mogatásával állított ösz-
sze tanszercsomagot kár-
pátaljai magyar tannyelvű 

iskolákba járó iskolások-
nak. Az iskolakezdéshez 
szükséges felszereléseket 
kétezer g�erek kapta meg 
az első tanítási napon. Járt 
már Óbudán a kárpátaljai 
község delegációja, és ta-
val� viszontlátogatásra is 
sor került. Az önkormán�-
zat ing�enes diáküdülést 
is szervezett az aknasz-
latinai mag�ar nemzeti-
ségű diákoknak Budapes-
ten és Sóstón is 2016-ban 
és 2017-ben. A kárpátaljai 
Bolyai János Középisko-
la 1989-től működik önál-
ló magyar tannyelvű okta-

tási intézmén�ként. Az is-
kolaigazgató tájékoztatá-
sa szerint az Ukrajnában 
kialakult helyzetre figye-
lemmel jelenleg már az 
iskolában tanulók étkez-
tetése sem megoldott ál-
lami támogatás hián�á-
ban. A 2017-2018-es tan-
évben az iskola 1-11. osz-
tál�ban összesen 147 di-
ák tanul mag�ar n�elven. 
A képviselők döntése ér-
telmében az étkeztetésük-
höz n�újt támogatást az 
önkormán�zat a Mag�ar 
Máltai Szeretetszolgálat 
közreműködésével.

Döntések a decemberi testületi ülésen

Támogatás kárpátaljai magyaroknak

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Folytatódó video-tolmács szolgáltatás 
Továbbra is video-tolmács szolgáltatás segíti a hal-
lássérült és siket személyek ügyintézését az ügyfél-
szolgálaton. A képviselő-testület 2015 december-
ében döntött arról, hogy e speciális kommunikáció 
felgyorsítására telepíti a rendszert. Ennek lényege, 
hogy amennyiben hallássérült ügyfél keresi fel a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatát, ott, az előre te-
lepített, speciális számítógépes szoftver segítségé-
vel felhívják a video-tolmács szolgálatot, ahol a tol-
mács online fordít jelnyelven az ügyfél felé és szóban 
az ügyintéző felé. A video-tolmács innovatív techno-
lógiája közelebb visz az egyenlő bánásmód megva-
lósulásához. Az elmúlt két év tapasztalata szerint a 
szolgáltatás jól működik, ezért a jövőben is indokolt 
ennek folytatása, annak érdekében, hogy a hallássé-
rült és siket-vak személyek is önállóan, zökkenőmen-
tesen intézhessék ügyeiket. Mindezek figyelembe vé-
telével a szerződés meghosszabbításáról döntöttek, 
amely így 2018 decemberig biztosítja a lehetőséget.

Több együttműködési meg-
állapodás, illetve támogatá-
si szerződés megkötéséről 
döntés született. 

Köztük az Európa-
lánta Közhasznú 

Egyesület támogatásáról 
is, amel� megvalósítja az 
önkormán�zat azon célki-
tűzését, hogy a felnövek-
vő generáció már az óvo-
dában megismerje a kör-
n�ezettudatos lét alapjait. 
A szervezet a fenti célokat 
ol�an eszközökkel éri el el-
sősorban, amelyek korcso-
porthoz igazodva, az ér-
zelmeken keresztül, játé-
kos formában adják át az 
ismereteket. Fennállásuk 
óta arra törekszenek, hog� 
élmén�központú körn�e-
zeti nevelési programok-
kal formálják a jövő gene-
ráció szemléletét eg�éni és 
közösségi szinten. 2015 óta 
telephel�ük a III. kerület-
ben van, helyi szakértők-
kel, oktatási intézmén�ek-
kel és civil szervezetekkel 
működnek együtt.

A „Könyvet házhoz” 
szolgáltatás 2007. április 
12. óta üzemel a kerületben, 
a szolgáltatásnak köszönhe-
tően könyvek, folyóiratok, 
eg�éb dokumentumok jut-
nak el az idős, beteg – moz-
gásukban korlátozott, lakás-
hoz kötött – emberekhez. 
A szolgáltatást a FSZEK 
III. kerületi fiókkönyvtárai 
mellett az önkormán�zat 
saját intézmén�e, az Óbu-
dai Platán Kön�vtár is biz-

tosítja. A sikeres együttmű-
ködésnek köszönhetően év-
ről-évre rendszeresen több 
mint 20 rászoruló veszi 
igén�be a sajátos kulturális 
szolgáltatást, akik íg� nem-
csak a kön�vújdonságok-
hoz, napi fol�óiratokhoz 
jutnak hozzá, hanem meg-
tapasztalják az emberi tö-
rődést is. A kölcsönzött do-
kumentumok száma több 
mint 2000 volt. A kön�v-
tárosok tapasztalatai azt bi-
zon�ítják, hog� szükség 
van a „Kön�vet házhoz” 
szolgáltatásra. A testület az 
együttműködés folytatásá-
ról döntött.

Ugyancsak együttműkö-
dést szavaztak meg a kép-
viselők a Budapesti Hid-
roterápiás Rehabilitációs 
Gimnasztika Alapítvány-

nyal (BHRG Alapítvány), 
amel� 1993 óta – megala-
kulástól kezdődően – elté-
rő fejlődésű gyermekeket 
lát el eg�éni és kiscsoportos 
mozgásterápiákkal, vala-
mint kognitív fejlesztések-
kel. Fél éves kortól 12 éves 
korig fogadják a sérült ideg-
rendszerű gyermekeket, va-
lamint az ép intellektusú, de 
tanulási, viselkedési vag� 
mozgási problémákkal küz-

dő gyermekeket. A Tavasz 
utca 5. szám alatt és az Er-
dőalja utca 176-ban évente 
6-700 család kap rendszere-
sen ellátást. Az itt dolgozók 
célja a korai fejlődési elté-
rések felismerése, amikor 
azok még jó eséll�el kor-
rigálhatók. Szűrővizsgálati 
protokolljaikat a mag�ar és 
a nemzetközi ajánlások fi-
g�elembevételével, az ala-
pítván� több mint 20 éves 

tapasztalata alapján állítot-
ták össze, és fol�amatosan 
fejlesztik. A szervezet for-
dult az önkormán�zathoz 
azzal, hog� szívesen bekap-
csolódnának aktívabban a 
III. kerületi egészségüg�i, 
szociális ellátásba és öröm-
mel együttműködnének e 
cél megvalósításában.  

Szavazataival a további 
együttműködést támogatta 
a testület az Óbudai Kézi-
labda Sportiskola Sport-
egyesülettel is. A szervezet 
edzői gondoskodnak a kor-
osztál�os kézilabda után-
pótlás-nevelésről a szivacs- 
és kézilabda sportágban 
5-től 18 éves korig. Fiú és 
lán� csapataiknak országos 
szinten elismert szakmai si-
kereik vannak az U7 kor-
osztál�tól az U14 korosztá-
lyig. Fő céljuk a kerületben 
élő és tanuló gyermekek 
foglalkoztatása; kiszámít-
ható, tervezhető, egész éves 
edzésprogrammal. A kerü-
leti iskolákkal fol�amato-
san együttműködve igye-
keznek minél több fiatalt 
megszólítani, feladatuknak 
tekintik az amatőr sportolók 
nevelését, a tehetségek gon-
dozását, valamint az egész-
séges életmódra nevelést a 
III. kerületben.

Együttműködési megállapodások

Fotó: Czinege János

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a Hadrianus emlék-
év alkalmából Békásmegyeren 
a császárról elnevezett utcá-
ban fogadalmi oszlopot állított.

Fogadalmi oszlop a Had-
rianus és a Hatvan� La-

jos utca sarkán. A békás-
meg�eri Hadrianus utcá-
ban nemrégiben felállított 
oszlop eredetije Aquincum 
katonavárosának eg�ik vil-
lájából származik. Az úg�-
nevezett fogadalmi oszlo-
pot – amel�nek tetején ere-
detileg Jupiter Teutanus is-
ten szobra állt – mészkőből 
faragták és a Kr. u. 3. szá-
zadban állíthatták. A mos-
tani oszlopállítás apropó-
ját az adja, hog� Hadrianus 
császár – aki trónra lépé-
se előtt Aquincumban volt 
hel�tartó és akinek Óbuda 
római kori városelődje na-
g�on  sokat köszönhet – ép-
pen 1900 éve öltötte magá-
ra a császári bíbort. Az osz-
lop eredetije az Aquincumi 
Múzeumban látható.

Fogadalmi oszlop

Fotó: obuda.hu
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Hogy áll jelenleg a római-parti gát ügye? Képes 
lenne-e a jelenlegi nyúlgát megvédeni a Csillaghe-
gyi-öblözetet? Mi a városvezető magyarázata az 
ellenzék ellenséges hozzáállására? Milyen a fővá-
ros és Óbuda kapcsolata? – többek közt ezek a té-
makörök szerepeltek beszélgetésünk középpont-
jában. Tarlós István főpolgármestert kérdeztük.  

- Az ellenzék ismét támadásba lendült a 
római-parti mobilgáttal kapcsolatban. A 
Párbeszéd EP-képviselője szerint új közbe-
szerzést kellene kiírni, majd újratervezni a 
projektet. 

- Ez lén�egében hangulatkeltés, európai 
uniós ellenzéki képviselők egyebet sem tesz-
nek, mint az itthoni, köztük budapesti fejlesz-
tések, projektek menetét támadják, prejudi-
kálnak döntéseket, uszítanak. Ezt nem aka-
rom különösebben minősíteni. A lényeg az, 
hogy a főváros és a kerület közt a megegye-
zés újra teljes. Az aran�heg�i-árok, a Barát-
patak és a pünkösdfürdői védmű magasítása 
de facto meg tud történni. Ami pedig a part-
tal párhuzamos n�omvonalat illeti, a kerület 
és a főváros álláspontja alapvetően nem volt 
eltérő. Különösképpen abban a tekintetben, 
hog� a Nánási út igencsak messze van mind 
a két elképzelt parti n�omvonaltól. Remé-
nyeim szerint előrelépést hozhat az is, hogy 
új, független, részletes összehasonlító szak-
vélemén� készül a Dunával párhuzamos véd-
mű Nánási út-Királyok útja nyomvonalának 
vizsgálatára. Emellett a városvezetés össze-
hívott eg� kifejezetten szakmai grémiumot. 
Ebben három műegyetemi tanszék is részt 
vesz. Rajtuk kívül a grémium tagjai még sok 
éves vízüg�i tervezési g�akorlattal rendelke-
ző, külső tervezők, az OVF és tájépítő pro-
fesszor is. Az összes szakértői vélemény bir-
tokában a Fővárosi Közgyűlés márciusban 
vag� áprilisban végleges döntést hozhat a 
kérdésben. 

Egyébként a Fővárosi Csatornázási Művek 
írásban n�ilatkozott, ha az aran�heg�i-árok 
védelme megtörténik, akkor a parttal párhu-
zamos nyomvonalon megépülő védmű hiá-
nyában is le tudja védeni az öblözetet. Tehát 
most az ellenzék bánatára béke van a főváros 
és a kerület között is a kérdésben. Jó lenne, ha 
a tiltakozók esetében is elmondhatnánk ezt 
egyszer. Talán nincs is kizárva ez a lehetőség.

Mégiscsak épül 
a védmű

- A Nánási-Király útja mentén lévő, eddig 
védelmet biztosító nyúlgát megerősítésére 
nincs szükség, legalább addig, míg a végle-
ges védmű el nem készül valahol? Egyálta-
lán, ha lenne a közeljövőben egy árvíz, a je-
lenlegi földművek képesek lennének megvé-
deni Csillaghegy Duna felőli területét?

- A főváros és a csatornázási művek ár-
víz közeledtével minden alkalommal meg-
erősíti a Nánási út-Királyok útja mentén hú-
zódó földműveket. Megjegyzem, azzal je-

lenleg senki nem foglalkozik, hog� a csil-
lagheg�i övezet védelmét legalább 20, de 
inkább 60 évvel ezelőtt meg kellett volna 
oldani. Most, hog� megpróbáljuk megcsi-
nálni, őrületes zűrzavart sikerült valakik-
nek előállítaniuk. Szabályos tömegpánikot. 
Ahog� látjuk, az ön által is említett euró-
pai képviselőnek talán az a baja, hogy még-
is mindjárt épül a védmű, ráadásul olyan 
szakaszon, ahol eg�etértés van, ami úg� 
tűnik, hogy bosszúságot okozhat egyesek-
nek. Visszatérve az eredeti kérdésre, a je-
lenlegi földművel az eddigi tapasztalatok és 
az FCSM nyilatkozata szerint meg lehetne 
védeni az árvízzel veszél�eztetett, de hul-
lámtéren kívül húzódó területeket. Minden-
kit, aki elfelejtette, emlékeztetek a 2013-as 
árvízre, ami arra tanította meg a szakmát, 
hogy százszázalékos prognózisokat a jövő-
ben ne merjen előrebocsátani. A 100 éves 
adatokra épülő valószínűségi kalkuláció-
kat is papírkosárba kellett dobni. Feltehető-
leg a globális felmelegedésből eredő termé-
szeti jelenségek is keresztülhúzzák az eddi-
gi tapasztalatokból levonható következteté-
seket, így mindenről feltételes módban kell 
beszélni. Emberi számítás szerint az előbb 
elmondottak alapján a csatornázási művek 
képes lesz megvédeni az öblözetet. Ha ott 
súl�os probléma keletkezne, akkor nag� 
valószínűséggel a főváros számos pont-
ján hasonló bajok jelennének meg. Kezdet-
től dilemma számunkra a kerülettel együtt 
az 1914 óta beépülő hullámtér sorsa. Nem 
egyszer megkérdezték már tőlem, hogy mi-
ért vagyok ilyen konok, hogy műszaki kér-
désnek tekintem az árvízvédelmet, és mi-
kor jövök rá végre, hog� ez valójában kom-
munikációs probléma? Azt tudtam monda-
ni „zavaromban”, hogy ennek az lehet a fő 
oka, hogy maga az árvíz is műszaki kér-
désnek „gondolja”. Halván�an most az is 
felmerült, hogy a Dunára merőleges pata-

kok megfelelő védelme esetén esetleg nem 
is szükséges új, fol�óval párhuzamos véd-
művet építeni, de ez még teljesen bizonyta-
lan, a szakmai munkacsoport fogja vizsgál-
ni. Ahog� eg� kerítéseken belüli változatot 
is, hiszen az, hog� „a kerítések vonalában”, 
az műszakilag nehezen értelmezhető.

Támadások kereszttüzében
- Az ellenzék támadása általános, legyen 

szó bármilyen projektről. Számukra már az 
is elegendő lenne, hogy megakadályozzanak 
bármiféle előrelépést?

- Az az igazság, hog� sok minden történt 
ebben a városban az elmúlt hét évben. A je-
lenlegi kormán� és a városvezetés múló csa-
ládi tányércsörgéseitől eltekintve együttmű-
ködő. A balliberális ellenzék pedig szakmai-
lag és politikailag gyenge, és a tetejébe fővá-
rosi hangadói korábban többszörösen lejárat-
ták magukat a budapesti közvélemény előtt. 
Anélkül, hog� kitérnék annak a két ember-
nek a nevére, akikről szó van, már sokszor le-
vizsgáztak, ol�kor nevetségessé tették magu-
kat Budapest lakossága előtt. Például a már 
„ingyenes közlekedést” is ígérgető MSZP-s 
képviselő, aki legutóbb metrófelújítással ösz-
szefüggő „közlekedési káosz” vizionálásával 
keltett derültséget, amit az újságírók hülede-
zésére egyedül ő látott. Tükröződik mindez 
a közvélemén�-kutatások eredmén�eiben is. 
Nem mondom, hog� az ellenzéknek soha és 
semmiben nincs igaza, mert ez íg� nem vol-
na méltán�os, de ha az arán�okat nézem, ak-
kor verbális megn�ilvánulásaik tárg�ilagos-
sági alapjaival baj van. Tekintettel arra, hogy 
az előbb idézett fővárosi aktorok tele vannak 
indulattal, frusztrációval és elvetélt hatalom-
vágg�al, egészen biztosak lehetünk abban, 
hogy a választási időszak kampányában egy-
mást érik az indulatos vagdalkozások. Mér-
legelje, hog� a 3-as metró akadál�mentesíté-
sénél az az ember feltűnősködik – egyébként 
üg�etlenül fogalmazott – népszavazási kez-
deményezéssel, aki vezetőként egy liftet épít-
tetett összesen a 2-es metró felújítása során. 

- Többször mondta, hogy végül is a grun-
don nőtt föl. Hozzászokott a sértésekhez, 
bántásokhoz. Úgy tűnik azonban, hogy ed-
dig nem tapasztalt mértékű támadás éri az 
utóbbi időben. Jól látom, hogy minden ed-
diginél többet kell elviselnie? 

- Voltaképpen ez nem meglepő, és engem 
nem is visel meg különösképp. Induljunk ki 
abból, hogy az Orbán-kormányok idején az 
ellenzék által elért legmagasabb politikai po-
zíció a főpolgármesterség volt. Nagyon fáj 
az ellenzéki erőknek, hogy 2010-ben, majd 
2014-ben újra simán elvesztették. N�ilván 
a visszaszerzése számukra rendkívül fontos 
lenne, és nem válogatnak az eszközökben. 

Bizon�os dolgokkal meg kell tanulni 
eg�ütt élni. 2010 óta például legalább tizen-
ötször vizionálták a Budapesti Közlekedé-

„Lelkem mélyén mindig óbudai maradok”

Közös érdek a városrész fejlődése 

Folytatás a 7. oldalon
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Óbuda-Békásmeg�er 
Önkormán�zata ve-

zetőinek ünnepi szavai, 
majd kerületi iskolák nö-

vendékeinek színvonalas 
műsora köszöntötte az 
időskorú klubtagokat a 
kerület valamennyi idő-
sek klubjában. 

A legtöbb rendezvén�en 
részt vett Bús Balázs pol-

gármester, Kelemen Viktó-
ria alpolgármester, Varga 
Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter, országgyűlé-
si képviselő, Menczer Er-
zsébet, az Óbudai Cívis 
Klub Eg�esület elnöke és 
az egyházak képviselői is. 

Óbuda-Békásmeg�er 
Önkormányzata odafigye-
léssel, gondoskodással ün-
nepli egész évben a vá-
rosrészben élő idős em-
bereket, óbudai közössé-

günk megbecsült tagja-
it. A hel�hatóság törekvé-
seit már több alkalommal 
Idősbarát Önkormányzat-
díjjal ismerte el Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások 
minisztere.

A III. kerületi önkor-
mán�zat támogatásával a 
karácson�i ünnepségekre 
vendéglátással, ajándék-
kal készült az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intéz-
mén� klubtagjai részére.

Karácsonyi ünnepségek az idősklubokban

Fotók: Benkő Vivien Cher

si Vállalat összeomlását. Eg�szer sem kö-
vetkezett be. Sőt míg 2010-ig bántóan nagy 
működési adósságot halmoztak fel előde-
ink, azóta a BKV egy fillér működési hi-
telt sem vett fel. Amíg azt látjuk, hog� a bu-
dapestiek többsége inkább elismerően nyi-
latkozik a teljesítményünkről, és semleges 
az ellenzéki támadásokkal szemben, addig 
én is n�ugodtan végzem a munkámat. Úg� 
gondolom, hog� elég sok politikus cserélne 
velem, ami a közvélemén�-kutatási adato-
kat és azok trendjét illeti. 

Óbudáról
- Beszéljünk kicsit Óbudáról! A kívülál-

ló számára néha úgy tűnik, hogy vannak ki-
sebb-nagyobb nézeteltérések a városrész 
vezetése és ön között.

- Ha valaki tén�leg leltárt csinál, látja, 
hog� hét év alatt Óbuda rengeteg támoga-

tást kapott a fővárostól. A városrész fejlő-
dése közös üg�ünk. Vannak emberek, akik-
nek érdeke, hogy a jelenlegi főpolgármes-
ter, aki eg�ben Óbuda korábbi polgármeste-
re, ne leg�en túl jó kapcsolatban az utódjá-
val. Olykor a próbálkozások részleges ered-
ménn�el kecsegtetnek, de érdemi zavaro-
kat még soha nem okoztak. Épp a napok-
ban hosszan beszélgettünk erről is Bús Ba-
lázs polgármesterrel a dolgozószobámban. 

- Amint az előszobában várakoztam, lát-
tam, hogy még a vízautomatában is csillag-
hegyi forrásvíz van. 

- Ez természetes. Hog�ha már szóba hoz-
ta a városrészt, megemlítem, hog� jelenleg 
a főváros egyik kiemelt projektként fejlesz-
ti a csillagheg�i strandot, ahol 11 meden-
ce lesz. Említhetem a Szent Margit Kórház 
hel�zetének rendezését, az 1-es villamos-
vonal felújítását, a budai fonódó villamos-
vonal létrehozását vag� a nag�szabású csa-

tornaépítéseket is. Tulajdonképp van ered-
ményes együttműködés Varga Mihály, Bús 
Balázs és köztem. Az egész város fejlődés-
ében, működésében kell gondolkodnom 
ug�an, Budapest iránt általában részrehajló 
vag�ok, de azt talán senki nem veszi rossz 
néven, ha ezen belül sem tudom elfeledni a 
g�ökereimet. Azt nem tehetem meg, hog� 
elfogultan favorizálom szűkebb pátriámat 
más városrészek rovására. Ez azonban nem 
jelenti azt, hog� az embernek nem lehetnek 
érzelmei. A lelkem mél�én mindig óbudai 
voltam és maradok is, hiszen oda születtem, 
ott élek 69 éve. Óbuda sorsa számomra so-
ha nem lesz közömbös, feledhetetlen, hog� 
a rendszerváltozás utáni első polgármeste-
re lehettem.

Beszélgetésünk végén szeretném megra-
gadni az alkalmat, hog� áldott karácson�i 
ünnepeket és boldog új évet kívánjak min-
den óbudai polgárnak.       Karalyos József

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idén is meghitt 
karácsonyi ünnepségeket rendezett nyugdíjas ellátottjai-
nak december 11-18. között. Az intézmény tíz idősklubjá-
ban ünnepeltek együtt a tagok.

Fotó: Antal István

Folytatás a 6. oldalról
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Hogyan kell elképzelnünk: egy elfog-
lalt politikus vajon miként készül az 
ünnepekre? Egyáltalán: mire jut ide-
je? Van-e lehetősége arra, hogy 
meghitten eltöltsön egy kis időt sze-
retett családja körében? Együtt dí-
szíti a karácsonyfát a gyermekeivel? 
Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszterrel, országgyűlési képviselő-
vel karácsony előtt néhány nappal 
többek közt erről beszélgettünk. 

- Ha jól sejtem, családjában 
az adventi várakozás hangsú-
lyos része az ünnepi előkészüle-
teknek.

- Igen, ez íg� van, advent 
minden vasárnapját ig�ekszünk 
megünnepelni. Számomra is na-
g�on fontosak ezek a pillanatok. 
Református család vag�unk, 
g�ermekeink is felekezeti óvo-
dába, iskolába járnak, követjük 
a hag�omán�ainkat. Az adventi 
g�ert�ák megg�újtásakor közö-
sen éneklünk dalokat, a decem-
beri vasárnapokat pedig belengi 
a frissen sütött mézes sütemé-
n�ek illata.

- Hogyan kell elképzelnünk 
önöknél a szentestét?

- Úg� ünneplünk mi is, ahog� 
eg� átlag mag�ar család. Most, 
hog� a g�erekek már nag�ob-
bak, közösen díszítjük a fenyő-
fát. Rájuk bízzuk, hog� eldönt-
sék, milyen színű és nagyjából 
mil�en stílusú leg�en. Az ün-
neplés része az is, hog� a g�e-
rekek eljátszanak eg�-eg� rö-
vid zeneszámot a saját hang-
szerükön. A továbbiakban kö-
zösen éneklünk, és idén, mivel 
épp szentestére esik, megg�újt-
juk az utolsó adventi g�ert�át. 
Aztán várjuk az ang�alkát, hog� 
közénk jöjjön. 

- Vannak-e olyan szoká-
sok, amelyekhez ragaszkodnak 
ilyenkor?

- A karácson�fa sem mindig 
ug�anol�an, az ünnepi menü-
ben sem ragaszkodunk hag�o-
mán�os ételsorhoz, de amikor a 
szépen terített asztalhoz ülünk, 
megtartjuk a mi kis eg�edi szer-
tartásunkat, mel�et a feleségem-
mel találtunk ki, mikor még csak 
ketten voltunk. Eg� almát az 
asztal közepére teszünk, és fel-
vágjuk ann�ifelé, ahán�an va-
g�unk. Kezdetben két, majd há-

rom, utána nég�, most pedig már 
hat egyenlő részre osztjuk, és 
mindenki eg� darabot megeszik 
belőle. Szép hagyománnyá vált 
nálunk, amel�et érdemes ápolni, 
és remélem, hog� a g�ermeke-
ink is továbbviszik majd.

- A két ünnep között ki tudja 
kapcsolni a telefonját?

- A munkám miatt ezt nem 
tehetem meg. Érdemi teendő 
il�enkor ritkán van, a kollégái-
mat is arra kérem, hog� pihen-
jenek, leg�enek a családjukkal. 
A két ünnep között, munkana-
pokon részt szoktam venni hi-
vatalos programokon, de a kará-
cson� szent és sérthetetlen. 

- Választási év jön, várható-
an még sűrűbb programokkal. 

Ugyanakkor, ahogy azt a város-
részben élők tapasztalhatják, az 
aktivitása mindettől függetlenül 
is folyamatos. Ezek szerint nem 
pr-fogásról beszélhetünk, ha-
nem ez része az életének?

- Mindig is azt mondtam, 
hog� ha valakit megválasztanak 
eg� tisztségre, akkor azzal szá-
mára bizalmat, eg�úttal munkát 
adnak. A bizalmat meg kell be-
csülni, a munka lehetőségét pe-
dig tevéken�en meghálálni. Ha 
ezzel bíztak meg a polgárok, ak-
kor ig�ekszem is ennek meg-
felelően teljesíteni, és ott len-
ni a jelentősebb eseményeken. 
Il�enkor kapom meg a leghasz-
nosabb információkat: megtu-
dom, mire van még szüksége 

az embereknek. Elmondják, mit 
gondolnak, mit szeretnének, mi 
a gondjuk-bajuk eg� adott kér-
désben. N�itott szívvel és lélek-
kel meg�ek minden óbudai ren-
dezvén�re.

- Év végén mindenki egyfaj-
ta zárással értékeli a hátraha-
gyott időszakot. Különösen a 
hittel élő emberek összegeznek 
ilyenkor. Visszatekintve milyen-
nek látja ezt az évet?

- Ha az ország egészét nézem, 
elmondható: Németh László-
i értelemben emelkedő nemzet 
lettünk. A nehézségek ellenére jó 
év volt, hiszen nem kellett szű-
kebbre vennünk a nadrágszíjat, 
pluszjuttatásokat tudtunk adni a 
n�ugdíjasoknak, emelni a csa-
ládtámogatásokon, elindítottuk 
az otthonteremtési programot.

Ha a kerületet nézem, ol�an 
beruházásokat tudtunk létrehoz-
ni, amelyek az itt élők érdeke-
it szolgálták. Ezek közé tartozik 
a Mészkő park megújítása, a bé-
kásmeg�eri piac fejlesztésének 
elindítása. Eg�úttal kisebb mérté-
kű, mégis fontos dolgok is meg-
valósulhattak, köztük a Meseer-
dő óvoda felújítása vagy a De-
rűs Alkony Idősek Otthonának 
megszépülése. Utóbbi kettő nem 
mondható nag�beruházásnak, de 
mégis azt a célt szolgálták, hog� 
az intézmén�ek ellátottjai és a 
körn�éken lakók rendezettebb, 
szebb körülmén�ek között élhes-
senek. És vannak dolgok, me-
l�ekhez nem kell pénz. Jó érzés-
sel tölt el az is, mikor pontos vá-
laszt tudok adni valakinek a foga-
dóórámon, hog� kihez, hova for-
duljon az üg�ében. 

- Van-e olyan terv, beruházás, 
ami várat magára, ami elma-
radt, akár országosan, akár ke-
rületi szinten?

- Természetesen van, a ke-
rületben is vannak bőven teen-
dők, további feladatok. Öröm 
az, hog� a 10-es út becsatlakoz-
tatása megtörtént, vasúti felül-
járóval és a kapcsolódó beruhá-
zásokkal, de biztos, hog� közle-
kedésszervezésben még továb-
bi segítség kell, mert nag� te-
her nehezedik a kerületre, ami 
az átmenő forgalmat és a parko-
lást illeti. Megkaptam az önkor-

Varga Mihály ünnepvárásról, családról, szentestéről

„Nyitott szívvel és lélekkel megyek 
minden óbudai rendezvényre”

Folytatás a 9. oldalon

Fotó: Assay Péter
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A lakossági javaslatoknak 
helye van a költségvetésben

Véget ért a az önkormányzat „Közel az emberekhez” idei felhí-
vása, amelyre idén is több száz óbudai lakos küldte meg észre-
vételeit, javaslatait. A konstruktív javaslatok a költségvetés függ-
vényében valósulhatnak meg.

Önkormányzatunk a „Közel az emberekhez” mottóval meghir-
detett kezdeményezés keretében 2017. szeptember 30. napjáig 
várta kerületünk működésével kapcsolatos lakossági észrevéte-
leket. A korábbi évekhez hasonlóan idén is több mint száz óbu-
dai polgár fordult felénk bizalommal és osztotta meg velünk ötle-
teit, javaslatait.
A beérkezett megkeresések feldolgozása során örömmel kons-
tatáltuk, hogy azok jelentős hányada teljes mértékben összhang-
ban áll önkormányzatunk közösségépítő, kerületünk töretlen fej-
lődését elősegítő munkájával, fejlesztési elképzeléseivel. Az öt-
letek és javaslatok egyenkénti kiértékelése során természete-
sen vizsgálnunk kellett azok megvalósításához szükséges pénz-
ügyi források meglétét, továbbá a hatásköri viszonyokat és jog-
szabályi feltételeket is. A jelentősebb anyagi forrást és tervezést 
igénylő, kerületi hatáskörben megvalósítható fejlesztési elképze-

léseket rögzítettük, azok megvalósítására a következő évek költ-
ségvetési forrásainak függvényében kerülhet sor. Kerületi önkor-
mányzatunk közvetlen intézkedési lehetőségein túlmutató, más 
szervek és társaságok hatáskörébe tartozó javaslatokat – ilye-
nek például a közösségi közlekedés járataival, hálózati viszonya-
ival kapcsolatos ügyek – pedig megfontolás és intézkedés céljá-
ból továbbítottuk az illetékesek felé.

Szeretnénk Önöket biztosítani afelől, hogy a kerületi kezelésben 
álló közterületek rehabilitációjára, a közút- és járdahálózat fej-
lesztésére, az egészségesebb és tisztább lakókörnyezet megte-
remtésére, a kerületünkön átmenő gépjárműforgalom csökken-
tésére, az árvízvédelmi kérdések megnyugtató rendezésére, a 
szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére sok más 
üggyel egyetemben önkormányzatunk a jövőben is kiemelt figyel-
met fordít.

Köszönjük, hogy bizalommal fordultak felénk!

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a polgármesteri hivatal ügy-
félkapcsolati irodája (cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2., tel.: 
061/437-8961) nemcsak a „Közel az emberekhez” kezdeménye-
zésünk keretében, hanem állandó jelleggel, egész évben várja az 
óbudai polgárok javaslatait és ötleteit.

mán�zat fejlesztési listáját, szá-
mos park és közterület megépí-
tése szerepel még benne. Bízom 
benne, hog� Bús Balázs polgár-
mester úrral jövőre is lesz a te-
rületet érintő közös kezdemé-
n�ezésünk. 

- Visszatérve az ünnepre, a ka-
rácsonyi készülődés a gyakor-
latban ön számára mikor kezdő-
dik el?

- A ráhangolódás – ahog� 
szinte mindenki számára – az 
adventi vasárnapokkal kez-
dődik. A család mellett öröm-
mel vártam most is az alkalmat, 
hogy részt vegyek az óbudai Fő 
téri rendezvén�en, és megg�újt-
hassam a harmadik g�ert�át. 
Ami a g�akorlatiasabb részét il-
leti az ünnepnek, a feleségem és 
köztem az a munkamegosztás, 
hogy ő szervezi a családi ünne-
pet, beszerzi az ajándékokat, in-

tézi a sütést-főzést. Az én leg-
fontosabb feladatom, hog� be-
szerezzem a neki szánt ajándé-
kot. A feleségem sok odafigye-
léssel megteremti körülöttünk 
ezt a kisebb csodát, eg�ütt ké-
szülünk a g�erekekkel.

- Hagyományteremtők vagy 
inkább hagyományőrzők?

- Próbáljuk a szüleinktől ka-
pott hagyományokat őrizni, mi-
nél többet átadni, leg�en szó a 
sütés-főzésről vagy az együtt-
létet erősítő szokásokról. A leg-
fontosabb, amit ig�ekszünk át-
menteni, hog� eg�más számá-
ra mi vag�unk az igazi ajándé-
kok, eg�ütt lehetünk, beszélge-
tünk, az ünnep ne rohanós, kap-
kodós leg�en.

Huszonneg�edikén délután 
elcsendesedik az egész város, 
a családok megteremtik a ma-
guk ünnepét. Úg� vélem, ezek 
a n�ugalomban és szeretetben 

eltöltött napok sokunknak ad-
nak erőt.

Beszélgetésünk végén hadd 
ragadjam meg az alkalmat, hog� 
a III. kerület minden lakójának 
áldott, békés karácson�i ünne-

peket kívánjak, és azt, hog� az 
új esztendőre is legyenek terve-
ik, melyben a lehetőségeim sze-
rint a jövőben is szeretnék a se-
gítségükre lenni. 

Karalyos József

Karácsonyi menü
Varga Mihály felesége, Szilvia megosztotta lapunkkal a család 
idei karácsonyi menüjét. Előételként zöldségerőlevest tálal, majd 
kacsasült kerül az asztalra krumplipürével és párolt pak choi-jal, 
illetve paprikás lisztben sült harcsafilé párolt rizzsel és kukorica-
salátával. A desszert pedig mézeskalács és mézeskenyér lesz.
A kacsasült receptjéről Szilvia elmondta, hogy az egész család 
kedvence, nem csak ünnepre szokta elkészíteni. Mindenkinek 
szívesen javasolja, mert ízletes, és a sütés napján kevés teendőt 
igényel. Előző este a kacsát feldarabolja, mellét kifilézi, a bőrét 
bevagdossa. Alaposan besózza a húsokat, amelyeket egy zár-
ható edénybe tesz, és az így előkészített húsdarabok az éjszakát 
a hűtőben töltik. Másnap tepsibe rakja, kevés vizet önt alá, lefe-
di alufóliával, és 150°C-on 2,5 órán keresztül párolja. Majd a fó-
liát leveszi, a sütőt 190°C-ra állítja, forgatva a húsokat ropogós-
ra süti. A megmaradt kisült zsírt is felhasználja, leszűrve a hűtő-
ben sokáig eláll. 
Jó étvágyat mindenkinek, aki kipróbálja a receptet! 

Folytatás a 8. oldalról
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Lapzártakor érkezett: Egy fontos, 
közérdeklődésre számot tartó témá-
ban, a közösségi együttélés szabá-
lyairól tartott közmeghallgatást a 
városrész vezetése a Békásmegyeri 
Közösségi Házban december 18-án.

B ús Balázs polgármester a 
teltházas fórumon elmond-

ta: az önkormányzat képviselő-
testülete 2018-ban a lakosok vé-
lemén�ét is kikérve, közösségi 
tervezés n�omán szeretné meg-
hozni a közösségi eg�üttélés 
szabál�airól szóló rendeletét. 

Kiss Anita jegyző vázolta: a he-
l�i önkormán�zatokról szóló tör-
vény alapján a képviselő-testület 
rendeletben határozhatja meg a kö-
zösségi eg�üttélés szabál�ait, vala-
mint ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezmén�eit. Szabál�ozási lehe-
tőség van a közterület-használat, 
a körn�ezetvédelem, azon belül 
a növén�zet védelme, ingatlanok 
rendezettsége, a felelős állattartás, 
valamint az önkormán�zati jelké-
pek használatának kérdésében. 

Elhangzott: Amint azt az elmúlt 
10 évben is tapasztalhatták a kerü-
letben élők, a városrész vezetői tö-
rekvése szerint a lakosok bevoná-

sával, vélemén�ük meghallgatá-
sával ezt a témát is közösségi ter-
vezésben szeretnék feldolgozni. 

Az érdeklődők részletes tájé-
koztatást hallhattak az önkor-
mán�zati rendeletalkotás lép-
csőfokairól. Ezt követően a la-
kótelepi viszon�ok közt fel-
merülő, lakóközösségek körü-
li problémák közül kiemelte a 
legg�akoriabbakat. Hozzátéve: a 
házirendhez minden lakónak al-
kalmazkodnia kell, a szabál�ok 
betartatása a közös képviselő 
feladata. Utóbbi csak eg� bizo-
n�os pontig lehetséges. Vannak 
rendre visszatérő problémák. 

Legg�akoribb szabál�sértések 
közé tartozik a társasházakban 
a garázdaság és a csendhábo-
rítás. Szintén g�akran fordul-
nak az önkormán�zathoz azzal a 
problémával, hog� az alsóbb la-
kás elázik műszaki hiba figyel-
men kívül hag�ása miatt. Sok-
szor okoz problémát az is, hog� 
egy-egy lakó gyűjtögető életmó-
dot fol�tatva hulladékot halmoz 
fel, ami tűzveszélyes, és meg-
jelenhetnek bogarak, rágcsálók. 
Ez komol� közegészségüg�i 
problémát okozhat. Vita tárg�át 
szokta még képezni az ingatla-
nok közötti átlógó növén�zet is. 

- Amiért kérjük az önök segít-
ségét, az, hog� ol�an szabál�o-
kat alkothassunk, mel�ek pre-
ventív módon segítik a jogkö-
vető magatartást és betarthatók. 
Mindezek összességében meg-
könn�ítik a közösségi eg�ütt-
élést, az alkalmazkodást – tette 
hozzá Kiss Anita jegyző. 

Javaslatokat a közösségi 
eg�üttélés szabál�aira a Harrer 
Pál utcai üg�félkapcsolati iro-
dán személ�esen és írásban is 
tehetnek a lakosok. 

A résztvevők többsége el-
mondta vélemén�ét eg�-eg� té-
mában. Voltak észrevételek a kö-
zösségi eg�üttélés szabál�airól, 
és mint minden közmeghallga-
táson, most is kifejthették véle-
mén�üket bármil�en kerületi té-
mában. Választ kaphattak töb-
bek közt: a római-parti gáttal 
kapcsolatos jelenlegi helyzetről, 
Ezüstheg� önkormán�zati bér-
telkeinek ügyéről – amelyeknek 
kapcsán a polgármester ígéretet 
tett az összes telek, illetve bérlő 
üg�ének eg�edi megvizsgálásá-
ra –, Csillagheg� forgalomcsilla-
pításáról és a Harrer Pál utca köz-
területi rendezésről.

Közmeghallgatás a közösségi együttélés szabályairól

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Anziksz őszi lapszá-
ma megjelenését követő An-
ziksz-est vendége egy jogász 
volt, akinek Óbudán ismert 
ügyvédi irodája van, de nem 
ezért hívták meg a lap szer-
kesztői. Dr. Kesseő-Balogh Pé-
ter, az Amadeus Művészeti Ala-
pítvány elnöke, aki fiatal kor-
társ művészeknek biztosít ösz-
töndíjat, műtermet és kiállítási 
lehetőséget évek óta.

A beszélgetésen Vig 
György, az Anziksz 

szerkesztője elmondta, 
hog� Óbuda promenád-
ján, Puskás Öcsi szobrá-
val szemben található az 
Ecovis Üg�védi Iroda, 
mel�nek alapítója és eg�-
ben vezetője is dr. Kes-
seő-Balogh Péter. Amint 
kitárul a bejárati ajtó, és 
belép az ember az irodá-
ba, hirtelen megváltozik 
a világ, a jogi, kön�velé-
si és eg�éb fontos szolgál-
tatásokkal foglalkozó cég 
munkatársai eg� való-

ságos kortárs galériában 
végzik munkájukat. Min-
denütt szobrok, festmé-
n�ek teszik artisztikussá 
az irodai körn�ezetet.

Dr. Kesseő-Balogh Pé-
ter az Anziksz-esten el-
mondta, hog� a kilencve-
nes évek elején már szak-
mailag sikeres üg�véd 
volt, an�agilag pedig füg-
getlen, ezért megenged-
hette magának azt a lu-
xust, hog� néha vásárol-
jon műtárgyakat. Nagybá-
nyával kezdődött a szoci-
alizációja, olvasott az al-

kotókról, megismerte az 
életműveket, tájékozódott 
és próbálta megérteni, mi 
zajlik az árverező terem-
ben. Ez a fol�amat eltar-
tott pár évig és egy idő-
ben komol�an tervezte, 
hogy elvégezi a művészet-
történész szakot, de csak 
nappali tagozatra járhatott 
volna, ami nem fért össze 
a munkájával.

Egy idő után pedig elege 
lett, úg� érezte, hog� már 
nem ad elég örömöt a mű-
gyűjtés. Ugyanakkor nem 
szeretett volna elszakad-
ni sem ettől a világtól. Ke-
resni kezdte, miként tudna 
valamit visszaadni, visz-
szaforgatni abból, amit el-
ért. Jókor kérte jó emberek 

tanácsát, mikor támadt eg� 
ötlete, bement a Képző-
művészeti Egyetemre az-
zal, hog� szeretne ösztön-
díjjal támogatni évente eg� 
tehetséges fiatal alkotót.

Ebből fejlődött ki az-
tán az Amadeus Művé-
szeti Alapítvány, amiből 
az Amadeus szó jelentése 
„szeresd az Istent”. Az el-
telt évek alatt profi módon 
megszervezték az alapít-
vány működését, ma szin-
te a saját útját járja. A dip-
lomakiállítás mellett az 
alapítván� pál�ázati kiál-
lítása a Képzőművésze-
ti Eg�etemen fol�ó szak-
mai munka legátfogóbb 
megn�ilvánulása lett, hi-
szen másodévtől negyed-
évig mindenki pál�ázhat 
akár a fődíjra is. Szervült 
az eg�etem életében az 
alapítván� azzal, hog� a 
szenátus az Amadeus Ala-
pítván�t stratégiai partne-
reként fogadta el.

Az alapítván�i mun-
ka mellett létrehoztak eg� 
műteremprogramot is 
AMAHÁZ néven Óbu-
dán, ahol fiatal művészek 
számára biztosítanak in-

gyen műtermet három 
éven át. Évek óta működ-
tetik az AMATÁR nevű 
kiállítóterüket, ahol méltó 
körülmén�ek között mu-
tathatják be munkáikat az 
alkotók. Három projektjük 
eg�másra épül, eg�mást 
segíti, és fol�amatosan fej-
lődik, de a lényeg továbbra 
is a művészek és a művé-
szetek támogatása. 

Az alapítván� elnöke 
ug�anakkor ol�an tapasz-
talatát is megosztotta az 
Anziksz-est közönségével, 
hog� miként lehet támoga-
tást szerezni eg� jó üg� ér-
dekében. Elmondta többek 
között, hog� nem ötleteket 
kell megpróbálni eladni 
a szponzoroknak, hanem 
„jövőt”, „lehetőséget”, 
eg�fajta víziót, ami mö-
gött már valamil�en telje-
sítmén� is felmutatható.

(A dr. Kesseő-Balogh 
Péterrel, az Amadeus 
Művészeti Alapítvány el-
nökével készített interjú 
az Óbudai Anziksz őszi 
számában, illetve a ma-
gazin honlapján is ol-
vasható: www.obudaian-
ziksz.hu)                  B. Z.

Anziksz-est és a kortárs művészet támogatója

Életének 76. évében elhunyt 
Bohus Zoltán (1941-2017) 
Kossuth-díjas szobrászmű-
vész, a nemzet művésze, a 
Magyar Művészeti Akadé-
mia rendes tagja.

Bohus Zoltán több év-
tizeden keresztül ok-

tatta a művészeket az egy-
kori Iparművészeti Egye-
tem, ma Mohol�-Nag� 
Művészeti Egyetem taná-
raként. Alkotásaival ta-
lálkozhatunk mind a ma-
g�arországi, mind a n�u-
gat-európai és az amerikai 
múzeumokban, magán-
gyűjteményekben. Rend-
szeresen részt vett külön-
böző európai és amerikai 
szimpozionok munkájá-
ban, művészetét számos 
hazai és nemzetközi díjjal 
jutalmazták. Az alkotó vá-
rosrészünk művészeti éle-
tében is jelen volt, részt 
vett az Óbuda-Aquincum, 
személ�es utak eg� antik 

világba tematikájú kiállí-
táson, ahol Álom című al-
kotásával különdíjat n�ert.

Különleges techniká-
jának alkalmazásával – 
amel�nek alapja a hideg 
üveg ragasztásos, fémgő-
zöléses, csiszolásos, po-
lírozásos megmunkálá-
sa, illetve megformálása 
– már a múlt század het-
venes-n�olcvanas évtized-
fordulója óta a nemzetkö-
zi üvegművészetben is fi-
g�elmet keltett. Bohus 

Zoltán alkotásai – amel�ek 
különleges térbeli meg-
jelenését a fén�, illetve a 
szín és a transzparencia te-
szi különössé és sejtelmes-
sé – mind az európai, mind 
a tengerentúli üvegművé-
szeti kiállítások rendszeres 
résztvevőivé váltak. Hazai 
és külföldi bemutatkozása-
inak szakmai rangját szá-
mos elismerés, díj fémjel-
zi, műveit a világ legran-
gosabb iparművészeti, il-
letve üvegművészeti gyűj-
temén�ei vásárolták meg.

Bohus Zoltán 1984-ben 
Munkács� Mihál�-díjat, 
1991-ben a pécsi kisplasz-
tikai biennále nag�díját 
kapta, majd 1997-ben a 
Mag�ar Köztársaság Érde-
mes Művésze lett. 2012-től 
a Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja volt. 
2014-ben kapta meg a 
Kossuth-díjat, ug�anabban 
az évben a nemzet művé-
szévé választották.

Elhunyt Bohus Zoltán szobrász, a nemzet művésze
Jánosi Marcell mérnök, felta-
láló, a mikrofloppy atyja a leg-
kiemelkedőbb, úttörő informa-
tikusok egyike. A róla elneve-
zett közben utcanévtábla-ava-
tót tartottak november 30-án.

Jánosi Marcell Óbudán 
élt és alkotott, a Buda-

pesti Rádiótechnikai G�ár 
magnótechnikai főkonst-
ruktőreként. Élete alko-
n�án az Óbudai Eg�etem 
tiszteletbeli professzorává 
fogadta. A feltaláló leghí-
resebb, a világ informati-
kai fejlődését is befolyásoló 
találmánya a mikro floppy, 
azaz a „kazettás forgó-

hajlékon� lemezes táro-
ló rendszer”, mel�nek sza-
badalmát 1974. november 
30-án jelentették be az Or-
szágos Találmányi Hivatal-
ban. A szabadalmi leírást 
idén 40 éve, 1977-ben tet-
ték közzé. A találmán�ban 
a g�ártó nem látott nag� 
fantáziát, az utókor viszont 
igazolta Jánosi Marcellt. 

A Neumann János Szá-
mítógép-tudományi Tár-
saság kezdemén�ezésé-
re, a hel�i önkormán�zat 
felterjesztésére a Fővá-
rosi Önkormán�zat idén 
közterületet nevezett el a 
feltalálóról.                  sz

Utcanévtábla-avató
a mikrofloppy atyjának

Fotó: Antal István
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Ismerős vendéget köszönt-
hetett a Selyemgombolyító-
ban tartott legutóbbi össze-
jövetelén a Keresztényde-
mokrata Fórum Győrfi Ká-
roly személyében, aki ezút-
tal legújabb könyvét mutatta 
be az érdeklődőknek. 

A Keresztén�demokra-
ta Fórum idei utol-

só esemén�ének résztve-
vőit dr. Hecsei Pál, a KD-
NP óbudai szervezetének 
elnöke köszöntötte de-
cember 5-én, s az előadó 
Győrfi Károlyt nem is kel-
lett különösebben bemu-
tatni, mert a „Keresztén�-
üldözés a 21. század ele-
jén” című nagysikerű kö-
tet szerzője már az elmúlt 
évben is tartott előadást az 
óbudai közönség előtt.

Győrfi Károly ezúttal a 
Püski Kiadó gondozásá-
ban idén megjelent „Eu-
rópa értékrendi válsága, 
úton a vég felé” című kö-
tetét mutatta be. Előadásá-
ban a szerző a könyv szer-
kezeti felépítését követve 
elmondta, hog� az Euró-
pában tapasztalható sokfé-
le válság közül a 2008-ban 
kezdődő gazdasági válság 

a dél-európai országokban 
nem múlt el. Vezetési vál-
ság van az Európai Unió-
ban, demográfiai válság az 
egész n�ugati világban – 
ami a család válságára ve-
zethető vissza –, ugyanak-
kor a legerősebben egy-

fajta értékrendi válság ta-
pasztalható. 

Ez az értékrendi válság 
azt jelenti, hog� Európa a 
három legfontosabb alapér-
téket taszította el magától. 
Elfordult Istentől, így a ke-
resztén� hite g�enge. Nem 

hazában és nemzetben gon-
dolkodik, illetve megtagad-
ták a hag�omán�os csa-
lád fogalmát. Il�en tekin-
tetben létezik két sebessé-
ges Európa, mel�nek n�u-
gati fele a fentiek következ-
tében nag� sebességgel ro-
han a vesztébe, míg a kö-
zép- és kelet-európai részé-
nek hel�zete sem javul a 
kellő mértékben – hangsú-
lyozta az előadó. 

Győrfi Károly a keresz-
tén� értékrendet tartja Eu-
rópa értékrendje alapjá-
nak, mint ahog� azt a föld-
részünk eg�esítésének ter-
vét kidolgozó három ala-
pítóat�a eg�ikeként szá-
montartott Robert Schu-
mann mondta: „Európa 
vag� keresztén� lesz, vag� 
nem lesz”. Az Isten, haza, 
család hármas fogalmá-
nak hangsúl�ozásakor az 
előadó arra hívta fel a fi-
g�elmet, hog� a sorrenden 
ug�an lehet vitatkozni, de 
a lén�eg az, hog� a csalá-
dot soha nem előzheti meg 
az értéksorrendben például 
a munkahel�, ami manap-
ság gyakran előfordul.

A második fogalom 
esetében pedig Mag�ar-

ország különleges hel�-
zetben van azzal, hog� 
az országhatárok nem es-
nek eg�be a nemzethez 
tartozók lakóhel�ével, 
íg� a határon kívül sza-
kadt mag�arok érdeké-
ben nem hazáról, hanem 
nemzetről kell beszélni. 

Az Európa értékren-
di válságával foglalko-
zó kön�v – mint ahog� 
Győrfi Károly előadásá-
ban is elmondta – hang-
súl�ozza, ol�an alapér-
tékeket szorítunk háttér-
be, tagadunk meg, mint 
az istenhit, mel�re min-
dent építhetnénk, de ta-
gadjuk a hazát, a nem-
zetet is. E hel�ett a nem-
zetköziséget hirdetjük, és 
végül tagadjuk a családot 
is, a társadalom legfonto-
sabb alapeg�ségét. Ez a 
súlyos és egyre mélyülő 
értékrendi válság okoz-
hatja azt, hog� – amen�-
n�iben a közép-kelet-eu-
rópai országok, benne 
Mag�arország is, kitarta-
nak a keresztén� értékek, 
a hag�omán�os kultú-
ra, civilizáció megőrzé-
se mellett – Európa ket-
tészakad.                 B. Z.

Az értékrendi válság Európa szakadásához vezethet

A Budapest-Csillag-
heg�i Református 

Eg�házközség a Refor-
mációi Emlékbizottság 
pál�ázata segítségével 
eg� 11, úg�nevezett Roll-
up-ból álló kiállítást ké-
szített a holland-mag�ar 
református kapcsolatok 

bemutatására, a reformá-
ció 500 éves évforduló-
ja alkalmából. Az össze-
állítás szakmai megalko-
tói és megvalósítói, Mil-
lisits Máté művelődéstör-
ténész, a Budapesti Vá-
rosvédő Egyesület alel-
nöke és Kelemen Gábor 

grafikus designer voltak. 
A csillaheg�i református 
templom építését (1926-
1941) a holland testvérek 
segítették, sőt az első lel-
kipásztornak a felesége is 
holland volt. Tervek sze-
rint a tárlat an�aga más 
intézmén�ekben is meg-

tekinthető lesz. A kiállí-
tást Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képvise-

lő nyitotta meg december 
10-én. (További informá-
ció: www.csillaghegy.
honlap.parokia.hu.)     sz

Kiállítás a holland-magyar 
református kapcsolatokról

Koszorú 
Kárpáti Tamás festőművész a kortárs szakrális fes-
tészet kiemelkedő alkotója. Koszorú címmel nyílt 
kiállítása az Óbudai Kulturális Központ San Marco 
Galériájában december 15-én. Munkáit különleges 
technikai eljárás, a hagyományos mesterségbeli 
festészeti tudás és egy sajátos, az absztrakció és a 
figuralitás határán mozgó, misztikus és áhítatot su-
gárzó látvány jellemzi. A San Marco Galéria új teré-
ben munkáinak különleges spiritualitása tapasztal-
ható meg. Az eseményhez beszélgetés kapcsoló-
dik: 2018. január 19-én 18 órától. A tárlat 2018. ja-
nuár 26-ig hétköznap 9-16 óráig ingyenesen láto-
gatható. (Cím: San Marco utca 81.)                     sz

Jótékonysági koncert újévkor
A Wisconsinból érkező Eau Claire Choirs (egye-
temi női kórus) újévi jótékonysági hangver-
senyt ad 2018. január 5-én 17.30 órakor az Óbu-
dai Református Templomban. A belépés ingye-
nes, adományokat a perselyben lehet elhelyezni. 
A templomi koncertet követően a kórus tagjaival 
beszélgethetnek az érdeklődők egy tea mellett. 
(Cím: Kálvin köz 4.)

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója 
a Fővárosi Közgyűlés november 17-ei ünnepi ülé-
sén több évtizedes magas színvonalú kultúra-
közvetítői munkájáért, valamint a magyar zene-
művészetért végzett példaértékű tevékenységé-
ért Budapestért-díjat vehetett át Tarlós István fő-
polgármestertől. A díjazottat az Óbudai Társas-
kör múltjáról és jelenéről, valamint az ebben be-
töltött szerepéről kérdeztük.

- Miért van az embernek olyan érzése, 
mintha az Óbudai Társaskör már legalább 
száz éve a kerület egyik kulturális alapin-
tézménye lenne?

- Bizon�ára azért is lehet il�en érzése az 
embernek, mert kétszáz éves épületben va-
g�unk, aminek van eg� kisugárzása. Meg 
talán azért is, mert ezen a hel�en már az 
ókortól kezdődően mindig volt épület, ró-
mai kori villa, középkori kocsma, majd az 
1816-tól 1818-ig tartó időszakban Óbuda 
mezővárosa itt építette fel fogadóját és ká-
véházát. Annak az eredeti klasszicista épü-
letnek a formáit hozta vissza azután az a 
felújítás, amelyik 1977-től 1987-ig tar-
tott. Ez az épület tehát nag�on jó kisugár-
zású hel�en áll, amel� eg�fajta fol�tonos-
ságot mutat abban a tekintetben is, hog� 
1945 után elkezdődött itt egy művelődési 
házi élet. Már akkor létrejöttek ol�an te-
véken�ségek, amel�ek máig hatnak. Il�en 
volt Till Ottó Óbudai Kamarazenekara, 
amel� ma már 63 éves, vag� a Varga Ká-
rol� alapította zenei klubok, de a kiállítá-
sok, az irodalmi estek sem ma kezdődtek. 
Aztán az évtizedek során ol�an zenekarok 
találtak nálunk otthonra, mint a most 40 
évessé lett Budapesti Vonósok, a 37 éves 
Budapest Ragtime Band és a jövőre 55 
éves Liszt Ferenc Kamarazenekar. Gondo-
lom, ha valaki erre érzéken�, akkor mindez 
ol�an légkört teremt számára, amel� a ha-
gyományok megőrzését, de egyben mindig 
a megújulás érzését is kelti. Természetesen 
azért is beszélhetünk eg� il�en szép fol�-
tonosságról, mert Óbudának a mindenkori 
vezetése fontosnak és támogatandónak tar-
totta az itt folyó zenei, művészeti, közmű-
velődési tevékenységet.

Sikerült hozzátenni
- A kultúraközvetítői munkáját, illetve a 

magyar zeneművészetért végzett példaérté-
kű tevékenységét vajon miért választhatták 
ketté az elismerés indoklásában?

- Szép, hog� ezt íg� kettéválasztották, 
ami engem mél�en megérintett. De per-
sze ez a két dolog a valóságban szoro-
san összefügg. A kultúraközvetítés terüle-
tén 1982 óta dolgozom itt Óbudán. E há-
rom és fél évtized alatt rengeteg koncertet 
„kultúraközvetítettem”. És, hogy főleg mi-
ért koncerteket? Azért, mert a zene mindig 
nag�on fontos volt a ház életében, kezd-
ve a Frankel Leó Művelődési Házas idők-

től a Zichy-kastélyos éveken át az Óbudai 
Társaskörig. Nem véletlen, hogy amikor 
a Fővárosi Tanács profilokat adott a mű-
velődési intézményeknek, akkor mi a ze-
nei profilt kaptuk. Úgy gondolom, hogy a 
díjjal azt ismerték el, hog� az én 35 éves 
munkám és lassan 10 éves intézmén�ve-
zetésem során sikerült ehhez a hosszú tör-
ténethez nekem is hozzátennem eg� keve-
set. Kezdve a sort a Zich�-kastél�os jazz 
kluboktól, jazz koncertektől, a Zsarátnok 
eg�üttes balkáni táncházán, az Európa Ki-
adó koncertjein át a Mini eg�üttes n�ári 
klubjáig. Folytatva a Fiatal Zeneszerzők 
Csoportja koncertjeinek szervezésével, az 
Anima Musicae Kamarazenekar felkarolá-
sával, a nagysikerű Seress-est létrehozásá-
val, a Budapest Bár Fényes Szabolcs cd-
jének megvalósításával.

Otthonos hangulat
- Jövőre 30 éves lesz az Óbudai Társas-

kör. Milyen korszakát éli ma az intézmény?
- A felújítás utáni életünket 1988. ok-

tóber 1-jén kezdtük itt el a Zene Világ-
napján, és azóta is mindig ebben az idő-
pontban kezdjük az évadot. Soha nem él-
te könnyű korszakát a ház, mert ha mindig 
magas szinten kívánjuk működtetni az in-
tézmén�t, akkor állandóan résen kell len-
ni, miközben a körülmén�ek nem mindig 
könn�ítenek a hel�zeten. Ha csak az el-
múlt néhán� évet nézzük, sokkal több ze-
nei intézmény működik a fővárosban, mint 
régen. Felújították a Zeneakadémiát, ott 
van a Művészetek Palotája, a BMC, a Vi-
gadó, újabban a Várkert Bazár, amel� in-
tézményekkel a verseny erős lett és nem 
lankad. És ez nemcsak zenei téren van íg�, 
hanem például az általunk nag�on szíve-
sen rendezett zenés irodalmi estek is meg-

szaporodtak. Ug�anakkor nekünk van 
Technikatörténeti Szalonunk, ami máshol 
nincs. Nag�on fontos és jó elkezdeni új 
dolgokat, amel�eket aztán majd mások át-
vesznek, de elsőként kitalálni valamit, az 
nagyszerű dolog. Azt gondolom, hogy so-
ha nem voltak könnyű évek, de az itt dol-
gozóknak sikerült mégis mindig fenntar-
tani az intézmén� színvonalát, a közönség 
érdeklődését. Hiszen mi valójában azért 
vag�unk, hog� esténként ide jöjjenek az 
emberek. Budapest eg�re nag�obb kultu-
rális kínálata miatt ez az időszak nehezebb 
ugyan, de a minőségi műsorkínálat mellett 
én nag�on fontosnak tartom a kedvességet, 
a segítőkészséget, az otthonos hangulatot, 
amit a közönség értékel is. Én úg� gondo-
lom, hog� ez eg� ol�an ház, hog� szerel-
mesnek lehet lenni belé. Ha a mindenkori 
vezetőn kívül, mert neki kötelező, ezt mi-
nél több munkatárs érzi, annál jobb idősza-
kát éli az intézmén�.

Egyensúlyt találni
- Immár tíz éve irányítja az Óbudai Tár-

saskört. Milyen volt annak idején átvenni a 
feladatot Merényi Judittól, és mennyiben 
változott a Társaskör tevékenysége?

- Nem volt könnyű tíz évvel ezelőtt egy 
ol�an intézmén�t átvenni, amel� nag�on 
szeretett volt, odafigyeltek rá, ezért vigyáz-
ni kellett ennek a rangnak a megőrzésére is, 
de közben frissíteni, újítani is kellett. Má-
sok is ezt élik át, akik il�en nag�múltú in-
tézmén� vezetését veszik át, vag�is meg 
kell találni a hag�omán�, az állandóság és 
a változtatás közötti eg�ensúl�t. Ez nem 
könnyű, de a sok nehézség mellett szeren-
csésen alakultak a dolgok, íg� sikerült meg-
tartani az intézmény rangját. Tudtunk új kö-
zönséget becsalni, nem elveszítve közben 
a régi látogatókat, hiszen sokan járnak ide, 
szinte haza, évtizedek óta. 

Ünnepi házimuzsika
- Jövőre 200 éves lesz az épület és 30 éves 

az intézmény itt Óbuda szívében. Készül-
nek-e valami különlegessel ebből az alka-
lomból?

- A 200 éves épülettel összefüggően meg-
jelenik majd eg� tanulmán�kötet, amel� a 
ház különböző korszakait dolgozza fel. Egy 
másik kiadván� is napvilágot lát majd eb-
ből az alkalomból, amely a 30 éves Társas-
körről szól, s amelynek egy cd-melléklete 
is lesz. Ezt az egészet pedig iBook formá-
ban is megjelentetjük, ami zenéket, fotókat 
és videókat tartalmaz majd, amel�nek segít-
ségével eg� virtuális sétát lehet tenni a 200 
éves házban. Mindezt 2018. október 1-jén, 
a Zene Világnapján tervezzük a közönség 
elé tárni, amikor az új évadot kezdjük. Az 
eg� ünnepi házimuzsika lesz az itt otthonra 
lelt zenekarok közreműködésével.

Bodzay Zoltán

Budapestért-díj

„Elsőként kitalálni valamit, az jó érzés”

Fotó: Érdi-Harmos Réka
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A Magyar Művészeti 
Akadémia Elismerő 

Oklevelet adományozott 
Intézmén� kategóriában 
az Óbudai Népzenei Isko-
la részére, mint a mag�ar 
népzene oktatás legrégeb-
ben működő intézményé-
nek, hagyományteremtő, 
példaértékű tevékenysé-
gének megbecsüléseként.

Az Óbudai Népzenei Is-
kola a mag�arországi nép-

zenetanítás legrégebben (s 
il�en formában és szak-
mai specifikummal a mai 
napig az egyetlen) mű-
ködő műhelye. Negyven 
esztendeje annak, hog� a 
III. kerületben Béres Já-
nos furulyaművésznek, 
zenetanárnak köszönhe-
tően – az országban első-
ként – elindult a mag�ar 
népzene intézmén�es, ze-
neiskolai tanítása.

A tanítás módszere a 
személ�es átadáson (a ta-
nárok maguk is a népze-
ne avatott előadói) és ere-
deti felvételek hallgatásán 
– elemzésén alapul, szem 
előtt tartva Bartók intelme-
it: „a parasztzene után vá-
g�ódó zenésznek nem sza-
bad azt halott gyűjtemé-
n�ekben múzeumi tárg�-
ként megismernie. A dal-
lam lejeg�zésekor éppen 
az semmisül meg, ami a 
parasztzenét élményszerű-
vé teszi a zenész számára.”

Az intézmén�t neg�ed-
századon át az MMA 
Népművészeti Tagozatá-
nak néhai vezetője, Kob-
zos Kiss Tamás igazgatta.

Informatikai fejlesztés az Árpádban
Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ informa-
tikai fejlesztésre közel 500 millió forint támogatás-
ban részesült. Az Óbudai Árpád Gimnáziumba eb-
ből 40 asztali számítógépet és monitort, 17 laptopot 
és 16 projektort szereztek be 17 millió forint érték-
ben. Az eszközöket Tamás Ilona tankerületi igazga-
tóval Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő és Gyimesi Róbert igazgató 
adta át, a tantestület és a diákok képviselőinek je-
lenlétében.

Kedvezményes számítógépes 
tanfolyamok nyugdíjasoknak

2018 januárjában ismét indítanak számítógépes 
tanfolyamokat („Első lépések” és „Második feje-
zet”) a KSZKI-ban (Folyamőr utca 22.), melyeken a 
kerület nyugdíjasai önkormányzati kedvezménnyel 
vehetnek részt. Érdeklődés, jelentkezés: 437-4070.

Szépolvasó verseny
A Montágh Imre: Mondd ki szépen! Szépolvasó 
Verseny fővárosi döntőjében a III. kerületből to-
vábbjutó negyedik osztályos Papp Kolos (Dr. Bé-
res József Általános Iskola) a harmadik helyezést 
érte el.

Tehetséggondozó szakkör 
matematikából

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as 
tanévben is elindították matematikából az ingye-
nes tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. 
A foglalkozásokat csütörtökön 14.30-tól 15.30 órá-
ig tartja Számadó László a gimnáziumban (Nagy-
szombat utca 19.). A szakkör munkájába év közben 
is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 

Manótanoda és nyílt nap
A Szent József Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
ziumban Manótanoda indul a leendő elsősök szá-
mára. Az első foglalkozás 2018. január 10-én 16.30 
órakor lesz, ugyanebben az időben az igazgató tá-
jékoztatja az érdeklődő szülőket az iskoláról, illet-
ve a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról. Az 
iskolában a következő nyílt napot 2018. február 3-
án tartják. (Továbbiak a honlapon: www.sztjozsef.
net; cím: Templom utca 5.)

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása 

Matematika-magyar, fizika-kémia szakos tanárok 
korrepetálnak a Vörösvári úton általános- és közép-
iskolás tanulókat. Felvételi előkészítők indulnak köz-
ponti írásbelire és szóbeli(k)re minden délután és 
szombat délelőtt 4-6-8 osztályos gimnáziumba ké-
szülő diákoknak. Lehetőség van féljegyek javításá-
ra: bármelyik tantárgyból, az előző évek írásbelijé-
hez hasonló feladatok megoldására, gyakorlására. 
Minden tantárgy-kombináció lehetséges. A diákokat 
minden hétköznap délután és szombat délelőtt 2-3 
fős kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek ál-
tal kért napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-
20-946-2027-es telefonszámon. További tájékozta-
tó az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Művészetoktatás elismerése

A Magyar Művészeti Akadémia évente Elismerő Oklevelet adomá-
nyoz a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért peda-
gógusok, művésztanárok, képzők, közösségek, intézmények ré-
szére. A 2017. évi oktatási díjakat Vashegyi György, az MMA elnö-
ke és Farkas Ádám, az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bi-
zottságának elnöke adta át a Magyar Művészeti Akadémia szék-
házában, a Pesti Vigadó Makovecz termében december 4-én.

Fotó: Antal István

Megszületett a döntés a felsőoktatá-
si intézményben tanulmányokat folyta-
tó, illetve kezdő diákoknak meghirde-
tett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat önkormányzati részének 
odaítéléséről.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
val együttműködve hirdette meg a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hall-
gatók számára a 2017/2018. tanév má-
sodik és a 2018/2019. tanév első félévé-
re vonatkozóan, illetve a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára. A pályázat benyújtásának határide-
je 2017. november 7-e volt.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók je-
lentkezhettek, akik felsőoktatási intézmény-
ben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendel-

kező, hátrányos szociális helyzetű (a 
2017/2018. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatá-
si intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhettek, 
akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézményben teljes idejű nap-
pali tagozatos alapképzésben kívánnak 
részt venni.
Az oktatási és környezetvédelmi bizott-
ság 2017. december 12-én tartott ülésén, a 
80/2017(XII.12) számú határozatával a kö-
vetkezők szerint döntött a kerületben lakó, 
felsőoktatási intézményben tanulmányokat 
folytató, illetve felsőoktatási intézményben 
tanulmányokat kezdő diákok részére kiírt 
2018. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályá-
zat önkormányzati részének odaítéléséről.
Összesen 83 fő pályázott, ebből 78 pályá-
zatot ítélt támogathatónak a bizottság. Az 
összes megítélt támogatás 832 ezer 700 
forint/hó, a támogatás átlagos értéke ha-
vonta 10 ezer 673 forint. A pályázókat az 
önkormányzat értesítette a döntésről.
„A” típusú támogatottak száma: 74. „B” tí-
pusú támogatottak száma: 4. Támogatha-
tó jövedelemhatár: 85 ezer 500 Ft/hó (egy 
főre jutó átlagos jövedelem) volt.

Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról
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A z Oktatási Hivatal Peda-
gógiai Oktatási Központ-

ja fővárosi pedagógiai napokat 
szervezett bázisintézmén�ei-
ben. A fővárosi pedagógiai na-
pon nagy érdeklődést kiváltó 
és szakmailag magas színvo-
nalú bemutató foglalkozásokra 
és előadásokra az Óbudai Hét-
pett�es Óvoda Harrer utcai és 

Sol�már utcai épületében vár-
ták a főváros kerületeiből érke-
zőket. Az eredményes tanulás 
és pedagógiai innováció jeg�-
ében tapasztalatcsere történt a 
fol�amatosság, projektpedagó-
gia, drámapedagógia, párhu-
zamos tevéken�ségek, terve-
zés, differenciált fejlesztés te-
rületein.

Fővárosi 
pedagógiai napok

A ssisibe tartó zarándokutunk első szállás-
helye egy Faenza melletti motel. Sorban 

állás a recepción a szobakulcsokért. Miután 
mindenki megkapta, és a szobája felé távozott, 
Gábor atya odalépett hozzám: „Gyere, igyunk 
egy pohár bort a kantinban!”

Fehéret kértünk, kaptunk Sauvignon Blanc-t. 
Az első koccintás után rögtön rátért mondaniva-
lójának lényegére. A betegség. Ami évek óta lap-
pang már benne, de most egy kissé kezd bedur-
vulni. Aztán az esélylatolgatás: legyen-e műtét, 
vagy hagyni a dolgokat a maguk útján haladni, 
hadd történjék, ami történik. Műtéttel tán némi 
haladék. Anélkül várhatóan gyorsabb befejezés. 
Nem lehet tudni.

Erősen figyeltem a borospoharamat, úgy kér-
deztem: „Félsz?” Arcán a jól ismert mosoly, a 
vargagábori védjegy. „Úgy érted, a haláltól?” 
Bólintottam, hogy igen. „Jó kérdés!” – válaszol-
ta, majd belekezdett, s ekkor olyan tanítást kap-
tam, amit soha nem felejtek el. Úgy éreztem, nem 
is egy pap beszél a hívének, hanem az az ember, 
aki valószínűleg közelebb jutott a Transzcenden-
ciához, mint mások, így több a megérzése, tán ta-
pasztalata is, és ebben a legfontosabb kérdésben 
bölcsebb lett. Hiszen ezért a bölcsességért meg-
szenvedett, s szenved ma is, itt, Faenza mellett, 
valami motel kantinjában. 

Az Isten jó, mondta Gábor atya, miért is akar-
na rosszat nekünk, vagy akár nekem? És ezt nem 
pusztán hinni kell, mert az immár kevés lenne. 
Tudni, biztosan tudni, valami szent meggyőző-

déssel, bizalommal, hogy ez így van, s nem más-
ként. Ő ugyanis kitartóan szeret bennünket, 
mindent tud rólunk, teljesen tisztában van lé-
tezésünk minden rezdülésével, arról is tud, ami 
majd csak a jövőben fog megszületni bennünk. 
Mi pedig viszonzásul mit is tudunk adni? A ma-
gunk hitét, szeretetét. A bizalmunkat. Igen, és 
ezek lehetnek akármilyen gyöngécskék, az Isten 
elfogadja tőlünk. 

„A bizalom” – vetettem közbe – „igazán ér-
dekes kérdés. Tudod, esténként odahelyezzük 
Krisztus lába elé minden gondunkat, amiket az-
tán reggel szép csöndesen és apránként vissza-
veszünk, hogy talán mégis jobb, ha magunk in-
tézzük el.” 

„Nem tudom – ingatta fejét az atya –, de elő-
fordulhat. A kérdésedre azonban még nem vála-
szoltam, tudniillik, hogy félek-e? Őszintén mon-
dom, nem. Legföljebb kicsit izgulok.” 

Faenzai beszélgetésünk úgy három évvel ez-
előtt történt. Most itt ülök, egy pohár bor társa-
ságában – nem Sauvignon Blanc, hanem saját 
termésű –, és csöndesen tűnődöm. Mi minden-
től fosztja meg az embert a halál? A betegség-
től, a szenvedéstől, éhségtől és szomjúságtól. Az 
adatoktól! Nincs többé taj-szám, ilyen-olyan iga-
zolványszám, ruha- és cipőméret, oltási bizonyít-
vány, előléptetések, elismerések, meg a többi. Az 
Életet azonban, a lélek Örök Életét, minden eről-
ködése ellenére sem tudta elvenni Gábor atyától 
a halál. Meg azt a szeretetet sem, amivel mi most 
is körbevesszük őt. 

Nyugodjék békében!
Vagy inkább mégse. Odaát is tevékenykedjen, 

mosolyogjon, örüljön, de legfőképpen ne izgul-
jon, még egy kicsit sem!            Wittinger László

* * *
„Mondasz valamit – bólintottam –, de tán eny-

nyi telik az embertől.” 
Gábor kiitta maradék borát, és rám nézett. 

„Igen, ennyi.” Aztán folytatta. 
Tehát ha az Isten jó, márpedig az, akkor a ha-

lál sem lehet rossz, nem is szólva arról, hogy Ő 
sem húzta ki magát ez alól. Ráadásul Ő is fia-
talon halt meg… Különben is, odaát halál nem 
lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, 
ahogy ezt Szent János írja a Jelenések köny-
vében. Emiatt nincs okom félni. Legföljebb kicsit 
izgulok – tette hozzá még mindig mosolyogva.

A bort közben megittuk, s én hoztam még egyet-
egyet, hiszen ilyen kérdéseket alaposan megtár-
gyalni egyetlen pohár bor mellett képtelenség. 
Ezt Gábor atya is így gondolta. Egyszerre emel-
tük poharunkat, szintúgy egyszerre mondtuk – bár 
előre ezt nem is beszéltük meg – legyen meg az Ő 
akarata. Mindketten úgy gondoltuk, ennél alapo-
sabban nem is tárgyalhattunk volna lét és nemlét 
kérdéseiről, Isten és ember kapcsolatáról. 

Faenza

In memoriam Varga Gábor

É lő népzene a bölcsődében a Kerek Ze-
nekarral 2018-ban is. A programon 

Csoóri Julianna kisgyermeknevelő veze-
tésével, a Kerek Zenekar közreműködé-
sével ismerkednek a bölcsődés gyerme-
kek a mondókákkal, népdalokkal, hang-
szerekkel. Az év I. neg�edében is várják a 
gyed-en, gyes-en lévő édesanyákat, csalá-
dokat gyermekeikkel a bölcsődékbe a ko-
rai zenei fejlődésgondozásra, a táblázatban 
megadott időpontokban. Életünk első há-
rom évében az an�an�elvünk zenei körn�e-
zetére hangolódunk. A korai megfelelő ze-
nei nevelés éppen olyan jelentőséggel bír, 
mint a beszédkészség fejlesztése a kisg�er-
mek személyiségét illetően. Ez mozgással 
kísérve a harmonikus koordinációt segíti. 

Zenei fejlődésgondozás
Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától
2018.01.03. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u.1.* 1039 Bp., Kelta u. 3.
2018.01.10. 1039 Bp., Medg�ess� u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.
2018.01.17. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2018.01.24. 1032 Bp., Sol�már u. 12. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1039 Bp., Fodros u. 7.
2018.01.31. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u.1. 1039 Bp., Kelta u. 3.
2018.02.07. 1039 Bp., Medg�ess� u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.
2018.02.14. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2018.02.21. 1032 Bp., Sol�már u. 12 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2018.02.28. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u.1. * 1039 Bp., Kelta u. 3.
2018.03.07. 1039 Bp., Medg�ess� u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.
2018.03.14. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2018.03.21. 1032 Bp., Sol�már u. 12 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”.
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Óbudai sziréna

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, bün-
tetlen előéletű, Óbuda-
Békásmegyer közrend-
jéért és közbiztonságá-
ért térítés nélkül tenni 
akaró felnőtt korú lako-
sok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Buda-
pest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület (Óbudai 
Polgárőrség). Bővebb 
felvilágosítás a polgar-
or.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 
06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

Bús Balázs polgármester az 
év vége közeledtével szemé-
lyesen mondott köszönetet 
a kerületi rendvédelmi szer-
veknek.

Óbuda a főváros ke-
rületei közül az 

eg�ik leginkább ked-
velt lakóhel� a családok 
számára. A még meg-
fizethető ingatlanárak 
mellett a legfontosabb 
szempont a megfelelő 
infrastruktúra, illetve a 
kielégítő élet és vagyon-
biztonság. Ez utóbbi az 
önök munkájának kö-
szönhető – hangsúlyoz-
ta a polgármester, majd 
hozzátette: a közbizton-
sági mutatók alapján 
Óbuda-Békásmeg�er a 
külső kerületekre jel-

lemző módon az átla-
gosnál lén�egesen biz-
tonságosabb kerületnek 
számít. Mindann�iunk 

számára fontos, hog� 
ezt a pozíciót megőriz-
zük. Akkor tekinthető a 
lakosság n�ugalma biz-

tosítottnak, ha az önök 
intézkedései személ�es 
életüket a lehető legki-
sebb arán�ban érinti. A 

közlekedési szabál�sér-
tések esetén – a közel-
múlt tragikus balesetei 
okán is – az elkövetők-
kel szemben természe-
tesen továbbra is hatá-
rozott fellépést várunk 
rendőreinktől.

Óbuda-Békásmeg�er 
Önkormán�zata a köz-
területi térfigyelőkame-
ra-hálózat fejlesztésével, 
vagy éppen a polgárőr-
ség eszközállomán�ának 
fejlesztésével fol�ama-
tosan hozzájárul a kerü-
let közbiztonsági mutató-
inak javításához. A pol-
gármester kiemelte, hog� 
a kerületben élők szub-
jektív biztonságérzeté-
nek fokozásához a közte-
rületi rendőri jelenlét já-
rulhat hozzá leginkább.

Köszönet a rendvédelmi dolgozóknak

Hamis vád miatt indított 
nyomozást az ügyészség az 
augusztusi macskanyúzás 
ügyében. 

Mint arról korábban 
beszámoltunk, a 

Szomolnok utcában eg� 
parkoló gépkocsi alatt eg� 
nyúzott, de még élő macs-
kát találtak augusztus 
1-jén. Az állat később el-
pusztult, hiába küzdöttek 

az életéért. Civil szerveze-
tek 100 ezer forint n�om-
ravezetői díjat ajánlottak 
fel annak, aki informáci-
ót ad a tettesekről. 

Néhán� nappal a brutá-
lis kínzás után az állatvé-
dők alapítványi bejelentő 
számán jelentkezett eg� 
férfi és közölte, hogy in-
formációval rendelkezik 
az elkövetők személyéről, 
majd a nyomravezetői díj 

felől érdeklődött. Tanúki-
hallgatásán részletes val-
lomást tett arról, hog� az 
általa ismert és konkrétan 
megnevezett két férfi ho-
g�an bántalmazta a macs-
kát. Ennek alapján a rend-
őrség a két férfit gyanú-
sítottként hallgatta ki, ők 
azonban tagadták a bűn-
cselekmén� elkövetését. 

A n�omozás során sem-
mi sem támasztotta alá a 

bejelentő vádját. Az iga-
zságüg�i állatorvos szak-
értő megállapította, hogy 
a macska sérüléseit nag� 
valószínűséggel egy gép-

jármű ékszíja vagy motor-
térben lévő forgó alkatré-
sze okozta, az ember általi 
n�úzást kizárta. A g�anúsí-
tottakkal szemben bűncse-
lekmén� hián�ában meg-
szüntették a n�omozást. 

Nyomravezetői díjért adta fel ismerőseit

Villamossal ütközött 
Senki nem sérült meg abban a balesetben, mikor vil-
lamossal ütközött egy kocsi a Vörösvári úton decem-
ber 10-én. A gépkocsi vezetőjét a mentők megfigyelés-
re kórházba szállították. A balesethez a főváros hivatá-
sos tűzoltói érkeztek ki, akik áramtalanították az autót, 
és megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. 

A Budai Központi Kerületi Bíróság de-
cember 17-én egy hónapra előzetes le-
tartóztatásba helyezte dr. Simonka 
Csaba ügyvédet, akit a Budapesti Nyo-
mozó Ügyészség zsarolás illetve ügy-
védi visszaélés bűntettével, közokirat-
hamisítás bűntettének kísérletével, va-
lamint kábítószerkereskedelem bűn-
tettével gyanúsít.

Dr. Simonka Csaba üg�véd és 
a III. kerületi önkormán�zat 

MSZP-frakciójának tagja, a g�a-
núsítás szerint, 2017 n�arán örök-
lési szerződést készített, mely-
ben az örökhag�ó – halála esetén 

– abban az esetben ruház át eg� 
budapesti ingatlant az örökösre, 
ha az az örökhag�ót eltartja, ápol-
ja és életjáradékot fizet neki. Mi-
után az örökhag�ó még idén n�á-
ron elhun�t, a g�anúsított közöl-
te az örökössel, hog� az örökha-
g�ó üg�védi díjjal tartozott neki, 
ezért azt fizesse ki. A gyanúsított 
innen kezdve zsarolta az örököst, 
fenyegető hangnemre váltott. Az 
örökös emiatt – de szerződésköté-
si szándék nélkül – aláírta a szer-
ződést, vételárat viszont nem ka-
pott. A bűncselekmények kapcsán 
a n�omozó hatóság már lefoglalta 

azokat a bizon�ítékokat, amel�ek-
re a g�anúsítottnak ráhatása lehet.

A másik g�anúsítás szerint a 
nyomozók a képviselő budapes-
ti tartózkodási hel�én a házkuta-
tás során kábítószert és annak fo-
g�asztásához szükséges eszközö-
ket is lefoglaltak. Emellett a g�a-
núsított ismeretlen forrásból szár-
mazó kábítószert értékesített, 
mel�re számos tanúvallomás és 
más bizon�íték van. A g�anúsított 
előzetes letartóztatása legfeljebb 
2018. január 17-ig tart. A végzés 
nem jogerős. Másodfokon a Fővá-
rosi Törvényszék dönt.

Előzetes letartóztatásba került egy budapesti ügyvéd

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A Fodros Általános Iskola 2. a 
osztályos tanulói közösen 
gyűjtöttek adományt árván 
maradt kiskutyáknak. A kö-
zelgő karácsony révén meg-
tapasztalják, milyen öröm ad-
ni, nem csak kapni. Főleg, ha 
az kézzelfogható is: árván 
marad csivavákon segítenek.

Kut�atápot, vitami-
nokat, konzerveket 

gyűjtöttek a dunavarsányi 
Árva Csivavák Eg�esü-
let javára a Fodros „Öko” 
Általános Iskola 2. a osz-
tál�osai Csikós Tünde 
osztályfőnök koordiná-
lásával. ..Karácson�i an-
g�alkák voltak” akik 
adakoztak, mindenféle 
finomságot vittek: meleg 
plédeket, tisztítószereket. 
Az adomán�t még kará-

csony előtt Dunavarsány-
ba juttatják.

A szervezet vezetője 
eddig közel 500 kisku-
t�át mentett meg az utób-
bi időben. Jelenleg 63 
vár gazdira. A kisállato-
kat örökbeadási szerző-

déssel, ivartalanítva, tel-
jes orvosi ellátással, tes-
tileg-lelkileg gondozot-
tan szeretné örökbe adni 

a leendő, gondoskodó 
gazdiknak. Ellátásukat 
addig is meg kell olda-
nia, ezért néhán�an se-
gítségére siettek. Köz-
tük Zink Katalin óbu-
dai dadus, aki Csillag-
heg�en fogott adomán�-
gyűjtésbe, és időről idő-
re saját költségén juttatja 
el az eg�esületnek a se-
gél�csomagokat. (Az ak-
cióba lelkesen kapcso-
lódtak be a Fodros isko-
la diákjai.) Az eg�esü-
let szívesen fogad a (kis 
szemű) kutyatápok mel-
lett többek közt: Neost-
romosant, mosóport, öb-
lítőt, féreghajtót, kéztör-

lőt, kutyapelenkát, törlő-
kendőt, rágókát.

(Érdeklődni Zink Kata-
linnál lehet a 06-70-539-
5758-as telefonszámon! 
Az Árva Csivavák Egye-
sületénél bejelentést vagy 
felajánlást tenni Erdélyi 
Beatrixnál a 06-30-353-
5620-as telefonszámon 
lehet. Aki csomagot adna 
fel, a szervezet nevét és a 
következő címet kell ráír-
nia: 2336 Dunavarsány, 
Kossuth Lajos utca 38. A 
Raiffeisen Banknál veze-
tett bankszámlaszámuk: 
12010776-01470820-
00100009. Adószámuk: 
18620445-1-42.)   Sz. Cs.

Árván maradt kiskutyáknak gyűjtenek 

Elkészült a régóta várt 
rugalmas, rekor-

tán borítású sportpál�a a 
Dr. Béres József Általá-
nos Iskola Keve utcai te-
lephel�én, amel� alkal-
mas röplabda, tollaslab-
da, kosárlabda és kézi-
labda foglalkozások tar-
tására is.  

Az an�agi fedezet több 
forrásból állt össze: az 

önkormán�zat 2,5 millió, 
az Észak-Budapesti Tan-
kerület 1,5 millió, a Bé-
res család 1 millió, az is-
kola alapítván�a szintén 
1 millió forinttal támo-
gatta a beruházást. 

A december 7-ei ünne-
pélyes átadón Tamás Ilo-
na, az Észak-Budapes-
ti Tankerület igazgatója, 
dr. Béres József és Bé-

res Klára, Török Ferenc 
önkormán�zati képvise-
lő, Marlokné Somogyi 
Ildikó, az oktatási osz-
tály vezetője és Gömö-
r�né dr. Maross� Ré-
ka, a szülői munkakö-
zösség elnöke vett részt. 
Bánhegyi Ferenc, az is-
kola eg�kori igazgató-
ja is megtisztelte az ese-
mén�t jelenlétével.

Új sportpálya a Kevében

Ünnepi gyalogtúra
Az Összefogás Óbudáért Egyesület minden érdeklődőt vár december 30-
ai ünnepi gyalogtúrájára. Útvonal: Pomáz HÉV-má., János-forrás, Petőfi-
emlékmű, Czibulka János menedék-ház, Hamvas Béla háza a Kőhegy alatt, 
Szentendre HÉV-má. Időpont: december 30. (szombat). Távolság: kb. 11 
km. Szintemelkedés: 240 m. Találkozó: 9.10 Pomáz, HÉV-megálló. Vissza-
út: Szentendréről HÉV-vel. Túravezető: Csikósné Mányi Júlia (+36-30-200-
3115). A túrára a fenti telefonszámon, vagy az info@osszefogasobudaert.
hu e-mail címen lehet jelentkezni.

Téli úthelyzet
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete köz-
lekedésbiztonsággal kapcsolatos feladatai a tél 
beköszöntével megsokszorozódnak. A megvál-
tozott időjárási és útviszonyok fokozott baleset- 
és veszélyhelyzeteket teremtenek, ezért a közte-
rület-felügyelők folyamatosan nyomon kísérik az 
időjárás változással összefüggően a kerület köz-
útjainak állapotát (havas, hókásás, jeges stb.) és 
szükség esetén intézkednek a balesetek megelő-
zése érdekében. Az észleléseiket haladéktalanul 
továbbítják a közútkezelő – Budapest Közút Zrt. –, 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és az önkor-
mányzat munkatársai felé, hogy a legkritikusabb 
területek síkosságmentesítése, hóeltakarítása a 
lehető legrövidebb idő alatt megvalósulhasson.

Körültekintőbben
Télen nem csak a közutak állapota változik meg, 
gyakran rosszak a látási viszonyok és hamarabb 
sötétedik. Érdemes nagyobb követési távolságot 
tartva lassabban, körültekintőbben vezetni, így 
csökkenthető a koccanásos balesetek bekövetke-
zésének esélye, könnyebben lehet reagálni várat-
lan helyzetekre a csúszós utakon. Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyelete munkatársai köz-
reműködnek a szolgálatellátásuk során észlelt 
balesetek környezetében is. Gyakorta a felügye-
lők az elsők egy-egy baleset helyszínén, ők érte-
sítik a rendőrséget, mentőket, kiérkezésükig biz-
tosítják a helyszínt, irányítják a forgalmat, szük-
ség esetén segítséget nyújtanak. Ilyen volt a kö-
zelmúltban történt baleset is, melynél egy a Szen-
tendrei útról a Búza utca irányába kanyarodó gép-
jármű összeütközött a HÉV-vel, majd felhajtott a 
járdára, kidöntött egy közlekedési táblát és meg-
rongálta a gyalogos aluljáró szerkezetét is.
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Mikulások lapátoltak
A Külker Evezős Klubban decemberben is zajlik a 
sportélet. A Római-parton rendezett Mikulás Kupán 
jelmezbe öltözött versenyzők húzták a lapátokat, 
nyolc kilométert kellett megtenniük a Dunán. A túra-
hajókban ülők számára ezúttal nem elsősorban az 
eredmény, hanem az egészséges testmozgás és a 
jó hangulat volt a fontos. A következő versenynek 
már volt némi tétje, az ifjabb korosztályok a Mar-
gitszigeten triatlonban mérték össze tudásukat. Az 
ergométeres evezésből, úszásból és futásból álló 
verseny külkeres győzelemmel zárult: a 12 évesek 
korosztályában Szabó Tamás bizonyult a legjobb-
nak. Az egyesületben jelenleg folynak az alapozó 
edzések, melynek legjobban várt eseményét a ja-
nuári egyhetes sífutótábor jelenti a körmöcbányai 
sífutó paradicsomban.

TVE eredmények

Folytatja nagy menetelését a női vízilabdacsapat. 
Az OB II-es bajnokságot nyert és egy osztállyal 
feljebb lépő csapat az OB I/B-ben is remekel. Két 
dupla forduló után a táblázat élén áll, eddig három 
győzelem és egy döntetlen szerepel az eredmény 
listáján. 1. III. kerületi TVE 9 pont. 2. Csongrád VV-
SE 8 pont. 3. Angyalföldi SI 8 pont.
A labdarúgócsapat már nem szerepel ilyen ered-
ményesen. Az NB III-as bajnokságban 16 forduló 
után a középmezőny második felében állomásozik, 
innen várja a folytatást. Az aktuális tabella így fest: 
1. Rákóczi FC Kaposvár 35 pont. 2. Érd 34 pont… 
10. III. kerületi TVE 22 pont. Az eddig lejátszott 16 
mérkőzés után 5 győzelem, 7 döntetlen, 4 vereség, 
21:24 gólarány a mérleg. A csapat ennél az ered-
ménynél sokkal többre képes, ezt a tavaszi szezon 
mérkőzésein be fogja bizonyítani.

Hullámvölgyben
A Vasas Óbuda OB I-es női röplabdacsapata nincs 
hozzászokva a sorozatos vereségekhez. Az utób-
bi időben gyakori hidegzuhany zúdult a lányok-
ra, az OB I-es bajnokságban egymás után négy-
szer hagyták el vesztesen a pályát. A Közép-euró-
pai Ligában sem vitézkedett a csapat, az eddig le-
játszott öt mérkőzésből csak a Bratislava ellen si-
került a győzelem. A gyenge szereplés egyik oka 
a sok sérülés; Lévai Vivien, Németh Anett és Ele-
na Capelli hosszú ideje nem léphettek pályára. A 
szokatlan eredménytelenséget nehezen viseli Jó-
kay Zoltán edző: - Nehéz időszakot élünk meg, so-
kat kell dolgoznunk, hogy újra a helyes irányba for-
duljon a csapat szekere.                                    L. A.

Fotó: Lovas Albert

A Budapesti Ifjúsá-
gi Csapatbajnok-

ság december 9-én ért 
véget a Törekvés Mű-

velődési Központban. 
A három versen�napos, 
amatőr osztályban ren-
dezett sakkversen�en 
40 csapat indult. Gu-
ba Miklós vezetőedző 
felkészítésével az Óbu-
dai Sakkiskola I. csa-
pat (tagjai: Földes Már-
ton – Aquincum Általá-
nos Iskola; Farkas Gel-
lért – Veres Péter Gim-
názium; Takács Dávid 
és Csiki Gergő – Krú-
d� G�ula Általános Is-
kola) ezüstérmet szer-
zett. Az utolsó fordulót 
megelőzően végig ve-
zető Óbudai Sakkisko-
lát csak 0,5 pont válasz-
totta el az aranyéremtől. 
Az Óbudai Sakkiskola 
másik két csapata a 6. és 
7. hel�en végzett.

Ezüstös sakkiskolások

A Szenior Örömtáncot Ilse 
Tutt táncpedagógus dol-
gozta ki Németországban 
kb. 45 évvel ezelőtt anyósa 
kérésére, hiszen a tánc sze-
retete kortalan. Nyugat-Eu-
rópában már több ország-
ban nagy népszerűségnek 
örvend. Hazánkban Csir-
maz Szilvia jóvoltából kezd 
egyre nagyobb teret hódíta-
ni ez a műfaj.

A Szenior Örömtánc 
nem eg� klasszi-

kus tánc a régi hag�omá-
n�os értelemben, viszont 
sok klasszikusnak mond-
ható stílus – leg�en az ke-

ringő vagy éppen rock and 
roll – elemeit vag� lépése-
it tartalmazza leegyszerű-
sített formában. A koreog-
ráfiák egyszerűek, köny-
nyen megjegyezhetők. Ez 
a tánc kifejezetten az idő-
sebb korosztál� számára 
kifejlesztett mozgásforma. 

A szeniortánchoz nem 
szükséges táncpartner, sem 
előzetes tánctudás; folya-
matosan, bármikor lehet 
csatlakozni. Arra törek-
szik a módszer, hog� az 
egész csoport összehangolt 
mozgására figyelni kell-
jen a táncosnak, miközben 
örömre lel a mozgásban.

A szeniortánc eg� kö-
zösségi, társasági tánc, 
körben eg�énileg és pár-
ban táncolnak a résztve-
vők különböző korok, 
nemzetek és kultúrák ze-
néjére. 

(Várnak minden ér-
deklődőt a 3K-ban, a 
Csillaghegyi Közösségi 
Házban, a Lido Fitness 
Clubban és a Folyondár 
Sport és Tánc Központ-
ban. Bővebb informá-
ció: Szegedi Judit; 06-
20-2222-326; szjudi57@
gmail.com. Facebook: 
Szenior Örömtánc Sze-
gedi Judittal.)

Tánc a testi, szellemi frissességért
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A III. kerület sportéletében fon-
tos szerepet játszik a kitűnően 
szervezett szabadidős sportte-
vékenység, ám kiemelt figye-
lem irányul a hazai, valamint 
nemzetközi szinten eredmé-
nyesen szereplő sportklubokra 
is. Sorozatunkban az Óbudán 
élő vagy kerületi egyesületben 
versenyző aktív, illetve egykori 
sikeres sportolókkal ismerked-
hetnek meg az olvasók.

F ilutás Árpád neve nem 
sokat mond azok szá-

mára, akik elsősorban a 
népszerű sportágak törté-
néseit figyelik és keveset 
hallottak az eg�kor eredmén�es, 
de mára már elfeledett motorve-
zetéses kerékpársportról. Pedig ez 
a név eg� 60 éve fennálló világre-
kord tulajdonosát jelenti.

Mire jó egy magazin? 
- Kezdetben még csak szórako-

zásból kerékpározgatott társaival. 
Milyen indíttatásból és mikor dön-
tött a versenyzés mellett?

-1973-ban költöztünk Óbudára, a 
Kerék utcába, ott végeztem el az ál-
talános iskola felső négy osztályát. 
Abban az időben többnyire csak a 
játszótér és a kerékpározás volt a 
gyerekek szórakozási lehetősége. 
A n�eregben ülve osztál�társaimmal bejár-
tuk az épülő Óbudát, a hegyeket, szigeteket, 
később nagyobb túrákat is szerveztünk a ke-
rülethez közeli településekre. 1977-ben talál-
tunk eg� francia kerékpáros magazint, a ké-
peket nézegetve úg� fellelkesedtünk, hog� 
elhatároztuk, mi is versenyzők leszünk.

- Hogyan sikerültek az első versenyek?
- Az első évben az volt a nagy kérdés, 

lesz-e tehetségem és kitartásom. A BVSC-
ben id. Pataki József, majd a fia készített 
fel a versenyekre, főleg országúton edzet-
tünk, de a pál�át is komol�an vettem. Sze-
rencsére mindkét számban eg�mást követ-
ték a sikerek; 1981-ben a már neg�edik baj-
noki győzelmemet ünnepeltem. Fiatalként 
elsősorban az motivált, hogy bekerüljek az 
ifjúsági válogatottba, n�ugati versen�ekre 
utazhassak. Miután ezt a célomat elértem, 
már a felnőtt válogatottba kerülés jelentet-
te az új kihívást.

Motoros mögött
- Az igazi sikereit motorvezetéses kerék-

pározásban aratta. Mi a lényege ennek a 
versenyszámnak?

- A Kerékpáros Szövetség 1982-ben vásá-
rolt hat speciális motort, hog� újra élessze 
a motorvezetéses versen�t. Ennek lén�ege, 
hogy a versenyzők előtt egy motoros ha-

lad, annak szélárn�ékában teker a versen�-
ző. Az edzőm javaslatára én is kipróbáltam, 
és már az első edzéseken éreztem, hogy a 
„stréherezést” nekem találták ki. Mentem a 
motor után, mint a gol�ó, nem féltem a se-
bességtől, még a 80 km/órás száguldás köz-
ben is biztosan tartottam a kormán�t.

- Ebben a műfajban is győzelemmel kez-
dett.

- Emlékezetes volt számomra ez a ver-
sen�, mivel begipszelt kézzel is az élen vé-
geztem a nálam sokkal esél�esebb kereke-
sek előtt. Válogatottként a csehországi Br-
noban kezdődött nemzetközi szereplésem. 
Több dobogós helyezést szereztem, sike-
rült legyőznöm a cseh és német, az akko-
ri NDK-s bajnokot, amire ma is büszke va-
gyok. Ettől kezdve a Postás SE versenyző-
jeként tíz éven át meghatározó tényezőnek 
számítottam Európa híres motorvezetéses 
nag�díjain.

60 éves világcsúcs
- A Millenáris betonteknőjében 60 éve 

megdönthetetlennek látszó világcsúcsot ért 
el az 500 kilométeres motorvezetéses ver-
senyben. Hogyan készült a rekord döntésre?

- Dr. Végh Zoltán technikai vezető volt az 
ötletgazda, ő találta ki, hogy menni kéne egy 
világcsúcsot, mert képes lennék megjavítani 

a híres ausztrál Hubert Opper-
man 500 kilométeren elért vi-
lágcsúcsát. Nem készültem kü-
lön edzésekkel, jó erőben érez-
tem magam, bíztam a kísérlet 
sikerében. 1992. június 30-án 
déli 12 órakor Dömötör Sán-
dor és Pazsitka István váltott 
vezetésével indult a csúcstáma-
dás. A motorosok óránként vál-
tották eg�mást, mert eg�edül 
nem bírták volna végig, a ben-
zin sem lett volna elég 500 ki-
lométerre. 60-70 km/órás tem-
póban haladtunk, sokat szen-
vedtem a 8 óra 36 perces ke-
gyetlen futam közben. Tudtam, 
hogy nem lesz könnyű megcsi-

nálni, de meg sem fordult a fejemben, 
hog� feladjam. Végül boldogan, de tel-
jesen kifacsart állapotban szálltam ki 
a nyeregből. Úgy érzem jelentős tettet 
hajtottam végre, hiszen ez a csúcs még 
máig is megdöntésre vár. 

- Pályafutását bearanyozhatta vol-
na egy világbajnoki győzelemmel, ehe-
lyett csalódottan jött haza Spanyolor-
szágból. Miért nem állt rajthoz a va-
lenciai versenyen?

- Hiába volt esél�em a világbajnoki 
cím megszerzésére, a szövetség nem 
támogatta az indulásomat, ezért társa-
immal saját költségen utaztunk Spa-
n�olországba. Rajtszámot, motort, 
edzési lehetőséget kaptunk, majd po-

fonként ért a hír, amikor láttuk, nem szere-
pelünk a rajtlistán, mert a szövetség rosszul 
küldte el a nevezést. Akkor döntöttem el, 
hog� nincs értelme íg� fol�tatni.

Örök barát a kerékpár
- Ilyen hosszú és sikeres pályafutás után 

azonban nem lehet végleg elszakadni a 
sportágtól. Egy kerékpár szerviz hirdeti 
még a nevét Óbudán.

- Az elmaradt világbajnoki részvétel után 
még háromszor n�ertem országos bajnok-
ságot, de már nem voltam igazán motivált. 
Megelégedtem azzal, hog� tízszeres „stré-
her” bajnok vag�ok és két világbajnoksá-
gon azért elindulhattam. A kerékpározástól 
nem szakadtam el teljesen. Számomra örök 
barát marad, ezért n�itottam 1993-ban ke-
rékpár szervizt a Kerék utcában. Lelkes ke-
rékpárosoknak adok tanácsokat, g�akran ki-
kérik a vélemén�emet. Alapítottunk eg� kis 
csapatot, sok versen�en veszünk részt, ered-
mén�einkre sem lehet panasz. Örülök annak, 
hog� Viktor fiam tovább viszi a hag�omán�t, 
21 évesen már sokszoros bajnok pál�akerék-
páros, 4000 méteren felnőtt rekorder. Min-
dent eg�bevetve büszkén nézek vissza pá-
l�afutásomra, amit visszavonulásom után a 
„Mag�ar Sportért” állami kitüntetéssel is-
mertek el.     Kép és szöveg: Lovas Albert

Az óbudai sportélet büszkeségei 

Világrekorder motorvezetéses kerékpárversenyzésben
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
G�orsan, tisztán, pontosan! Nag� Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150

 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villan�szerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak. (Ing�en kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggön�, szún�ogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20-321-0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-4050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-9021. EL-
MŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Parkettacsiszolás, -javítás, festés, mázolás, 
tapétázás. Tel.: 06(70)280-0479; (1)349-4899
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAK-
DOKTOR.HU 23 éve vállalom kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szi-
getelését garanciával. Felmérés díjtalan! Hor-
váth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Csőrepedés-vízszivárgás műszeres keresé-
se, javítása. Kamerás csatornavizsgálat. Tel.: 
06(30)914-3588

 FOTÓELŐHÍVÁS minden méretben, 
keretezve is! IGAZOLVÁNYKÉP, régi 
képek reprodukálása! www.postershop.hu 
Kolos� Üzletházban.

 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 Bútorkészítés! Egyedi méretre készített 
bútorok gyártását vállalom. Tel.: +36/20/349-
2224 www.butorkeszites.iwk.hu
 Lépcsőházak, irodák teljes körű takarítá-
sát vállaljuk. Csapatunk precíz, kifogástalan 
munkájára 100%-os garanciát biztosítunk! 
Tel.: +3630/455-1522
 Gázkészülékek javítása! 35 éves g�akorlat-
tal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. 06(1)367-0817, 06(30)231-9179

Egész ség
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 06(1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. A Fló-
rián téri piac mellett. Fogsorok akciós ára 
nyugdíjasoknak 55.000 Ft.  Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675

Oktatás
 Kémia, biológia tantárg�akból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-203-2077
 Matematika, fizika, kémia tanítás min-
den szinten, kompetencia-felkészítés - Önnél! 
Tel.: 06(70)222-2257

Elad-vesz
 Borostyán, arany, ezüst, karóra, briliáns, 
hag�aték felvásárlás magas áron. Bp. V. ker. 
Kígyó utca 4/6. Fsz. Antikvitás. Nyitva 10-15-
ig. Tel: +36(20)340-7350; 06(1)792-1692
 Keresek használt Zepter Bioptron Lámpát, 
Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ág�at 
készpénzért! Érdeklődni: 06-20-529-9861

 

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútoro-
kat, festmén�eket, ezüstöket, porcelánokat, br 
onzokat, antik órákat stb., teljes hagyatékot első 
vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtő-
nő legmagasabb áron vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, 
ezüsttárg�akat, aran�ékszereket, eg�ebe-
ket, teljes hag�atékot. Kiszállás, érték-
becslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 67.; 
06(1)789-1693; 06(30)382-70-20

Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással. Bútort, festmén�t, porcelánt, 
kerámiát, üveg, bronz, ezüst tárg�akat. Hír-
adástechnikát, bakelit hanglemezt, fén�képe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket készpénzért. Pintér Nikoletta. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. N�itva: H-SZ 10-17, CS 10-19

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ha házat, lakást vásárol vag� épít, kérésé-
re megvizsgálom. Dr. Székely Tel.: 30-9000-
963
 Budapesten Palotanegyedben épülő ház-
ban kedvező áron lakás eladó: alacsonyjuta-
lek.hu 06(30)984-3962
 Ingatlanközvetítés kedvező feltételekkel 

1%-tól rugalmasan, társasház-képviselet, biz-
tosítás: alacson�jutalek.hu 06(30)984-3962

Állás
 Kft. takarítónőket keres Óbudára kora 
hajnali munkára. Lehet nyugdíjas is! Tel.: 
06(20)944-7289
 Női állatgondozót keresünk kut�ákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítván�, iskolai vég-
zettség, kut�ás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06/20/424-9808
 Óbudai és újpesti iskolákba takarítónő-
ket keresünk délutánra 4-6 órában. 06-20-
980-5616

Kiadó
 Motorbeállóhely kiadó a Pünkösdfürdő 
utca mellett. Zárt, fedett motorbeállóhel� 
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-(30)-919-5018

Életjáradék
 Életjáradék! Havonta jövedelmet nyújta-
nék nyugdíjasoknak. Nagyösszegű kifizetés 
nem akadály. Keressen bizalommal: dr. 
Bagyura Tünde. Tel.: 06-70-931-1937

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

Füg gö nyök
Szé les mé ret- és min ta vá lasz ték ban. 

Kar ni sok
Haj lí tott, egye di mé ret re is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 10-18.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Közel 150 cipősdoboznyi 
adományt gyűjtött össze a 
Vasas-család az óbudai 
Családok Átmeneti Otthona 
lakói számára.

Tíz napon át, nég� lé-
tesítmén�ben zajlott 

a Vasas Sport Club által 
szervezett „cipősdoboz-
akció”, amel� során játé-
kokat, kön�veket, prakti-
kus használati tárg�akat, 
g�erekruhákat és tartós 
élelmiszert gyűjtöttek a 
rászoruló családoknak. A 
gyűjtőpontokat a Fáy ut-
cai Edzőcsarnokban, a Pa-
saréti Sportcentrumban, a 
Folyondár Sportközpont-
ban és a káposztásmeg�e-
ri Vasas Jégcentrumban 
jelölték ki a szervezők.

Az adakozók között 
volt Szász-Kovács Emese 

olimpiai bajnok párbaj-
tőröző, Fábiánné Rozs-
nyói Katalin, Prima Pri-
missima-díjjal elismert 
kajakedző, de rengeteg 

gyermek és szülő, vala-
mint piros-kék szurkoló 
készített ajándékdobozo-
kat. A gyűjtés végén így 
eg� közel 150 dobozzal 
megrakott kisbusz érke-
zett Óbudára, a Családok 
Átmeneti Otthonába.

A hel�színen Marko-
vits László, a Vasas SC 
elnöke, Bús Balázs pol-
gármester, valamint a 
Vasas sportolói adták át 
az ajándékokat. A részt-

vevők között volt Takács 
Tamara kajakvilágbaj-
nok, Harcsa Zoltán Eb-
bronzérmes ökölvívó, 
Németh Anett, a Vasas 
Óbuda válogatott röplab-
dázója, Bóbis Máté, a Va-
sasPlaket vízilabdázója 
és Pados Mónika, a klub 
kézilabdázója is.

Markovits László el-
mondta, hog� a Vasas SC 
maga is eg� civil szerve-
zet, amel�et sokan támo-

gatnak, de ezúttal ők is 
szerettek volna adni. Kö-
szönetet mondott min-
den ajándékozónak, hi-
szen az, hog� enn�i do-
boz összegyűlt, ismét bi-
zon�ította, mil�en össze-
tartó erővel rendelkezik 
a Vasas-család. A klub-
elnök hozzátette, hog� 
hag�omán�t szeretnénk 
elindítani, és jövő ka-
rácson�kor is kiválasz-
tanak eg� szervezetet, 
amel�et segíteni fognak.

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmeg�er polgár-
mestere úg� fogalmazott, 
igazán összetartó közös-
séget a másokkal eg�ütt 
kitűzött célok elérése ké-
pes létrehozni. Ez épp-
úg� lehet a közös sporto-
lás, a győzelemért meg-
tett közös erőfeszítés, 
mint az a cselekvő elha-
tározás, mel� a rászoru-
lók napjait könn�ebbé 
teszi, segít, adomán�oz, 
bátorít. Az ajándék át-
n�újtása mögött a valódi 
tartalom a másokkal való 
közösségvállalásban ta-
lálható.

A Vasas-család a rászoruló családokért

Laboratóriumi vizsgálat új rendje
Tájékoztatjuk Óbuda-Békásmegyer lakosságát, hogy 
2018. január 1-től a biztonságos betegellátás érdeké-
ben a Csobánka téren és a Vörösvári úton a labora-
tóriumba érkező pácienseket a következő munkarend 
szerint tudjuk fogadni: előjegyzett időpontra érkezők-
nek időpontjuk szerint, időponttal nem rendelkező pá-
cienseink számára pedig reggel 8 óráig tudunk sor-
számot kiadni aznapi laboratóriumi vizsgálatra. 8 óra 
után már csak az időpontra érkezőket tudjuk fogadni. 
Kérjük, hogy a gördülékeny betegellátás és a várako-
zási idő minimálisra csökkentése érdekében szíves-
kedjenek fentiek szerint jelentkezni a vizsgálatra, le-
hetőség szerint élve az időpont előjegyzés lehetősé-
gével. Időpont kérhető hétköznapokon 7-18 óra kö-
zött a +36-21-383-2229-es telefonszámon. Szíves 
együttműködésüket köszönjük!

Injekciós tűk, fecskendők leadása
2018. január 1-től a Szent Margit Rendelőintézet te-
lephelyein, a Vörösvári úton és a Csobánka téren 
a laboratóriumi szakrendeléseken, hétköznapokon 
6.30-14 óra között biztosítunk lehetőséget a lakos-
ságnál képződő, hulladékká vált injekciós tűk, in-
jekciós fecskendők, tűvel ellátott injekciós fecsken-
dők és infúziós szerelékek biztonságos összegyűj-
tésére és leadására. Kérjük, hogy környezetük biz-
tonsága érdekében használják ki a veszélyes hul-
ladék összegyűjtésére kínált lehetőséget. Szíves 
együttműködésüket köszönjük!

Szent Margit Rendelőintézet.

Cukorbetegek klubja
Az Óbudai Cukorbetegek Klubja 2018. január 9-
én 15.30 órától tartja soron következő klubnapját. 
A cukorbetegek inzulinkezeléséről tart előadást dr. 
Halászlaki Csaba endokrinológus. Innováció a vér-
cukormérők fejlesztésében lesz a következő téma. 
Végezetül gyógycipőket mutatnak be; rendelésfel-
vételre is lehetőség van. (Helyszín: Szent Margit 
Kórház, Bécsi út 132.)

Az Összefogás Óbudáért 
Egyesület idén is több mint 
száz tartósélelmiszer-cso-
magot adott át a nehéz sor-
sú óbudai családoknak.

Az Összefogás Óbu-
dáért Eg�esület – 

együttműködésben az 
Óbudai Családi Tanács-
adó és G�ermekvédel-

mi Központtal – az ad-
venti időszakban tar-
tós élelmiszer adomán�-
n�al ig�ekszik megkön�-
n�íteni a rászoruló óbu-
dai családok ünnepi ké-
szülődését. A családi ta-
nácsadó Váradi utcai te-
lephel�én december 4-én 
adták át a csomagokat. 
Ebben az évben több III. 

kerületi cég összefogá-
sának köszönhetően már 
104, eg�enként 5 ezer fo-
rint értékű élelmiszercso-
magot tudtak átadni a ne-
héz sorsú családoknak. 
Az adomán�osztásra ér-
kező családok gyerme-
kei pedig eg� kisebb há-
tizsákn�i füzetcsomagot 
kaptak ajándékba.

Élelmiszercsomagok a nélkülözőknek

Fotó: Antal István
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A Budapest III. kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdál-
kodási Bizottsága lakáspályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának tulaj-
donában lévő lakások piaci alapon törté-
nő bérbeadására

A pál�ázati n�omtatván� (dokumentáció) 
térítés ellenében szerezhető be az Óbudai 
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. székhelyén 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.), 10.000 
forint bruttó térítési díj ellenében.

A pál�ázat lebon�olítója: Óbudai Vag�on-
kezelő Nonprofit Zrt. A pályázat kiírásának 
időpontja: 2017. december 22.
A pál�ázat ben�újtásának határideje: 2018. 
január 22. 12 óra.

Ssz. Út/utca Em. Szoba Félsz.
Kom-
fortf.

Alapte-
rület

Lak-
bér 
kat.

Közös 
költség

Sze-
métsz. 

díj

Vízáta-
lány díj

Óvadék 
összege

1.
Juhász 
G�. u. III. 2 - összk. 47 m2 I. 5995,-Ft 1525,-Ft

vízórával 
rendelke-

zik
240.000,-Ft

2. Juhász 
G�. u.

Fszt. 2 2 összk. 80 m2 V. 8400,-Ft 3850,-Ft
vízórával 
rendelke-

zik
375.000,-Ft

3.
Madzsar 

J. u. Fszt. 2 2 összk. 81 m2 V.
29399 ,-Ft 

fűtéssel 
eg�ütt

3811,-Ft
vízórával 
rendelke-

zik
375.000,-Ft

4. Pablo 
Neruda u.

I. 3 - összk. 73 m2 IV. 10585,-Ft 4189,-Ft
vízórával 
rendelke-

zik
345.000,-Ft

5.
San 

Marco u. IV. 2 1 összk.
57 m2 + 

2,3 m2 

tároló
II. 11400,-Ft

725,-Ft/
Fő

3200 Ft/
Fő 270.000,-Ft

Lakáspályázat



312017. 24. szám cIvIl szervezeTek

Az idén is jelentős mennyisé-
gű termékadománnyal segíti 
a rászorulókat a Béres Alapít-
vány. Az immunrendszer fo-
kozott védelmét biztosító 
gyógyszeradomány – mely-
nek piaci értéke több mint 50 
millió forint – már karácsony-
ra eljut a támogatottakhoz. 

Ilyenkor karácsony előtt, 
a megfázások „fősze-

zonjában” az óbudai szék-
helyű Béres Gyógyszer-
g�ár évek hosszú sora óta 
az immunrendszer védel-
mét szolgáló g�óg�szer-
adománn�al segíti a rá-
szorulókat. Az elsődle-
ges kedvezmén�ezettek az 
idős, beteg emberek és a 
nehéz helyzetben lévő csa-
ládok. Az idei évben 50 
millió forint értékű Béres 
Cseppet adtak át, mel�et 
Béres Klára, a Béres Ala-
pítván� elnöke n�újtott át 
a rászorulókat közvetlenül 

segítő karitatív szerveze-
tek vezetőinek. A Magyar 
Katolikus Karitász, a Ma-
g�ar Máltai Szeretetszol-
gálat, a Mag�ar Ökume-
nikus Segél�szervezet, a 
Mag�ar Vöröskereszt, a 
Nyugdíjasklubok és Idő-
sek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége és a 
Mag�ar Református Sze-
retetszolgálat régi szövet-
ségesei a Béresnek a ter-
mékek célba juttatásában. 

- A Béres Alapítván� 
megalakulása óta nag�on 
fontos küldetésének tekin-
ti az elesettek és a rászo-
rulók támogatását. G�ö-
kereink a Béres Cseppből 
erednek, tevéken�ségünk 
fókuszában az egészség-
megőrzés, a betegségek 
megelőzése áll, egyértel-
mű, hogy a Béres Alapít-
vány legjelentősebb támo-
gatásait az egészségüg� 
területén n�újtja – mondta 

Béres Klára elnök. - Azok 
számára, akikhez most a 
karitatív szervezetek se-
gítségével eljutnak majd 
adomán�aink, a napi meg-
élhetés is g�akran problé-
mát jelent, a szerek meg-
vásárlására a maguk ere-
jéből képtelenek. Advent-
hez közeledve még fon-
tosabbnak tekintjük a sze-
gén�ek felé való odafor-
dulást, mert köztük van 
a legtöbb magán�os, tá-
masz nélkül élő embertár-
sunk is. Egészség-beteg-
ség kérdésében – minden 
kérdés nélkül – ők a legsé-
rüléken�ebbek. Az egész-
ségük védelmét szolgáló 
immunerősítő készítmény 
a feléjük irányuló figye-
lemmel, gondoskodással 
eg�ütt, mind testi, mind 
lelki jobbulásukat támo-
gatja. Ezért jelenthet szá-
mukra különösen sokat 
karácson�i ajándékunk.

Több tízezer rászorulón segít a Béres

Váradi Mariann, a Magyar Vöröskereszt egészségfejleszté-
si szakmai vezetője, dr. Béres József, a Béres Gyógyszer-
gyár elnöke, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat elnöke, Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, 
dr. Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasklubok és Idősek 
„Életet az éveknek” Országos Szövetségének elnöke, Kő-
rösi-Gilicze Réka, a Magyar Református Szeretetszolgálat 
kommunikációs vezetője, Újlaky Judit, a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet munkatársa, Écsy Gábor Atya, a Ma-
gyar Katolikus Karitász igazgatója

Judit kérdésemre a leg-
nag�obb szeretettel és 

odaadással beszél g�er-
mekeiről: - Kislányom, 
Kitti 10 éves, ő attól is 
különleges, hog� van 
2 nem teljesen szokvá-
n�os kisöccse, ami szá-
mára is kihívást jelent. 
Levente 7, Bálint 5 éves. 
Ők egy nagyon ritka ge-
netikai betegséggel szü-
lettek (ATRX-szindró-
ma), mel�nek következ-
tében elsősorban értel-
mi fog�atékosok, eg�út-
tal a fejlődés egyéb te-
rületein is akadál�ozot-
tak, eg�iküknek hiper-
aktív és autisztikus tü-
neteik is vannak. Miután 
eljutottunk arra a pont-
ra, hog� én is és a csa-
lád is kis híján kifog�-
tunk az erőből, anyagi 

forrásokból, azt mond-
tam, hog� akkor sem ad-
juk fel, akkor is megmu-
tatjuk, hog� lehetséges 
teljes és boldog életet él-
ni, il�en nem mindenna-
pi g�ermekekkel is. Idén 
ősszel megalapítottam 
a Mazsola Alapítván�t 
(Mazsola – a Fogyaték-
kal Élő Gyermekekért 
Alapítván�). Szerettük 
volna úg� megoldani a 
problémánkat, hog� ez-
zel más, hasonló hel�-
zetben lévő sorstársain-
kon is segíthessünk. Lét-
rehoztunk eg� fejlesz-
tőkuckót, ahol a csalá-
dok a szakembereinktől 
komplex segítséget kap-
hatnak, „a sima és a for-
dított g�ermekek” és ter-
mészetesen az őket neve-
lő szülők is. Szeretnénk 

a testvéreknek is segít-
séget n�újtani, íg� ne-
kik is tervezünk terápiás 
foglalkozásokat, mel�ek 
segítségével lehetősé-
gük lesz feldolgozni ezt 
a helyzetet, hogy ők nem 
mindennapi g�ermekek 
testvérei. Harmadsorban 
pedig a szülőknek is sze-
retnénk lelki segél�szol-
gálatot szervezni, szülő-
klubot, g�akorlati taná-
csokkal segíteni a min-
dennapokat. 

A fő célunk az, hogy 
eg� ol�an hel�et vará-

zsoljunk, ahol megtalál-
ható minden ol�an esz-
köz, terápia, ami segít-
séget jelent a fordított 
gyerkőcöket nevelő csa-
ládoknak. Jelenleg is már 
elérhető szolgáltatása-
ink: konduktoraink eg�é-
ni, komplex fejlesztése-
ket biztosítanak a fejlő-
désben elmaradott g�ere-
keknek, leg�en az értel-
mi vag� mozgás problé-
ma, „sima” g�erekeknek 
g�erekjóga, an�ukáknak: 
�in jóga. Hamarosan el-
érhető szolgáltatásaink: 

felnőtteknek relax-kuc-
kó: hangulatos sószo-
ba, zenével, kávéval, te-
ával. Lesz még fülaku-
punktúrás stressz-oldás, 
theta-healing konzultá-
ció, masszázs, talpmasz-
százs és ringató-terápia. 
Rövidesen pszicholó-
gus segítségét is igén�-
be lehet venni. A g�er-
kőcök fejlődését segí-
ti továbbá: pszicholó-
gus, zeneterápia, mese-
terápia, kut�aterápia. Az 
egész családnak: home-
opátia, bach- virágterá-
pia, hangtálas hangfürdő, 
stresszoldó női jóga. Ju-
dit beszélgetésünk végén 
hangsúl�ozza: „Minden-
féle g�ereket” várnak: 
ol�at is, akinek például 
oxigénhián� következté-
ben lett idegrendszeri sé-
rülése, aki értelmi fog�a-
tékos és értelmi, kognitív 
fejlesztésre van szüksé-
ge, vag� ol�at is, aki ép 
értelmű, de súlyos, vagy 
kevésbé súl�os mozgás-
problémái vannak.

Az alapítván� elérhe-
tőségei: kismazsolak@
gmail.com; Telefonszám: 
06-30-251-8515, Eötvös 
Judit. Facebook-oldal: 
Indul a Mazsola.   Sz. Cs. 

Mazsola – a fogyatékkal élő gyermekekért
Eötvös-Szolnok Judit három különleges gyermek anyukája. 
Két fia ritka genetikai betegséggel született. Miután családjá-
val kis híján kifogytak minden erejükből, nagy levegőt véve 
összefogtak és minden nehézség ellenére létrehoztak egy 
alapítványt Rómaifürdőn. A Mazsola Alapítvány – Fejlesztő- 
és Egészség Kuckóban fejlesztési lehetőség vár az idegrend-
szeri rendellenességgel küzdő, a mozgásukban korlátozott, a 
genetikai problémák következtében fellépő sérülések, illetve 
a fejlődés egyéb területein akadályozott gyermekekre.
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A karácsony az egyik legismertebb és talán leg-
szebb ünnepünk. Bár tradicionális keresztény 
ünnep, a szeretet ünnepeként sokan megtartják 
szerte a világon. A karácsonyhoz hozzátartozik a 
karácsonyfa, az ajándékozás, a karácsonyi dí-
szek, fények, a zene, az üdvözlőlapok, üdvözle-
tek küldése, családi összejövetelek, és termé-
szetesen az ünnepi étkezés, a hagyományos éte-
lek sora.

Három királyok
Még az ókorban, mikor a keresztén�ség 

államvallás lett, hoztak döntést arról, hog� 
december 25-e leg�en hivatalosan is Jézus 
Krisztus földi születésének emléknapja, az 
öröm és békesség, a család és g�ermekség, 
az otthon és a szülőföld ünnepe. Ugyan a 
kutatók nem decembert tartják számon Jé-
zus születési idejeként, de ebben az idő-
pontban sokféle ünnep létezett korábban. 
A keresztén�ek Jézus születésének történe-
tével új vallási tartalommal töltötték meg a 
régi ünnepeket. A keresztén� hit szerint Jé-
zus a próféták által megjövendölt Messi-
ás, aki megváltja az emberiséget a bűntől. 
A Biblia leírása szerint Jézus szegén�es kö-
rülmén�ek között született eg� istállóban, 
mert senki sem fogadta be a várandós Mári-
át, Jézus édesan�ját a születés estéjén. Atör-
ténet szerint napkeleti bölcsek (három ki-
rál�ok) indultak útnak, hog� köszöntsék a 
születendő Messiást, és egy fénylő csillag 
vezette őket Jézushoz. Pásztorok is megje-
lentek Krisztus bölcsőjénél, ételt, meleg ru-
hát hoztak a Szent Családnak.

Karácsonyi ünnepkör
A középkorban a reformáció terjedésével 

a vallási ünnepek és szertartások bekerültek 
az otthonokba. Mivel a Bibliát az emberek 
otthon is olvasták, a korábban csak a temp-
lomokban lezajló ünnepet megtartották a 
házaknál is. Sok karácson�i szokás ekkori-
ban alakult ki, többek között a karácson�fa 
állításé. Előbb Németországban lett ez szo-
kás, onnan került Ausztriába, majd terjedt el 
Európában, a bevándorlókkal pedig Ameri-
kában is. A karácson�fát kezdetben édessé-
gekkel, g�ümölcsökkel díszítették fel, ké-
sőbb jelentek meg különféle díszek. Igaz, 
régen neg�ven napig tartott az ünnep, no-
vember 30-án, Szent András napján kezdő-
dött és január 6-án, vízkeresztkor fejeződött 

be. Az advent a november 30-hoz legköze-
lebb eső vasárnap veszi kezdetét, ez egy-
ben a karácson�i ünnepkör kezdete is. Ek-
kor kezdődött a böjt, ami azt a célt szolgál-
ta, hogy a hívők testben és lélekben felké-
szüljenek a karácsonykor megszületendő 
Jézus fogadására.

Hazánkban a katolikus keresztén�ek szá-
mára Jézus születésnapjának fén�pontja a 
karácson�i misén való részvétel december 
24-én éjfélkor vag� 25-én napközben.

Szeretet és béke
Az ajándékozásnak központi hel�e van a 

karácson�i szokások között. Régen ez eg� 
saját kézzel díszített tárg� vag� g�ümölcs 
volt. Mindenki, aki az ünnepnapon bekopo-
gott a házba, számíthatott valami apró aján-
dékra. Szintén a középkorban alakult ki a 
ma is élő betlehemezés szokása, amely Jé-
zus születésének történetét meséli el. Ná-
lunk a bensőséges családi együttlét ide-
je december 24-e, a szenteste, míg más or-
szágokban többn�ire 25-e. Mi általában ka-
rácson� másnapján indulunk rokonlátoga-
tóba, viszünk ajándékokat, fog�asztjuk el 
azokat az ünnepi fogásokat, amikkel meg-
kínálnak. Napjainkban már mindenki szá-
mára más és más jelentést hordoz a kará-
cson�, azért a legfontosabb üzenete ma is a 
szeretet és béke. Ezt kívánjuk mindenkinek 
az ünnep idejére.

Karácsonyi szokások

Gálosfai Jenőné ős-óbudai-
ként a helyi hagyományok 
őrzője, a sváb nemzetiségi 
kultúra mellett a magyar és 
zsidó hagyományok együtt-
éléséről, egymásra hatásá-
ról ír könyveiben, amelyek 
mindegyike kölcsönözhető 
az Óbudai Platán Könyv-
tárból.

Az óbudai vendéglá-
tás aran�korát még 

gyerekként, fiatal lány-
ként követhette végig a 
szerző, hiszen család-
ja nag� része vendég-
lős, kocsmáros volt. Így 
veg�ült a kutatómun-
ka személ�es élmén�ek-
kel az óbudai vendéglá-
tás történetével foglalko-
zó Kockás abrosz, jó ka-
darka című könyvében. 

Ezt követte az Óbuda 
régi ízei című rendhagyó 
szakácskönyve, melyből 
az Óbudán élő nemze-
tiségek kon�háinak kü-
lönbségeit és azonossá-
gait ismerhetjük meg a 
recepteken keresztül. A 
nemzetiségek kon�ha-
művészeteinek egymás-

ra hatásán keresztül ka-
punk hiteles képet arról, 
hogy a különböző kultu-
rális identitású közössé-
gek, családok békében 
megfértek eg�más mel-
lett Óbudán. 

A szerző családja ün-
nepi szokásainak eg�i-
ke, hog� december 13-
án, Luca-napon néhán� 
szem friss búzát elültet-
tek, hog� karácson�ra 
kikeljenek, ami szimbo-
lizálta a jövő évi termés 
bőségét. Luca-nap esté-
jén régen fokhag�más 
lángost kellett enni, hog� 
a szagot nem kedvelő go-

nosz boszorka éjjel mesz-
sze elkerülje a ház lakóit.

A karácson�i ünnepi 
vacsorát december 23-
án és 24-én böjtös étke-
zés előzte meg, rántott 
leves és grízes tészta volt 
az ebéd. December 24-én 
délelőtt régi hagyomány 
volt, hog� a családta-
gok kimentek a temető-
be meglátogatni elhun�t 
szeretteiket. Az eg�sze-
rű, hideg ebéd elfogyasz-
tása után a családfők el-
vitték a g�erekeket sétál-
ni, esetleg meglátogatták 
eg�edülálló rokonaikat. 
Mindeközben az an�ák 

elkészítették az ünnepi 
vacsorát és közben még a 
fenyőfát is feldíszítették, 
ami alá kerültek az aján-
dékok.

Szentestén az asztalra 
hag�omán�osan a pont� 
belsőségeiből és sok 
zöldséggel készült halle-
ves került, a többi részé-
ből lett a rántott hal lila-
hag�más burgon�asalá-
tával és az elmaradhatat-
lan aszalt szilvás, naran-
csos kompót. A vacsorá-
hoz vörösbort vag� for-
ralt bort ittak a felnőttek, 
hiszen az ünnepi asztalra 
is mindig került a hag�o-
mán�os óbudai kadarká-
ból. 

Másnap, december 25-
én a család eg�ütt reg-
gelizett, a felnőttek ká-
vét, a g�erekek kakaót 
friss kuglóffal. Az ünne-
pi ebédre sok hel�en li-
baaprólék levest tálaltak 
fel, majd egészben sült 
ropogós libasült és lu-
daskása következett. A 
mákos vag� diós bejglit 

csak karácson�kor, 25-én 
szelték fel. 

Végezetül kipróbálha-
tunk eg� óbudai különle-
gességet, a hideg halva-
csorát. 

Hozzávalók: 2 db he-
ring, 3 evőkanál olaj, 1 
kávéskanál mustár, 2 db 
kockacukor, só, bors, 1 
db zeller, 20 dkg zöldbab, 
15 dkg sárgarépa, 20 dkg 
főtt burgonya, 2 db ece-
tes uborka

Elkészítés: a herin-
gek fejét levágjuk, szál-
kájukat kifejtjük, a ha-
lak húsát kisebb dara-
bokra vágjuk. A hal tejét 
jól összen�omjuk és el-
keverjük az olajjal, mus-
tárral, cukorral, borssal, 
az egészet felforraljuk. 
Eg� tálban összekever-
jük az apróra vágott zel-
lerrel, zöldbabbal, répá-
val és a főtt krumplival. 
Végül hozzáadjuk a ka-
rikára vágott uborkákat. 
Lefedve, fogyasztás előtt 
pár órát pihentetjük.

Békés, áldott kará-
csonyt kíván az Óbudai 
Platán Könyvtár!

Óbudai hagyományok advent idején
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Kön�vtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsk� Károl� Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá mú 
eg�é ni vá lasz tó ke rü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő je min-
den hó nap el ső he té ben, szer-
dán 16.30-tól 17.30 órá ig az 
MSZP III. ke rü le ti iro dá já-
ban: Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 
244-8036, bp03@mszp.hu

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
mag�ar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me g�e ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036, 
bp03@mszp.hu. 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására
A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága 

az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A teljes pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának 

Üg�félszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) valamint az önkormán�zat honlapján, a www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A lakásokról készült fotók – a 
pályázat benyújtásának határidejéig – megtekinthetők az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pál�ázat-
ra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2017. december 8. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatvá-
n�ok beszerzése és a pál�ázaton való részvétel ing�enes.

A pál�ázat ben�újtásának határideje: 2018. január 11. 12 óra. Hel�e: a polgármesteri hivatal üg�félszolgálati irodája (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), a szociális szolgáltató főosztály ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.). A pályázat benyújtása-
kor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lak-
címkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni! A pál�ázatokat az egészségüg�i, szociális- és lakásgazdálkodási bizottság 2018. 
februári ülésén bírálja el. A döntésről a szociális szolgáltató főosztály a pályázókat legkésőbb 2018. 03. 15. napjáig írásban értesíti.

Sor
szám Út / utca Eme-

let Lift m2 Szobaszám Komfort-
fokozat

Alap
lakbér 
(Ft/m2)

Helyreállítás 
költsége

Lakásbérleti 
díjba beszámít-

ható
1. Bécsi 3 nincs 40 1 komfortos 633,-Ft 4.600.000,-Ft 1.200.000,-Ft
2. San Marco fszt. nincs 49 2 komfortos 633,-Ft 4.300.000,-Ft 1.200.000,-Ft
3. Huszti 1 nincs 62 1+2 összkomfortos 692,-Ft 2.200.000,-Ft    900.000,-Ft
4. Juhász G�ula 2 van 51 1+2 összkomfortos 692,-Ft 3.810.000,-Ft 1.400.000,-Ft
5. Madzsar József 1 van 51 1+1 összkomfortos 692,-Ft 1.900.000,-Ft    700.000,-Ft
6. Pablo Neruda 2 nincs 74 3 összkomfortos 692,-Ft 2.400.000,-Ft 1.100.000,-Ft
7. Szentendrei 13 van 31 1 összkomfortos 692,-Ft 1.700.000,-Ft    600.000,-Ft
8. Szindbád 7 van 52 1+1 összkomfortos 692,-Ft 3.302.000,-Ft    500.000,-Ft
9. Szindbád 10 van 32 1 összkomfortos 692,-Ft 3.048.000,-Ft    800.000,-Ft

10. Viador 2 nincs 28 1
félkomfortos/

felújítás után kom-
fortos

633,-Ft 3.100.000,-Ft 800.000,-Ft
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Rejtvényünkben Tompa Mihály: Karácsonykor 
című verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és 
a függőleges 23. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: E. H. 
A.). 14. Afrikai állam. 15. Magas időjelző névelővel. 
16. Tőle lefelé. 17. Zúdíts. 18. Visszahívó! 19. Kele-
ti főzőedény. 20. Nyelvféle. 22. Spanyol, norvég és 
osztrák autók jele. 23. N�omás része! 24. Ráma eg�-
neműi. 26. M. O. 27. Etet. 29. Pest megyei helység. 
32. … Island, Amerikában. 34. Túl üres! 35. Pillan-
gós virágú növén�. 38. Menn�. 40. Rajzolatom. 41. 
Színésznőnk, Mónika. 43. Gitározik. 45. Rokoni fo-
kozat. 47. Személ�es névmás. 48. N�ár közepe! 49.
Fosztás része! 50. Névelős pesti színházunk. 51. Visz-
szament! 53. Eg�iptomi, német és osztrák autók jele. 
55. Női név. 56. Bee …, ausztrál eredetű zenekar. 57. 
Nyögdécselések. 60. Gárdonyi egyik hőse.
FÜGGŐLEGES: 1. …Thurman, amerikai filmszí-
nésznő. 2. Elemfajta. 3. Ittrium, lantán és oxigén 
vegyjele. 4. Hivatalokban van. 5. Tantál. 6. Idegen 
vihar. 7. Nag�on jó pianista. 8. Pusztító. 9. Csillag-
jegy. 10. Manó egynemű betűi. 11. I. Y. O. 12. Egyfaj-
ta számítást végez, fordítva. 13. Festékfajta. 21. Rá-
borult. 23. Az idézet folytatása (zárt betűk: K. D. 
R.). 25. Macskafajta névelővel. 27. Szójaszármazék. 
28. Megfröcskölé. 30. Stáció része! 31. SLRT. 33. Higany vegyje-
le. 36. Szolmizációs hang. 37. Fél városunk. 39. Csönnel az elején: 
fenyőfára is akasztható. 42. Vágta. 44. Vízi növénnyel foglalkozik. 

46. Ezer grammot. 50. Rádiónál is van. 52. …, hanem te. 54. Név-
elős növény. 55. Névelős libahang. 58. Fordított olasz folyó. 59. 
Knock out. 61. A. K.

Szent karácsony

A karácsonyi bejglinek lényegesen nagyobb a je-
lentősége, mint ahogy azt első ránézésre gon-
dolnánk, mert ebben az egyszerű süteménynek 
hitt valamiben hagyomány és lélek van.

Még nem hallottam ol�at, hog� valaki a 
bejglit ne szeretné, vag� ha mégis van 

il�en, az csak annak tudható be, hog� ez a va-
laki nem evett még jó bejglit, azaz san�arú 
g�ermekkora volt. Ug�anis az üzletekben és 
még a cukrászatokban is feledhető bejgliket 
árulnak ilyenkor karácsony előtt, aminek első 
számú oka az, hog� csak eg� nag�mama vag� 
egy anya süti bele a lelkét is a bejglibe. Olyan 
pedig nincs, hog� eg� cukrász – bármenn�ire 
is odaadóan jót akar sütni a vevőinek – belead 
mindent a bejglibe, ami már csak azért sem le-
hetséges, mert neki a többi sütemén�re és tor-
tára is pazarolnia kell a lelkéből, annyi pedig 
nincs neki, hog� az év végi bejglire is jusson. 

Nem is patkó
Így áll elő aztán az a helyzet, hogy akinek 

nincs odaadó nag�mamája vag� édesan�ja, 
az rászorul ezekre a bolti, cukrász-
dai színtelen és íztelen száraz izék-
re, amel�eknek – mondjuk íg� – se 
ízük, se bűzük. Sok bizonytalanság 
van tehát a bejgli körül, amit nem 
is csupán az ízlésbeli különbőzősé-
gek okoznak, hanem már a nevé-
nek leírása sem egyértelmű. 

Mert lehet ug�an, hog� a bejgli 
szó a bajor és osztrák beugel, azaz 
patkó kifejezésből ered, majd az-
tán valahog� beigli lett mindeb-
ből, de ez igazából nem érv semmi-
re a mai szóhasználatban, vag� in-
kább a szóalak leírásakor, mert hi-

szen hol beszélhetünk itt patkó alakról (?). Az 
egy másik süti, a pozsonyi kifli, aminek tény-
leg patkó alakja van (ez utóbbit ráadásul az 
okos cukrászok úg� készítik el, hog� a dióst 
tén�leg patkó alakúra hajtják, míg a mákos in-
kább szarv, vag� ácskapocs formájú, de vásár-
lóként még így is mindig összekeverhető, ha-
csak nem jelenik meg az oldalán jótékon�an 
a fekete vagy a barna nedű legalább egy hal-
ván� sejtés erejéig, amire azonban vig�áznak, 
hog� ne történjék meg, mert az an�agot több-
n�ire jól elrejtik benne).

Valaki vállalja
Még azoknak van leginkább igazuk, akik 

azt javasolják az idegen hangzást nem ked-
velő bejglievőknek, hogy hívják egyszerű-
en mákosnak, diósnak, tekercsnek és hason-
lóknak, de semmiképpen ne az i-betűs alakot 
használják. Ha pedig valamiért muszáj leír-
ni, akkor álljon inkább íg�, mag�arul: bejgli.

A következő gond ott kezdődik, amikor 
az an�ák, vag� nag�an�ák eg�szer csak 
bejelentik, hog� elegük van a karácson�t 
megelőző évtizedes görnyedésekből, nyúj-
tásból és keverésből, csinálja a bejglit ettől 
kezdve valaki más, mindeg� ki, akinek ked-
ve van hozzá. Eg�szóval sztrájkolnak. De 
nincs nagyon mit tenni, majd az első bejg-
li nélküli karácson� után a leszármazottak 
közül valaki elvállalja a bejglisütés beta-
nulását, hog� aztán évtizedekig rajta is ma-
radjon a karácsonyi bejglisütés felelőssége 
egészen addig, amíg eg�szer csak nem kezd 
ő is sztrájkba, mint ahogy valaha az előd-
je is tette.

Felhőtlen öröm
A tapasztalatok alapján az an�ák és nag�-

an�ák il�enkor szívesen átadják a bejglig�ár-
tásban korábban megszerzett tudásukat, és 
még az a sértődés sincsen, hogy erre az idő-
re elmenekülnének otthonról, mert látni sem 
akarják az újdonsült cukrászok bénázását, ha-
nem szívesen maradnak hel�ben és segítenek 

szóban az elkészítés során, csak 
egyszerűen fizikailag már nem 
esik nekik jól az egész napi haj-
longás, ami érthető is. 

Így öröklődik aztán generáció-
kon át a bejglisütés hag�omán�a és 
technikai elkészítésének módja a 
családokban, hogy a felnövekvő új 
generációk g�ermekkorukban eg�-
két évtizedig még természetesen 
és felhőtlenül örülhessenek a kará-
cson� fontos részeként a bejglinek 
is, egészen addig, míg eg�szer csak 
rájuk nem kerül ebben is a sor…

Bodzay Zoltán

Lélekbejgli
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A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum új időszaki kiállítása 
„Az Ínyesmester–Magyar Elek emlékezete” címmel december 8-án nyílt 
meg. (Megtekinthető 2018. április 1-ig a Korona tér 1. szám alatt.)  

Karácsonykor egy biztos, az ünnep-
hez illő fogások kerülnek az asztalra. 
Van, aki a hagyományokat követi, és 
halászlé, rántott hal lesz a fő fogás, 
míg másutt az a hagyomány, hogy 
nincs hagyomány, illetve, legyen va-
lami különleges és finom a menü. A 
háziasszonyok többsége szívesen ki-
próbál új recepteket, hogy ezzel is 
örömöt szerezzen a családnak. Ehhez 
kínálunk néhány új ötletet. 

Tejszínes 
sajtgaluska leves

Hozzávalók: 2 sárgarépa, 1 
fehérrépa, 1 kisebb fej karalá-
bé, póréhagyma (ízlés szerint), 
1 csokor petrezselyem, 2 dl tej-
szín, hús alaplé (illetve víz és le-
veskocka), 2 evőkanál liszt, vaj. 
A galuskához:8 dkg reszelt sajt, 
1 púpos evőkanál tejföl, 1 tojás, 
4-5 evőkanál búzadara, só.

Elkészítése: A galuskához va-
lókat alaposan összekeverjük és 
félretesszük, nem baj, hog� lág�-
nak találjuk, pont jó lesz úg�. 
A vajon átpirítjuk a feldarabolt 
zöldségeket, felöntjük a hús alap-
lével, sózzuk és borsozzuk. Ami-
kor a zöldségek már majdnem 
puhák, behabarjuk a tejszín és 
liszt keverékével, majd beleszag-
gatjuk eg� teáskanál segítségével 
a sajtgaluskákat. Hozzátesszük a 
karikára vágott póréhag�mát és jó 

5 percig forraljuk. Lezárjuk alatta 
a lángot és hozzákeverjük a felap-
rított petrezsel�met

Gyömbéres, áfonyás 
csirkemell 

Hozzávalók: 1 dl tej. 30 dkg 
csirkemell filé,1 tk só, 1 tk törött 
bors, csipetnyi gyömbér, csipet-
nyi szerecsendió, 10 dkg aszalt 
áfonya (szilvával is helyettesíthe-
tő),10 dkg mazsola,3 dl fehérbor, 
30 dkg füstölt sajt, 8 szelet bacon.

Elkészítése: Előző este a tej-
be áztatjuk a csirkemellet, íg� 
nem veszíti el a nedvességét sü-
tés közben, és porhan�ós lesz. A 
csirkemellfiléket kissé kiklop-
foljuk. Üg�eljünk, hog� ne sza-
kadjon el, majd alaposan bedör-
zsöljük a fűszerekkel. Az áfo-
nyát és a mazsolát a szegfűszeg-
gel és fahéjjal fűszerezzük, majd 
felfőzzük a borban. Tizenöt per-
cig állni hagyjuk, ezután leszűr-
jük. A húst kiterítjük eg�enként, 
ráhel�ezünk eg� szelet bacont, 
eg� szelet füstölt sajtot, majd 
óvatosan a g�ümölcsöt kana-
lazzuk rá. A maradék baconnel 
vonjuk körbe, íg� szaftos ma-
rad. Hústűvel, vagy fogvájóval 
tűzzük össze. Jénaiba fektetjük, 
majd hozzáöntjük a bort, amiben 
a gyümölcsöt felfőztük. Először 
magas hőfokon egy kicsit hagy-

juk megpirulni, majd a locsolás 
után közepes lángon süssük le-
fedve. Időnként locsoljuk újra, 
hog� ne száradjon ki. Köretként 
remekül illik hozzá a rizs, a pet-
rezselymes burgonya. Könnyű, 
üde, nem túl fűszeres fehérbort 
ajánlok hozzá.

Egyszerű zserbó kifli 
Hozzávalók tésztához:50 dkg 

liszt, 1 nagy csipet só, 25 dkg 
margarin, 1,5 dl tejföl. Töltelék-
hez:10 dkg darált dió, 4 púpos 
evőkanál sárgabaracklekvár, 3 
dkg reszelt étcsokoládé. Szórás-
hoz:1 evőkanál porcukor.

Elkészítése: A tészta hozzáva-
lóit jól összedolgozzuk, és be-
csomagolva pár órára a hűtőbe 
rakjuk. A töltelékhez a diót a re-
szelt csokoládéval, és a lekvár-
ral összedolgozzuk. A sütőt elő-
melegítjük. Két tepsit kibéle-
lünk sütőpapírral. A tésztát eny-
hén lisztezett felületen 2-3 mm 
vékon�ra eln�újtjuk. Eg� kb. 8 
cm átmérőjű pogácsaszaggató-
val korongokat szaggatunk. A 
korongok szélére teszünk eg� 
kávéskanáln�i tölteléket. A tész-
ta szélét ráhajtjuk. Kicsit ösz-
szecsípjük, majd kiflit formá-
zunk. A hajtás részt alulra for-
dítva az előkészített tepsibe so-
rakoztatjuk.180 fokon, közel 12 
perc alatt megsütjük. Még mele-
gen porcukorba forgatjuk, vag� 
megszórjuk vele.

Zenés torna
Ingyenes közösségi torna Békás-
megyeren, az Öszike klubban 
minden csütörtökön 9 órakor Koz-
ma Zsuzsanna fitneszedzővel.

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapa-
taik vagy versenyzőik eredmé-
nyeiről, írjanak rövid összefogla-
lót és küldjék el a lovasalbert@
gmail.com e-mail címre.

Irodalmi est
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör az 
új évben január 14-én 16 órától 
tartja első rendezvényét. Az ér-
deklődőket Laczkó András iro-
dalmi estjére várják. (Cím: Kéh-
li vendéglő Krúdy szalonja, Mó-
kus utca 22.)

Az ünnepi asztalra ajánljuk

Az Ínyesmester

Fotó: Antal István
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Megnyitottunk! 
óra-ékszer:

EuroCenter – kívülről, 
a főbejárat mellett (Bécsi út 154.) 

Különleges ékszerek!
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mán� zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dán� ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la, Bodzay Zoltán • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mán� zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
N�o más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

FO gA dÓ ÓRA. Zsiga-Kár pát dá  ni el (Job-
bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or szág gyű-
lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min den hó nap el-
ső pén te kén 16 órá tól tart ja Békásmegyeren, 
a Kabar utca 11. szám alatti Job bik iro dá ban. 
Előze tes be je lent ke zés időpont-egyez te té s-
sel a 06(30) 318-9921-es számon.

FO gA dÓ ÓRA. Kiss Lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép vi se-
lő (Bu da pest, 10. vá lasz tó ke rü-
let) fo ga dó órá ja min den hó nap 
el ső pén te kén 16-tól 17 órá ig a 
III. Mó kus ut ca 1-3. szám alatt. 
(Te le fon: 244-8036; e-mail: kiss.
laszlo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában 
(Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügy-
véddel, minden hónap negyedik keddjén (a decemberi jogsegély el-
marad) 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütör-
tökén 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Be-
jelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszá-
mon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
novembertől minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelent-
kezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-0017-es telefonszámon, vagy a 
Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart a 
Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. 
Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-
as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 
16. szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar 
utca 11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanácsadást 
nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@
dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hónap má-
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügyvéd 
tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői te-
lefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve 
templom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    
minden hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés 
dr. Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)

Kormányablakok nyitvatartása
Augusztus 1-jétől a fővárosi – így 
a II. Margit körúti, a II. Bátori Lász-
ló utcai és a III. Harrer Pál utcai 
– kormányablakok nyitvatartá-
si rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 
8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csütör-
tökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 
óráig. 

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 2018. 
január 13-án, szom baton je le nik 
meg. Újságunk korábbi számai is 
olvashatók a www.obuda.hu hon-
lapon.
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