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Ismét a lakosság véleményét kéri arról
az önkormányzat, hogy jövõre hol épül-
jön fel a négy új szabadtéri fitneszpark. 

Dívák karácsonya elnevezéssel jótékonysági
operagálát rendeznek a Müpában az óbudai
székhelyû Hospice Alapítvány javára.

Az önkormányzat az Óbudai Olimpia és a
Mozdulj rá! elnevezésû programot követõen
jövõre is folytatja sportrendezvény-sorozatát.37

2014-ben is sportrendezvények

8
Hová épüljenek az új fitneszparkok?

18
Jótékonysági koncert a Hospice javára

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 5 éven keresztül, lakásonként havi 1500 forinttal támogatja az önerõs felújításokat. Az idei felújításoknál
az érintett lakások száma 736                                                                                                                                                FOLYTATÁS A 6. OLDALON

Kerületi panelprogram 830 millió forint értékben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Adventi várakozás

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az Óbudai Kul-
turális Központtal együtt
idén is nagyszabású ren-
dezvény-sorozattal teszi
meghitté az adventi idõ-
szakot, ezúttal nem csak a
hagyományos helyszínen,
a Fõ téren, hanem az Óbu-
dai Promenádon is. Az ad-
venti hétvégéken a Kolosy
tér-Bécsi út eleje is bõvel-
kedik látnivalókban és szí-
nes programokban. 

A Promenádon kiala-
kított mesebeli sé-

tányon a hangulatosan
feldíszített faházak mel-
lett meseszínpad várja a
legifjabbakat. A csodá-
san díszített hétméteres
óriás karácsonyfa köze-
lében az állatsimogató-
ban szamarak és bárá-
nyok várják a látogató-

kat. Az adventi kaput el-
hagyva, a sétányon vé-
gigmenve megcsodál-

hatják a környékbeli üz-
letek egyedi díszítésû
karácsonyfáit is.

Az újlaki karácsonyi
vásáron a sétányon fel-
állított faházakban az

egyedi kézmûves áruk
mellett finom ételekkel
és ital-különlegességek-
kel várják a látogatókat,
hétvégenként pedig in-
gyenes zenei programok
szórakoztatják a közön-
séget. A szervezõk jóté-
konysági gyûjtést is hir-
dettek a Nemzeti Gyer-
mekmentõ Alapítvány
részére, így adományát
bárki leadhatja a hely-
színen. 

A második adventi va-
sárnapon, december 8-án
a Halász Gergely tanítvá-
nyaiból álló 4M Dance-
Company tartott gyer-
mektánc-bemutatót. 

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere mondott ünnepi kö-
szöntõt. Ezt követõen a
SwingManouche jazz for-
máció lépett színpadra.

Mesebeli sétány az Óbudai Promenádon 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az óbudai adventre idén is
a mértéktartó derû és a
családias hangulat a jel-
lemzõ.

A z elsõ adventi hét-
végén immár két

kiemelt helyszínen - a
rendezvénysorozat ha-
gyományos helyén, a Fõ
téren és az Óbudai Pro-
menádon - fogadták kö-
zösségi karácsonyváró
programokkal a kerüle-
tieket és az ide látogató-
kat Óbudán.

A karácsonyi vásár
standjain míves portéká-
kat kínáltak, a Fõ tér
központjában felállított
színpadon november
30-án a Kolibri Színház
mûvészeinek közremû-
ködésével láthatott Bet-
lehemes játékot a kö-
zönség. A Harrer Pál ut-
cai Idõsek Klubja kará-
csonyi dalokkal, káno-
nokkal lépett fel, majd a
Hatvany utcai Idõsek
Klubja „Hol jártál az éj-
jel?” címû produkcióját
láthatták az érdeklõdõk.

Délután az Ágoston
Küntett, este a Tárkány
Mûvek lépett színpadra,
és egész nap üzemelt az
ilyenkor már megszo-
kott ingyenes korcsolya-
pálya.

Az ünnepi megnyitót
advent elsõ vasárnapjá-
ra, december 1-jére tûz-
ték ki: az Évkerék Tár-
sulat, az Óbudai Népze-
nei Iskola, a Göncöl
Néptáncegyüttes és a
Mágustones produkciói
után Bús Balázs polgár-
mester köszöntõjével hi-

vatalosan elkezdõdött az
Advent Óbudán 2013
rendezvénysorozat. Mû-
korcsolya bemutatóval
megnyílt a jégpálya is.
Az elsõ adventi gyertyát
Bálintné Varsányi Vil-
ma evangélikus lelkész,
Csaholczi László refor-
mátus lelkipásztor, Pász-
tor Zsófia metodista lel-
kész és Tercsi Zoltán ka-
tolikus plébános gyúj-
totta meg.

„Csodalépés” Rátóti
Zoltán adott koncertet
(közremûködött Juhász
Gábor és Restás Gergõ),
este a Balkán Fanatik
zárta az elsõ adventi
hétvége Fõ téri prog-
ramjait.

Családias hangulat a Fõ téren 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Mágustones
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Második adventi hétvége
A Fõ téren december 7-én ismét színes programokkal
várták a közönséget. Képes összeállításunkban ebbõl
adunk ízelítõt.

Karácsonyi Csengettyûk – Andor Ilona iskola

MIKULÁSVÁRÁS

Óbuda vendége volt Joulupukki, a finn mikulás

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter gyújtotta meg
a második adventi gyertyát december 8-án a Fõ téren
felállított színpadon

Hatvanhat – Sebõ Együttes

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közmeghallgatás a közbiztonságról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy december 17-
én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Az önkormányzatokról szóló törvényben foglaltaknak megfele-
lõen a képviselõ-testület évente legalább egyszer, elõre meghirdetett idõpontban
közmeghallgatást tart, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek kép-
viselõi a helyi közügyeket érintõ kérdéseket, javaslatokat tehetnek. A fórum célja,
hogy a közösségi javaslatok, észrevételek a lakosságtól közvetlenül jussanak el a
képviselõ-testülethez. A 2013. évi közmeghallgatás témája a közbiztonság.

Német közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer Német Önkormányzata közmeghallgatást tart december 19-
én 16 órától a Békásmegyeri Közösségi Házban. (Cím: Csobánka tér 5.)

A honvédelem ügye érde-
kében huzamos idõn át
végzett lelkiismeretes te-
vékenységéért, együttmû-
ködését megköszönve, és
elismerve az általa veze-
tett SZORAKÉSZ szervezet
kiemelkedõ szerepét, a
tárcának nyújtott jelentõs
szakmai segítségért a
„Honvédelemért kitüntetõ
cím” I. fokozatát vehette
Menczer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõ Hende Csaba
honvédelmi minisztertõl
december 10-én            Sz.

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma 2014. január 16-án,
csütörtökön jelenik meg.
Újságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Ebben az évben is lehet ka-
rácsonyfát ajándékozni a
December24.hu jótékonysá-
gi programjában, amelyhez
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata is csatlakozott. 

Akoncepció egyszerû:
a szervezet minden

eladott fa után az önkor-
mányzat felajánlásával
együtt idén már két mási-
kat adományoz a rászoru-
ló családoknak.  Az akció
kommunikációját az An-
derson Communications
támogatja, a médiapartne-
rek a TV2 és a Story ma-
gazin. A projekt fõvédnö-
ke Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere. 

Mikuláskor ismét meg-
nyitotta kapuit a Jótékony-
sági Karácsonyfa Áruda a
Kolosy téren. A Decem-
ber24.hu árudájában idén
minden karácsonyfa-vá-
sárlás után két másikat
ajándékoznak olyan csalá-
doknak, akik anyagi
okokból egyébként fa nél-
kül ünnepelnének. A vá-
sárlók adományozási ok-
levelet kapnak a saját fe-
nyõfájuk mellé, az árusok
között pedig több sztár is
felbukkan majd. A kezde-
ményezés szakmai partne-
re az ország legnagyobb
karácsonyfa-szállítója, az
Oázis Kertészet. Az áruda
december 20-áig várja a
jótékonykodni vágyókat.

A December24.hu akci-
ójához a III. kerületi ön-
kormányzat mellett továb-
bi támogatókat várnak a
szervezõk. A cégek kará-
csonyfa-vásárlással, ünne-
pi csapatépítéssel vagy
akár saját áruda nyitásá-
val, „örökbe fogadásával”
is hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy a rászoruló családok
igazi karácsonyi hangulat-
ban ünnepelhessenek.
Mindezek mellett társa-
dalmi célú szponzoráció-
val is lehet támogatni a
December24.hu-t. 

Magyarországon 3
millió háztartásból 300
ezer nem engedheti meg
magának, hogy kará-
csonykor fát állítson. A
December24.hu csapata
az óbudai önkormányzat-
tal és az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ Csa-
ládsegítõ Szolgálatával
együttmûködve tavaly
közel 500 családnak
ajándékozott karácsony-
fát. Idén a szervezet cél-
ja, hogy kétszer ennyi
család ünnepéhez járul-
jon hozzá. December 21-
én tehát a központi áruda
helyszínének biztosításán
túl az önkormányzat is
egy-egy fát adományoz a
vásárlások után, amellyel
így összesen akár 1000
család számára teheti tel-
jesebbé és meghittebbé a
karácsonyt.

Fenyõ ajándékba

Az adventi oldalakat összeállította Klug Miklós

Fenyõfadíszítõ-verseny iskolásoknak

Honvédelmi elismerés

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata minden év-
ben ingyenes jégpályát
mûködtet a Fõ téren. 

A korcsolyapályát
mindenki ingyene-

sen használhatja, de 12
éves kor alatt kísérõ je-

lenléte ajánlott. Naponta
8-tól 20 óráig tart nyit-
va, mellette korcsolya-
kölcsönzõ, öltözõ és bü-
fésátor mûködik. 26 és
46-os méret között bárki
talál megfelelõ korcso-
lyacipõt; felnõtteknek
600 forint, gyerekeknek

400 forint a bérlés díja.
Rendszeres korcsolya-
oktatás nincs, de a hely-
színen ajánlanak okta-
tót. Délelõtt érdemes ki-
használni a lehetõséget,
mert délután és hétvé-
gén több emberre lehet
számítani.

Ingyenes jégpálya februárig a Fõ téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. társasházkezelõ
osztálya az elmúlt két
évben jelentõsen átala-
kult, a korábbinál sok-
kal korszerûbb, moder-
nebb, innovatívabb tár-
sasházkezelést folytat.
Erre a legjobb példa,
hogy országos szinten is
a legtöbb felújítás a va-
gyonkezelõ által kezelt
házaknál történik fajla-
gosan, egyetlen olyan
közös képviselet sincs,
amely ennyi albetétet fel
tud újíttatni probléma-
mentesen.

Az idei beruházások
kamattámogatott lakás-
takarékpénztári szerzõ-
désekkel kombinált fi-
nanszírozással, bizonyos
esetekben európai uniós

és önkormányzati támo-
gatásokkal kiegészítve
valósulhattak meg. A
projektek kapcsán fontos
megjegyezni, a lakástu-

lajdonosok nem hitelt fi-
zetnek a beruházás ös-
szegének megtérítésénél,
hanem megemelt össze-
gû közös költséget.

Egyetlen tulajdonos in-
gatlanára sem kerül jel-
zálog, a finanszírozónak
a fedezetet alapvetõen a
társasház gazdálkodása
jelenti, illetve a beruhá-
zás eredményeképpen re-
alizálható energia-meg-
takarítás.

A felújítások során a
legtöbb esetben hom-
lokzati hõszigetelés, al-
só és felsõ födémszige-
telés, saját hõközpont
kiépítése, közös nyílás-

zárók cseréje, valamint
a tulajdonosok döntésé-
nek megfelelõen a lakás
nyílászárók cseréje tör-
ténik meg. A felújított
épületeknél 30-50 szá-
zalékos energia-megta-
karítást érnek el fûtési
célú hõenergiából.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata támo-
gatja az önerõs beruhá-
zásokat, 5 éven keresz-
tül lakásonként havi
1500 forinttal, azaz kö-
zel 20 százalékkal járul
hozzá a hat-hét ezer fo-
rintos költségnöveke-
déshez. Az idei felújítá-
soknál az érintett laká-
sok száma 736.

(Az eddigi felújítások-
ról az Óbuda.hu cikke
számol be részletesen.)
2014-ben tovább folyta-
tódnak a felújítások,
elõreláthatólag 1 milli-
árd forintot meghaladó
összértékben, melynek
során több mint 1000 la-
kás korszerûsödhet.

Az önkormányzat hi-
vatalos honlapján hívja
fel a kerületi lakosok fi-

Kerületi panelprogram 830 millió forint értékben

Lukács György utca 24-27., 76 lakás, a beruházás összege 100 millió forint

Ilyen volt

Ilyen lett

Margitliget utca 2-3., 330 lakás, a beruházás összege 172 millió forint, illetve 192
millió forint

Szindbád utca 2., 165 lakás, a beruházás összege 192
millió forint

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ilyen volt Ilyen lett

Madzsar József utca 5., 165 lakás, a beruházás összege 174 millió forint

gyelmét, hogy amennyi-
ben szeretnének csatla-
kozni pályázataikhoz,
vagy az Óbudai Vagyon-
kezelõre bíznák a közös
képviseletet, úgy keres-
sék a társasházi közös
képviseleti osztály dol-
gozóit, a Pacsirtamezõ
utca 49. szám alatti iro-
dában. Telefonos felvilá-
gosítást a 430-2170-es
ügyfélszolgálati számon
kaphatnak, e-mail:
tarsashaz@ovzrt.hu.

Februárban indul az or-
szágos Panel III. program.
A700 ezer iparosított tech-
nológiával épült lakásból
eddig 320 ezer újult meg, a
megmaradt 380 ezer lakás
felújítását 2020-ig kívánja
elérni a kormány, ezért in-
dítja el jövõ februárban a
Panel III. programot - je-
lentette be Németh Lász-
lóné, nemzeti fejlesztési
miniszter. sz

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Várhatóan még az idén alá-
írják azokat a támogatási
szerzõdéseket, melyeknek
köszönhetõen 2014-ben
több óbudai iskola, óvoda
és bölcsõde energetikai
korszerûsítése is lehetõvé
válik. 

Az Európai Unió Ko-
héziós Alapjának

társfinanszírozásában, az
Új Széchenyi Terv támo-
gatásával megvalósuló
felújítás a Krúdy Gyula

Általános Iskolát, a II.
Rákóczi Ferenc Általános
Iskolát, a Szivárvány
Óvodát, a Szél Bölcsõdét,
a Kiserdei Általános Isko-
lát, a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskolát és a Gyermek-
világ Óvodát érinti. Utób-
bi kettõnél a közvilágítás
energiatakarékos átalakí-
tására is kiterjedve. Akár-
csak az elmúlt évek két
hasonló beruházásánál,
melyek során a Kerék ut-
cai iskola és az Arató Böl-

csõde vált energiatakaré-
kosabbá, az önkormány-
zat ezúttal is a Környezet
és Energia Operatív Prog-
ramban nyújtott be sike-
res pályázatot.

Az összesen közel egy-
milliárd forintba kerülõ
fejlesztésbõl a falak és te-
tõszerkezetek hõszigetelé-
se, a nyílászárók cseréje,
illetve - számos helyszí-
nen - a fûtési rendszerek
korszerûsítése történhet
meg. A mostani szerzõ-

déskötést a kivitelezõk ki-
választása követi, a mun-
kálatok a tervek szerint jö-
võ áprilisban kezdõdnek.
A beruházásnak köszön-

hetõen a jövõ évi fûtési
szezont már melegebb és
környezetbarátabb épüle-
tekben várhatják a gyer-
mekek és a pedagógusok.

Energetikai korszerûsítés 
bölcsõdékben, óvodákban, iskolákban

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
ünnepi nyitva tartása

December 20-án 8.30-tól 16.30 óráig. * December 21-
én zárva. * December 23-án 8.30-tól 17.30 óráig. * De-
cember 30-án 8.30-tól 17.30 óráig. * December 31-én
8.30-tól 16 óráig. 2013-ban az utolsó pénztári nyitva tar-
tás: december 19-én 8.30-tól 12 óráig. * 2014-ben az el-
sõ pénztári nyitva tartás: január 2-án 8.30-tól 12 óráig.

Kerék utcai iskola Szél utcai bölcsõde
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Mérföldkõhöz érkezett a
Jobb Velünk a Világ! 2013
címû programsorozat de-
cember 3-án az Országház-
ban született megállapo-
dással. 

A fõváros, a kerületi
és a megyei jogú

városok önkormányza-
tai, valamint három mi-
nisztérium képviselõi
aláírták azt a szándék-
nyilatkozatot, mely sze-
rint a programhoz csatla-
kozók vállalják, hogy
2014-tõl az eddigiek
mellett még két megvál-
tozott munkaképességû
munkavállalót foglal-
koztatnak az államigaz-
gatásban.

Soltész Miklós állam-
titkár az eseményen el-

mondta, kevés olyan ügy
van, ami így össze tudja
kovácsolni az embere-

ket, ez pedig hatalmas
erõt ad a közösen megfo-
galmazott céloknak is.

A partner önkormány-
zatok nem csak a két fõ
felvételét vállalták az új
évtõl, hanem azt is, hogy
a HR területen dolgozó
és munkaszervezésben
közremûködõ munkatár-
sai számára tartanak leg-
alább egy olyan trénin-
get, amelyen szemlélet-
formáló tapasztalati
szakértõk szélesítik majd
az ismereteiket.

Az aláírást november
14-én szakmai fórum
elõzte meg, melyen
részt vettek a fõvárosi, a
kerületi, valamint a me-
gyei jogú városok ön-
kormányzatainak képvi-
selõi.

A parlamenti aláíráson
Kelemen Viktória alpol-
gármester képviselte

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatát.

A Nem Adom Fel Ala-
pítvány szemléletformá-
ló tréningjének tartalmi
elemeivel ismertette meg
a résztvevõ önkormány-
zatok, az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma, a
Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium
valamint a Belügymi-
nisztérium képviselõit. A
Nem Adom Fel Alapít-
vány hosszú ideje dolgo-
zik együtt vállalatokkal
és közintézményekkel a
fogyatékos emberek
munkaerõ-piaci integrá-
ciójáért. Gyakran szem-
léletformáló tréningeket
is tart HR vezetõk szá-
mára a tapasztalati szak-
értõk bevonásával.

Désiné Németh Éva (Fi-
desz-KDNP) a 3. számú vá-
lasztókerület képviselõje,
amely a Tímár utca, a Pa-
csirtamezõ utca, a Bécsi
út és a Faluház közötti te-
rületet fedi le.

Büszke vagyok arra,
hogy a Promenád

megvalósult, ezzel Óbuda
egy különösen szép része
jött létre. Örülök, hogy ezt
követi a Bécsi úti fõvárosi
fejlesztés, amely során
megújult villamosvona-
lakat kapunk majd. A régi,
zajos sínpárokra régóta
panaszkodtak az itt élõk -
mondta Désiné Németh
Éva az elmúlt ciklust érté-
kelve. - Büszke vagyok a
kulturális élet fejlõdésére
is: a kerület egyre több és
színesebb programmal
várja lakóit, ráadásul évrõl
évre egyre nagyobb szá-
mú a színvonalas, de in-
gyenes program. Nagyon
jónak tartom, hogy létre-
jöttek a szabadtéri fitnesz
parkok, magam is szorgal-
mazom, hogy a késõbbi-
ekben még több ilyen jöj-
jön létre. Ehhez kapcsoló-
dóan említem: kiemelten

fontosnak vélem
a tömegsport tá-
mogatását, akár a
rendszeresen
megrendezett
sportnapokra, az
ingyenes jégpá-
lyára, a kosárlab-
dára vagy a fut-
ballra gondo-
lunk. Az önkormányzat
tervezi egy vízilabdacsar-
nok felépítését is.

A zsúfoltságot egyelõ-
re nem sikerült megolda-
ni, de a parkolás rende-
zettebb lett, az
autók már nem
parkolnak példá-
ul zöldfelülete-
ken - magyarázta
a képviselõ. - Si-
került sebesség-
csillapítással né-
mileg enyhíteni a
Kiscelli utca túl
erõs forgalmából
adódó problémá-
kat, de a végsõ
megoldást a Vá-
radi utcai átkötés
jelentené, ame-
lyet a közeljövõ
megvalósítandó
feladatának te-
kintek. 

Sokat segített
a térfigyelõ-
rendszer a ke-
rület külsõ ré-
szein, javult a
közbiztonság.
Ahogy javult
Belsõ-Óbudán
is, ami többek
között annak

tudható be, hogy a rend-
õrség és az önkormány-
zat között jó a kapcsolat,
és a lakosság is fontos-
nak tartja vigyázni az
értékeire, illetve együtt-

mûködni a rendõrség-
gel. Az önkormányzat-
nak konkrét tervei van-
nak a közbiztonság to-
vábbi javítása érdeké-
ben - mondta Désiné
Németh Éva hozzátéve:
eredménynek tartom

még a kerületi zöldfelü-
letek minõségi javulá-
sát. Ez sokkal kelleme-
sebbé teszi a kerületben
élõk mindennapjait.
Ilyen fejlesztésekre a jö-
võben is nagy szükség
lesz. (kgy)

Egyéni választókerületek képviselõi

Siker a Promenád
Országgyûlési képviselõk fogadóórái

• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a
polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Szándéknyilatkozat a megváltozott 
munkaképességûek foglalkoztatásáról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: Idén õsszel
adták hírül, hogy az állam
megvásárolja az Álom Sziget
2004 Kft.-tõl a sziget déli ré-
szén fekvõ telkeket, ahova a
Plaza Centers ingatlanfej-
lesztõ tulajdonában álló tár-
saság korábban hatalmas
komplexumot tervezett, szál-
lodákkal és kaszinóval. A
terveket azonban a válság el-
sodorta, a cég mûködése
megrendült.  

AHajógyári-sziget
nemrég állami tu-

lajdonba került részén az
ingatlanokat bérlõ cégek
szerzõdésének egy ré-
szét felbontják, illetve
nem hosszabbítják meg.
Attól függõen, hogy a
vállalkozásoknak hatá-
rozott vagy határozatlan
idejû szerzõdésük van,
néhány hónapon belül ki
kell költözniük. A több-

ség tisztában lehetett az-
zal, hogy változás így is,
úgy is lesz. 

Új tervek 
Az állam tervek szerint

kulturális és sportlétesít-
ményeket hozna létre a
szóban forgó területen,
mivel az indoklás szerint
a Hajógyári-szigeten szé-
leskörû aktív és passzív
rekreációt elõsegítõ, a ki-
kapcsolódást és a szabad-
idõs tevékenységeket biz-
tosító közösségi terekre
van szüksége a fõváros-
ban élõknek. Az MNV
Zrt. tájékoztatása szerint
a fejlesztési koncepció el-
készültének határideje a
tulajdonjog megszerzésé-
tõl számított három hó-
nap, azaz 2014 február
közepe. A munkálatok
megkezdésének idõpont-
ját ezt követõen határoz-
zák meg. Sz. Cs. 

Átalakulóban 
a Hajógyári-sziget

Még az idén helyére kerül-
het a Szentendrei úti vas-
úti felüljáró új acélszerke-
zete. A munka tervek sze-
rint december közepén,
két egymást követõ éjsza-
kát vehet igénybe, félpá-
lyás útlezárás mellett.

A vasúti felüljáró új
vasbeton fejgeren-

dájának megépítéséhez
szükséges bontási mun-
kák a tervezettnél tovább
tartottak, pedig gyakran
egész éjszaka dolgoztak,
hogy a forgalmat minél
kevésbé akadályozzák.
A munkálatok idejére
mindkét útpálya belsõ
sávját lezárták. Ez az ál-
lapot tervek szerint de-

cember közepéig tart az
új vasbetonszerkezet épí-
tése miatt. A szerkezet
szerelési, valamint a fe-
lüljáró befejezõ munká-
latai várhatóan 2014 ta-
vaszáig tartanak, mely-
nek során további forga-
lomterelésekre és korlá-
tozásokra kell számítani-
uk a közlekedõknek. sz

Szentendrei úti vasúti felüljáró

Tavaszig forgalomkorlátozások 

T öbb pozitív, a szol-
gáltatások fejleszté-

sét célzó változást lépte-
tett életbe decembertõl a
Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) a fõvá-
ros közösségi közleke-
désében. Többek közt

sûrûbben közlekedik a
4-es és a 6-os villamos,
a 9-es, valamint a 86-os
busz. Újabb járatok me-
netideje rövidül a rákos-
keresztúri buszfolyosó
megnyitásának köszön-
hetõen. 

• Decemberben meg-
élénkül a forgalom, ezért
december elsõ napjaitól
a csúcsidõszakban sû-
rûbben közlekedik a 4-
es és a 6-os villamos. A
reggeli és a délutáni
csúcsidõszakokban ez 1-

2 perces követést jelent
a jelenlegi 2-3 perceshez
képest. A járatsûrítés ér-
dekében ismét megje-
lennek a Nagykörúton
azok a Ganz ICS szerel-
vények, amelyekkel a
Combino villamosok ér-

kezése elõtt közleked-
hettek az utasok. 

• A reggeli csúcsidõ-
szakban mindkét busz 6
percenként jár majd a
jelenlegi 6-7 perc he-
lyett, míg a délutáni
csúcsban a mostani 7-8
percrõl 6-7 percre csök-
ken a követési idõ. 

Változások a közösségi közlekedésben 

Új telefonfülke a Hunor utcában. Az elmúlt években mind
kevesebb helyen mûködik utcai telefon. Olykor jó szol-
gálatot tehet a közterületen elhelyezett készülék, pél-
dául akkor, ha éppen nem mûködik valakinek a mobilja.
Remélhetõleg a Hunor utcában létesített, akadálymen-
tes telefon-elérés nem egyedi eset

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhí-
vással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez,
valamint a lakossághoz.

Az önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján tel-
jes eljárásban lefolytatott véleményezési eljárással az alábbi terü-
letre készít Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) mó-
dosítást:
Bp., Fõv. III. ker. Tél utca-Lajos utca-névtelen közterület-
Korona tér-Kiskorona utca-Kiscelli utca-Pacsirtamezõ utca-
Árpád híd (Serfõzõ utca)-Hídfõ utca-Tavasz utca-Szentlélek
tér (a Fõ tér vonaláig-Árpád fejedelem útja által határolt terület.
Jelenleg a tervezési területre vonatkozóan Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló, 32/2001. (XI. 30.) Ö. K. számú rendelete
van hatályban.
A tervezési terület Az Árpád híd vonalától északi és déli irányban
terül el. A délre esõ terület Óbuda patinás történeti városrészének
szerves része, míg az északra esõ terület, a Szentlélek tér pedig
kiemelt közlekedési csomópontként üzemel amellett, hogy a Fõ

tér és a Zichy-kastély építészetileg kiemelkedõen értékes szom-
szédságában helyezkedik el.
A KSZT módosításának célja, hogy 
• az Árpád hídtól délre esõ területen a közterületek fizikai és az in-
gatlanok jogi rendezési lehetõségét megteremtse;
• az Árpád híd déli oldalán az Óbuda központi részéhez illõ, ha-
gyományos beépítést ösztönzõ szabályozást létrehozza;
• az Óbudai Promenád folytatására lehetõséget teremtsen a Mó-
kus utcában, és
• a Szentlélek téren a buszvégállomás rendezése megvalósítha-
tóvá váljon.
A KSZT módosításának várható hatása, hogy az érintett terület
jogi és fizikai rendezése megvalósíthatóvá válik, ezáltal egy esz-
tétikusabb, fejleszthetõbb környezet alakulhat ki.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi területre
készülõ KSZT-vel kapcsolatban elõzetes javaslatuk van, úgy
azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp., III. Híd-
fõ utca 18.) 2014. január 31-ig juttassák el. Bús Balázs

polgármester

Készülõ szabályozási terv módosítás

Az 1-es villamos sínpályá-
jának rossz állapota miatt
halaszthatatlanná vált
munkálatok elsõ ütemé-
ben a Bécsi út és a Lehel
utca között teljesen újjáé-
pítik a pályaszerkezetet,
megszüntetik a sebesség-
korlátozásokat, átépítik a
megállóhelyeket, megújít-
ják az áramellátó és a
jelzõberendezési rend-
szert. Ezt követõen a Le-
hel utca és a Kerepesi út
(Puskás Ferenc Stadion
M) közötti szakaszon foly-
tatódik 2014 nyarán a fel-
újítás. 

A rekonstrukció vé-
geztével megszûn-

nek a leromlott pályaál-
lapot miatti sebesség-
korlátozások, azaz csök-
ken az utazással töltött
idõ; emellett akadály-
mentessé válnak a meg-
állóhelyek, amelyek

biztosítják az akadályta-
lan beszállást a jövõben
a vonalon közlekedõ új,
alacsonypadlós, korsze-
rû villamosokba.

A felújítás a Bécsi út-
Lehel utca közötti sza-

kaszon kezdõdött szep-
tember végén, majd
2014 nyarától a Lehel
utca - Puskás Ferenc
Stadion M közötti sza-
kasz következik. A
munkálatok ezeken a

szakaszokon
v á r h a t ó a n
2014 végéig
fejezõdnek
be. 

L a p u n k -
ban hírt ad-
tunk arról,
hogy meg-
hosszabbít-
ják az 1-es
villamos vo-
nalát a Bécsi
úttól a Fehér-
vári útig. A
tervek sze-
rint 2015 ta-

vaszától átszállás nélkül
utazhatunk Budáról Pes-
ten át Budára.

A kivitelezés része az
„1-es és 3-as villamos
vonalak továbbfejleszté-
se I. ütem” elnevezésû
projektnek, ami 6,08
százalék önerõ biztosí-
tásával, 93,92 százalék
uniós támogatás fel-
használásával, összesen
40.998.763.242 forint
értékben valósulhat
meg. A beruházás kivi-
telezõje a Városi Vasút-
építõ Konzorcium,
melynek tagjai a Colas
Alterra Zrt. és az A-HÍD
Zrt. (A felújítás részletei
a BKK weboldalán.)

1-es villamos: megújuló pálya, gyorsabb haladás

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós

Javítják a Zichy-kastély tetõszerkezetét. A csapadékos,
hideg évszak beállta elõtt elkezdték javítani a Zichy-
kastély tetõszerkezetét. Ennek során elsõsorban a leg-
rosszabb állapotban lévõ részeket állítják helyre

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai San Marco Szabadegyetem
Elõzetes: folytatódik a nagy sikerû Óbudai San
Marco Szabadegyetem 2014 januárjától a Szent
Margit Rendelõintézet szervezésében.
„Mûvészet és pszichiátria” címmel Dr. Németh Attila
PhD. pszichiáter fõorvos, a Nyírõ Gyula Kórház-
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
fõigazgatója tart elõadást január 27-én 18 órától az
Óbudai Kulturális Központban. (Cím: San Marco
utca 81.) 

Mozgássérültek karácsonya 
A Békásmegyeri Mozgássérült Szervezet decem-
ber 16-án 16 órától a Veres Péter Gimnázium (Cso-
bánka tér 7.) aulájában tartja karácsonyi ünnep-
ségét. Fellépnek a gimnázium tanulói, majd 17
órától a Kerekesszékes Tánccsoport ad gálamû-
sort. A tagok szerény karácsonyi csomagot kapnak,
a jelenlevõket szendviccsel és süteménnyel
vendégelik meg.

1 % 1 % 1 %
Az Óbuda-Békásmegyer Mentõalapítvány a
2011. évi személyi jövedelemadó 1 százalékos fela-
jánlásából az elmúlt évben 205 ezer 398 forint
támogatásban részesült, melyet mentéstechnikai
eszközök vásárlására fordított. (Adószám:
18081864-1-41.)
• A Csillaghegyi Csigaház Alapítvány köszönetet
mond azoknak, akik 2010. évi adójuk 1 százalékát,
összesen 99 ezer 618 forintot az alapítványnak
ajánlották fel. A fenti összeget tartalékolták késõbbi
felhasználás céljából. (Adószám: 18106730-1-41.)

Õ sszel a békásme-
gyeri Veres Péter

Gimnáziumban folytató-
dott a Szent Margit Ren-
delõintézet iskolai isme-
retterjesztõ elõadás-soro-
zata. A témák között sze-
repelt elsõsegélynyújtás,
szenvedélybetegségek,
kríziskezelés, testi és lel-

ki higiénia. A különbözõ
évfolyamoknak, illetve
osztályoknak szervezett
órákat a rendelõintézet
ismert szakorvosai illet-
ve orvostanhallgatók tar-
tották. Az elõadás-soro-
zat más kerületi iskolák-
ban folytatódik a követ-
kezõ hónapokban.

Ismeretterjesztõ elõadások 
a Veres Péter Gimnáziumban

Adj vért 
és ments meg
három életet!

A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szer-
vezete a következõ idõ-
pontokban és helyszíne-
ken szervez véradást.
December 20-án 9.30-tól
12.30-ig óráig: az IMMo
1. Ingatlanirodában (Bé-
csi út 217. fsz.30.) * De-
cember 20-án 14-tõl 18
óráig: az Óbudai Auchan
áruháznál, a véradókami-
onban (Szentendrei út
115.) Ha ön egészséges,
elmúlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60.
életévét jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazol-
vány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Dr. Bódy Gábor urológus fõorvos a testi és lelki higiénia fontosságáról beszélt a Veres
Péter Gimnázium 10.b osztályában

Benyó Fruzsina orvostanhallgató elsõsegélynyújtás oktatást tartott a 6.a osztályban
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Magyarországon ma a szociális
problémák körében az egyik leg-
súlyosabb a szegénység, amely
sajnos a gyermekeket is egyre
jobban érinti. Sok kisgyermek
nem jut megfelelõ mennyiségû és
minõségû táplálékhoz (napi 2000
kalória - zöldség, gyümölcs, hús
és tejtermékek). Õk soha nem
fognak teljesen egészséges fel-
nõtté válni, hiszen a szellemi és
fizikai fejlõdésükhöz szükséges
kalóriamennyiséget, vitaminokat,
ásványi anyagokat és nyomele-
meket nélkülözniük kell. 

L éteznek ma Magyarorszá-
gon olyan gyermekek,

akik nem ismerik a rántott húst,
meleg ételhez csak
hétköznap, az is-
kolában jutnak,
vagy a vasárnapi
menü csupán egy
tányér leves.

Miközben éven-
te 200 milliárd(!)
forintnyi élelmi-
szer kerül a ku-
kákba!

Ebben a hely-
zetben az önkor-
mányzat által
nyújtott különbö-
zõ támogatások
mellett különösen
felértékelõdik a
civil szervezetek
karitatív tevékeny-
sége. Õk azok,
akik önkéntesek
segítségével, sza-
badidejükben, kü-
lönbözõ támoga-
tások, adomá-
nyok, pályázati források, vala-
mint a személyi jövedelemadó
1 százalékának felajánlásából
befolyó összegbõl tudják ki-
egészíteni az állam által nyúj-
tott szolgáltatásokat.

Óbuda-Békásmegyeren is
több százra tehetõ azoknak a
kisgyermekeknek a száma, akik
éhesen, korgó gyomorral indul-
nak iskolába. Az õ megsegíté-
sükre kezdték el 2009-ben az
óbudai szalézi szerzetesek a rá-
szoruló gyermekek reggelizte-
tését. A Kiscelli utca 79. szám
alatt, tanítási napokon 6.45-tõl
7.45 óráig nemcsak finom reg-
gelivel és tízórai csomaggal, de
sok-sok szeretettel várják az ön-
kéntesek az éhes kisdiákokat.

Az Összefogás Óbudáért
Egyesület 2013 márciusában a
Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban indította útjára a „rászoru-
ló gyermekek reggeliztetése”

elnevezésû programot, ahol
mára már napi 70-75 gyermek-
nek adnak térítésmentesen
egészséges és bõséges reggelit,
valamint tízórai csomagot. Az
egyesület vezetése semmikép-
pen sem szerette volna, hogy a
kerület középsõ része ellátatlan
maradjon, ezért októbertõl már
a Kaszásdûlõi Kulturális Köz-
pontban (3K) is várják tanítási
napokon 6-tól 8 óráig a gyer-
mekeket. 

A városvezetés és a két karita-
tív szervezet céljai azonosak:
egyetlen óbudai kisdiák sem ül-
het éhesen, korgó gyomorral az
iskolapadba!

Mindennapi kenyerünket...

Rászoruló gyermekek
reggeliztetése 

Pianínót kérnek az idõsek
A Harang utcai Idõsek Klubja hálásan fogadna pianínó felajánlást, mivel a nyugdíjasok nagyon sze-
retik a komolyzenét, zongorajátékot, de nincs hangszer a klub épületében, ahol a nappali progra-
mokra bejáró klubtagok mellett a nyugdíjasházban 28 idõs ember életvitelszerûen lakik.
Szeretnénk elfogadni a Zenemûvészeti Fõiskola végzõs növendékeinek, zongoramûvészek nagylel-
kû felajánlásait, akik örömmel játszanának a nyugdíjas közösségnek.
Kérjük, felajánlásukkal forduljanak az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Budapest, Kis-
korona utca 3.) titkárságához a 250-1552-es telefonszámon, vagy a gondvez@kszki.obuda.hu e-
mail címen.

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

A közelgõ ünnepek elõtt karácsonyi üvegmatricát készítettek a Kõrösi
Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Gimnázium és Szakközépiskola diákjai az
Óbudai Rehabilitációs Foglalkoztatási Központ ellátottjaival december 5-én 

Karácsonyi üvegmatricát készítettek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Már kora reggel óvatos léptek-
kel, hosszú sorokban vonultak az
Óbudai Egyetem hallgatói dobo-
zokkal a kezükben a Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar tornaterme felé no-
vember 7-én. A dobozok tésztahi-
dakat rejtettek. Nagy lelkesedés
kísérte a 27 hallgató 14 hídjának
és 155 hallgató 83 tartójának
versengését.

A megmérettetésen csak az
Óbudai Egyetem hallga-

tói vehettek részt egyénileg
vagy legfeljebb kéttagú cso-
portokban. Egy hallgató legfel-
jebb két tésztahíddal nevezhe-
tett, illetve kettõ készítésében
mûködhetett közre. Az elõírá-
sok szerint a szerkezeteket ke-
reskedelmi forgalomban kap-
ható száraztésztából vagy kizá-

rólag lisztbõl és tojásból házi-
lag elõállított száraztésztából
kellett készíteni, a tetszõlege-
sen megválasztható ragasztót
pedig csak kötõelemként lehe-
tett használni. A versenykiírás
híd és tartó kategóriában tör-
tént, külön szabályokkal. Az
alapvetõ különbség az, hogy a
hídon lennie kell egy folyto-
nos, 50 milliméter széles, tész-
tából készült útfelületnek a híd
teljes hosszában úgy, hogy egy
100 milliméter hosszú hasábot
akadálymentesen lehessen vé-
gigtolni az útfelületen.

Híd kategóriában I. helye-
zést ért el Járó Csaba és Vincze
Miklós Hoverla VI nevû hídja
510,2 kilogrammal, amely 60,1
kilogrammal maradt el a világ-
bajnokságon beállított saját
570,3 kilogrammos csúcsuktól.

A II. helyezett Horváth Bence
és Likó András Rophaym hídja
254,8 kilogrammot nyomott. A
III. helyezett Hidvégi Máté Ad-
ri 02 hídja pedig 186,3 kilo-
gramm terhelést bírt el. 

A tartó kategória eredmé-
nyei: Szabó Zoltán, Barna Ta-
más (Impossible 472,9 kilo-
gramm); Papp János (Albatros

451,7 kilogramm); Boros Ba-
lázs, Papp János, Rácz Ferenc
(Albatros Mini 314,8 kg). Sza-
bó Zoltán és Barna Tamás mos-
tani eredményükkel a saját
idei, 458 kilogrammos rekord-
jukat döntötték meg. 

A legszebb kivitelû híd az Ad-
ri 02 lett, az „újdonság” díjat az
Albatros Mini nyerte el. sz

SZALAGAVATÓK. Az Árpád Gimnázium szalagavatóját november 29-én a Körcsarnokban, míg a Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Gimnázi-
um és Szakközépiskola szalagavatóját november 30-án a Honvéd Kulturális Központban tartották

510 kilogrammot bírt el a legjobb tésztahíd

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Jók fõvárosi közlekedéstörténetbõl 
A BKV múzeumok hagyományos, évente rendezett
közlekedéstörténeti vetélkedõjét november 22-én
tartották a Földalatti Vasúti Múzeumban, ahol ösz-
szemérték tudásukat azok a diákok, akik az elsõ
fordulóban a legjobb eredményt érték el.
A fõváros múltjával és közlekedésének történetével
kapcsolatos versenyt budapesti iskoláknak hirdet-
ték meg, az erõpróbára 3 tagú, 8. osztályos csapa-
tok jelentkezhettek. Az elsõ fordulóra beküldött sok
és kiválóan megoldott pályázat között nagyon szo-
ros volt az eredmény, ezért a döntõn, a jó hangula-
tú és az utolsó percig izgalmas versenyen kiválóan
felkészült, lelkes csapatok kûzdöttek a dobogós he-
lyekért.
A III. kerületi Bárczi Géza Általános Iskola csapata
az 5. helyezést szerezte meg. A csapat tagjai:
Bohuss Ákos, Deák Zsófia, Gergely Ádám. Felké-
szítõ tanár: Jakus Tibor.

Modellezés és elektronika 
A Ganz Ifjúsági Mûhely felvételt hirdet 7 éves kortól
modellezõ (hajó, vonat, repülõ stb.), 11 éves kortól
elektronika foglalkozásokra, amelyeken a tanulók el-
sajátítják a technikai alapismereteket. A mûhelyben
elkészült munkák a gyerekek saját tulajdona lesz. Je-
lentkezés a helyszínen vagy telefonon: Kövesdy
Csaba, 1039 Budapest Hímzõ utca 11. (bejárat az
épület hátsó része felõl); 06-30-330-5117.

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben is
elindították matematikából az ingyenes tehetséggon-
dozó szakkört 5. osztályosoknak. A szakkörre azokat
az ötödikeseket várják, akik szeretik a matematikát, és
játékos formában tovább szeretnék fejleszteni tudásu-
kat. Az így megszerzett tudással és tapasztalattal a kü-
lönbözõ versenyeken még nagyobb eséllyel érhetnek
el jó eredményt. A foglalkozásokat csütörtökönként
14.30-tól 15.30 óráig Számadó László tartja az Árpád
Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.). A szakkör
munkájába évközben is be lehet kapcsolódni.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, ma-
gyarból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakor-
lására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matemati-
ka-fizika-kémia-magyar és történelem szakos taná-
roknál. Érettségizõk, középiskolások tanítása bárme-
lyik tantárgyból, akár naponta is. Az általános- és kö-
zépiskolás diákokat minden délután és szombat dél-
elõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-

20-946-2027-es telefonszámon egész nap. www.

obudamatek.hu)                                  Thalész-Kör

ÁRPÁD GIMNÁZIUM

Az országgyûlés november
13-át a magyar nyelv napjává
nyilvánította 2011. szeptem-
ber 26-án, ugyanis 1844-ben
a magyar nyelvet államnyelv-
vé tevõ törvény elfogadása
erre a napra esett.

Ez az idõpont közel
esik a Bárczi iskola

névadója halálának évfor-
dulójához. Bárczi Géza
Kossuth-díjas magyar
nyelvész, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja,
a XX. század legkiválóbb
magyar nyelvészeinek
egyike, a tudós- és tanár-
képzés példamutató egyé-
nisége 1975. november 7-
én hunyt el.

Az intézményben min-
den évben méltó módon
megemlékeznek e napon
névadójukról is. Idén, kö-
tõdõen ahhoz, hogy az is-
kolában kiemelt figyelmet
szentelnek a tanulók neve-
lésében a fogyatékos em-

berek iránti érzékenység-
nek, meghívták a Vakok
Intézetének tanárait és di-
ákjait. A rendezvény szlo-
genje pedig: „Egy nyelvet
beszélünk!” volt.Aszínját-
szó csoport hangulatos
mûsorát követõen, a tanu-

lóifjúság és a nevelõtestü-
let megkoszorúzta az épü-
let bejáratánál elhelyezett
Bárczi emléktáblát. A gye-
rekek megismerkedtek a
látássérültek mindennapi
életével és speciális eszkö-
zeivel, írásával.

A magyar nyelv napja a Bárcziban

Egy nyelvet beszéltek 

A hagyományoktól
eltérõen különleges

ajándék került elõ a

Szent Miklós Iskola Di-
ákotthon és Gyermekott-
honba látogató Mikulás

puttonyából. Óbuda-Bé-
kásmegyer Román Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete élõ zenével
kedveskedett az ünnep-

ség résztvevõi-
nek. A talpalá-
valót a Kasza-
Band rockzene-
kar szolgáltatta
a gyermekek
nagy örömére.

K ö s z ö n e t
mindazoknak,
akik azon fára-
doztak, hogy jó-
kedvet, vidámsá-
got hozzanak a
gyermekek min-
dennapjaiba.

Lázár István,
a Román 

Önkormányzat
elnöke

Zene a puttonyból 
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TÉLI CSEND A RÓMAI-PARTON

Kitekintés: megújult a Pi-
lisi Parkerdõ Zrt. területén
futó 113 kilométernyi Or-
szágos Kéktúra útvonala
és az Árpád-kilátó. 

A z Országos Kéktú-
ra Magyarország

leghosszabb és legré-
gebbi gyalogos túraút-
vonala, melyet kék sáv
jelzések mutatnak az
Írott-kõtõl Budapesten
át Hollóházáig. A Pilisi
Parkerdõ Zrt. a nyár és
az õsz folyamán felújí-
totta az Országos Kék-
túra útvonalának erdõ-
gazdasági területen futó
113 kilométeres szaka-
szát. A fejlesztés ered-
ményeként a közkedvelt
túraútvonal több nép-
szerû célpontja után
mostantól az Árpád-ki-
látó is gazdag múltjához
méltó külsõvel és inf-
rastruktúrával fogadja
az ide érkezõket. 

A népszerû túraútvo-
nal egy tizede, 113 kilo-
méternyi szakasz halad
át a Pilisi Parkerdõn. A
kék jelzés mellett szá-
mos keresett pihenõhely
található, amelyek fel-
újítására, fejlesztésére a
Magyar Fejlesztési
Bankhoz tartozó állami
erdõgazdaságok közjó-
léti fejlesztései kereté-
ben idén nyáron indított
programot a Pilisi Park-
erdõ Zrt. A pilisi erdé-
szek a teljes szakaszon
elvégezték a turistautak
karbantartását, a benõtt
útszakaszok megtisztítá-
sát, a településekhez kö-
zeli részeken a megjele-
nõ hulladék összegyûj-
tését. Mindenütt meg-
újultak a pihenõhelyek.
A korábbi eszközöket

felújították, ahol szük-
ség volt új berendezések
telepítésére, ott új tûz-
rakóhelyek, padok, asz-
talok, esõházak épültek.
Összesen 50 pad és asz-
tal garnitúra, 25 tûzra-
kó- és pihenõhely, há-
rom gyaloghíd  újult
meg vagy létesült újon-
nan. Az erdõgazdaság
dolgozói felújítottak
négy forrásfoglalást  és
ugyancsak négy esõhá-
zat is az útvonal mentén. 

A Budapesti Erdészet
területén 24 kilométer-
nyi kéktúra szakasz
újult meg. Ennek egyik
látványos helyszíne a II.
kerületben található, kö-
zel évszázados Árpád-
kilátó, ahol a szakembe-
rek javították az épület
faszerkezetét és a vil-
lámhárítót, lecserélték a
kilátó padjait, ahol
szükséges volt, újjáépí-
tették a kõ alapzatot. A
kilátó környékén meg-
újultak a tûzrakóhelyek,

a padok, az asztalok és a
hulladékgyûjtõk. Lecse-
rélték az idõk során
megrepedt, a kilátót lé-
tesítõ Glück Frigyesre

emlékezõ márványtáblát
is. 

Az idei õsz különösen
mozgalmas volt a Pilisi
Parkerdõ életében, hi-

szen a programban a
Kéktúra útvonalon talál-
ható turistaházak is új
külsõt kapnak. A Pilisi
Parkerdõ Zrt. mintegy
70 millió forintos beru-
házás révén korszerûsí-
tette a pilisszentkereszti
szurdok közelében talál-
ható Som-hegyi Turista-
házat. Ugyancsak a Ma-
gyar Fejlesztési Bank és
a Pilisi Parkerdõ Zrt. ál-
tal közösen finanszíro-
zott 45 millió forint ér-
tékû beruházás eredmé-
nyeként készülhetett el a
visegrádi Mogyoró-he-
gyen található Jurta Tá-
bor fogadóépülete és
megújult a Király-kúti
kõház.

„Parkerdõ az embe-
rért” - ez a Pilisi Parker-
dõ Zrt. szlogenje, amit az
idei közjóléti-turisztikai
fejlesztések ismét új té-
nyekkel támasztottak alá.

Parkerdõ az emberért

Turisztikai fejlesztések a Pilisben

Javít az emberek közbiz-
tonsági érzetén, fokozza a
balesetek elkerülésének
lehetõségét és élhetõbb
lakókörnyezetet biztosít a
közvilágítási hálózat fej-
lesztése.

E z az önkormányzat
feladata. A lakossá-

gi bejelentések alapján a
fõépítészi iroda szakmai
jóváhagyásával és terve-
ivel kerülnek a megje-
lölt utcákba kandelábe-
rek. Az Uszály utca vé-
gében, a Dereglye utcá-
nál kialakított új parkoló
a múlt hónap elejétõl sö-
tétedés után is biztonsá-
gosabban megközelíthe-
tõ a kihelyezett lámpá-
nak köszönhetõen. Az
elkövetkezõ idõszakban
tovább javul a közvilá-

gítás egyes területeken;
az önkormányzat meg-
rendelte az utcai lámpák
telepítését: a Doboz-
Dûne utcai lakóparknál
13 darab; a Pusztadomb

közben 5 darab; a
Herhoff György utcában
4 darab; a Remete lép-
csõ tervezett folytatásá-
ban 3 darab kandelábert
helyeznek ki.

Javuló közvilágítás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Megelõzhetõ lakástüzek 
Közeledik a karácsony!  Fontos, hogy idõben
gondolkodjunk el az alábbiakon.
Az utóbbi években bekövetkezett tragikus tûzesetek
nyomán az ünnepek elõtt az állampolgárok védel-
mében, a jogszabályokban leírtakon túlmenõen, a
tûzoltók tapasztalataira alapozva igyekszik irány-
mutatást adni a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a lakástüzek és egyéb tragédiák elkerülé-
se érdekében.
Az adventi koszorút helyezzék „nem éghetõ” aljzat-
ra! * Ne vegyenek száraz fenyõfát, vagy olyat, ami
már hullatja a leveleit! * Válasszanak stabil kará-
csonyfatartót, hogy a fa ne borulhasson fel! * A ka-
rácsonyfát helyezzék minden hõforrástól megfelelõ
távolságra (minimum 1 méter.) * Alaposan vizsgál-
ják át az új és az elõzõleg már használt égõsorokat
is, és cseréljék ki a sérült égõket még használatba
helyezés elõtt! Ne tegyenek kárt a vezeték
szigetelésében! * Ne tegyenek gyertyát vagy csil-
lagszórót a karácsonyfára! * Az égõsort és az elekt-
romos dekorációkat mindig kapcsolják le, gyertyát
vagy mécsest oltsanak el, mielõtt elmennek otthon-
ról, vagy lefekszenek pihenni! * Meggyújtott gyer-
tyát, csillagszórót soha ne hagyjanak õrizetlenül! *
Használjanak stabil gyertyatartót, amely nem borul-
hat fel könnyen, éghetetlen anyagból van (pl. üveg,
fém, agyag), és elég nagy ahhoz, hogy a lefolyó
faggyút összegyûjtse! * Ne helyezzenek ablakba
égõ gyertyát! * Ne hagyjanak a gyerekszobában
gyertyát, a tûzgyújtó eszközt gondosan zárjuk el! *
Csak üzletben árusított pirotechnikai anyagokat vá-
sároljanak! * Pirotechnikai anyagok felhasználásá-
nál szigorúan be kell tartani a használati útmutató-
ban foglalt elõírásokat. * Lehetõség szerint a laká-
sukban tartsanak készenlétben tûzoltásra alkalmas
eszközt (tûzoltókészülék, takaró stb.).

Egymás után két baleset
történt a Szentendrei úton
december 1-jén a délutáni
órákban. 

AMozaik utcánál két
kocsi frontálisan üt-

között, melynek során
megsérültek az utasok. A
hírek szerint a baleset
azért történt, mert az egyik
autós egy hókotró elõzé-
sébe kezdett, de egy másik

jármûvet ért utol. Négy
autó ütközött össze aznap
késõ délután a Szentend-
rei út és a Pünkösfürdõ
utca keresztezõdésénél,
melynek során többen
megsérültek. Elõször két
autó ütközött. Az egyik,
egy oszlopot kidöntve át-
pördült a másik irányba

haladó forgalmi sávba,
ahol egy harmadik autó-
val karambolozott. Ebbe a
gépkocsiba belerohant
egy negyedik jármû, egy
ötödik autó pedig a kidön-
tött oszloptól károsodott.
A baleset utáni útlezárás
miatt estig nagy volt a tor-
lódás a környéken. 

Két baleset egy napon 
a Szentendrei úton

A számítógép használók
figyelmét arra hívta fel
az ORFK kommunikációs
osztálya, hogy az inter-
netes csalók továbbra is
próbálkoznak a felhasz-
nálóknál.

A rendõrséghez az
utóbbi idõben több

olyan bejelentés érke-

zett, amelyek szerint
internet-használat köz-
ben egy elektronikus
üzenetet kaptak a követ-
kezõ tartalommal: szá-
mítógépüket a rendõr-
ség blokkolta, és ahhoz,
hogy azt ismét használni
tudják, 25 ezer forintot
kell fizetniük az üzenet-
ben megadott módon. 

Felhívják a lakosság
figyelmét, hogy nem
blokkolják a számítógé-
peket, amennyiben ha-
sonló tartalmú üzenetet
kapnak, azonnal tegye-
nek bejelentést a rendõr-
ségen! 

Ismét támadásban az internetes csalók Egy 30 év kö-
rüli férfi a

Lajos utcában
egy nõ nyakából
letépte az arany
nyakláncát a rajta
lévõ kereszt és
szív alakú medá-
lokkal együtt ok-
tóber 9-én dél-
elõtt. A tolvajról a sértettõl
kapott személyleírás alap-
ján grafika készült.Aképen
látható ismeretlen férfi el-

len több lopás el-
követésének meg-
alapozott gyanúja
miatt folytat eljá-
rást a III. kerületi
Rendõrkapitány-
ság. A nyomozók
kérik, aki a grafi-
kán látható férfit
felismeri, vagy a

bûncselekménnyel kapcso-
latban érdemleges informá-
cióval rendelkezik, hívja a
rendõrséget! 

Az oldalt összeállította
Szeberényi Csilla

Nyakláncletépõ tolvajt keresnek
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Szociális – Civil szervezetek

A rekonstrukciót az
Óbuda-Hegyvidé-

kiek Egyesületének ön-
kéntesei szervezik. A ci-

vil összefogás egyik állo-
mása volt a Mûvészek a
Golgotáért elõadóest az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban december 1-jén.
Az eseményen Bús Ba-
lázs polgármester mon-

dott beszédet. Színpadra
léptek: Blaskó Péter,
Borbás Mária, Petrás
Mária, Gál Tamás, Sipos
Mihály (a Muzsikás
együttesbõl), Kardos
Mária és Szarvas József. 

A T-Art Alapítvány 12
elismert mûvésze egy-
egy témához kötõdõ
mûalkotást ajánlott fel,
melyeket a rendezvé-
nyen sorsoltak ki a kö-
zönség között. sz

Összefogás a Golgotáért
Mint arról korábban többször is hírt adtunk, egyesüle-
tek, zenészek, színmûvészek, képzõmûvészek fogtak
össze a Kiscelli Kálvária Golgota szoborcsoportjának
felújításáért.

Rost Andrea a már nem gyó-
gyítható rákbetegek méltó-
ságának megõrzéséért éne-
kel a Mûvészetek Palotájá-
ban december 29-én. 

AKenyeres utcai szék-
helyû Magyar Hos-

pice Alapítvány javára ren-
dezett Dívák karácsonya
elnevezésû jótékonysági
operagálán fellép Wiede-
mann Bernadett, Rálik
Szilvia és Rácz Rita. Köz-

remûködik az Óbudai Da-
nubia Zenekar Héja Do-
mokos vezetésével. Agála-
est külföldi vendége,
Alexandru Badea, a saar-
brückeni, az innsbrucki és
a bécsi operaház ismert te-
noristája.

- Nagyon fontosnak tar-
tom a Magyar Hospice
Alapítvány tevékenységét, a
szeretetteli gondoskodást
életünk végén is. Büszke-
séggel tölt el, hogy egy ilyen

nagy múltú intézmény or-
vosainak, nõvéreinek áldo-
zatos munkáját fellépésem-
mel támogathatom - mond-
ta Rost Andrea.

Napjaink egyik legün-
nepeltebb lírai szopránja a
koncerten kedvenc opera-
áriáiból válogat. A Kos-
suth- és Prima Primissa-
díjas mûvésznõ a bécsi
Staatsoperben kezdte nem-
zetközi karrierjét, ahol töb-
bek között Verdi Traviá-

tájának Violettáját, Mozart
Figaro házasságának Su-
sannáját vagy Donizetti
Lammermoori Luciájának
címszerepét énekelte. A
Milánói Scalaban Robert
Muti meghívására lépett
fel elõször, azóta is ünne-
pelt sztárja Európa egyik
legjelentõsebb operaszín-
padának. Meghódította a
New York-i, a washingtoni
és a tokiói közönség szívét
is, többek között Adina
vagy Pamina szerepében.
A Dívák karácsonyán ked-
venc operaáriáiból válogat,
és örül, hogy olyan kedves
partnerei szerepelnek a gá-
laesten, mint Wiedemann
Bernadett, Rálik Szilvia és
Rácz Rita.

Rálik Szilvia: - A szoli-
daritást az egyik legfonto-

sabb emberi értéknek tar-
tom. Különösen fontos ez
azok részérõl, akikkel ke-
gyes a sors és akik reflek-
torfényben élhetnek és él-
nek. Így mûvészként én is
kötelességemnek érzem tá-
mogatni az ilyen nemes
kezdeményezéseket. Kö-
szönöm a szervezõknek ezt
a lehetõséget is.

Wiedemann Bernadett:
- Mindig próbálok segíte-
ni, amikor fontos ügyrõl
van szó. Egyetértek azok-
kal, akik támogatják a rá-
szorulókat, így a Hospice
betegeit is, pontosan azért,
mert ha megtehetjük - meg
is kell tennünk.

(Jegyek kaphatók a
Müpa pénztáraiban. Inter-
neten: www.mupa.hu,
www.jegy.hu)

104. SZÜLETÉSNAP. - Megmondom, mi a hosszú élet titka: másokért élni és dolgozni - vála-
szolta határozottan Vittkay Béláné, amikor gondozója az elmúlt 104 évrõl kérdezte. Gizi nénit
ugyanis éppen 104. születésnapján köszöntötte lánya, fia és a Máltai Szeretetszolgálat három
szociális gondozója. Gizi néni a századik esztendején túl költözött a kerületbe. Lánya gondos-
kodik róla, de ellátásában, kényelme szolgálatában komoly részt vállalnak a máltaiak is

Dívák karácsonya a Müpában – jótékonysági koncert a Hospice javára

A Magyar Hospice Alapítvány több mint húsz éve
dolgozik azért, hogy a daganatos betegek aktív keze-
lésük lezárta után hozzájussanak a megfelelõ fájda-
lomcsillapításhoz és lelki támogatáshoz. A gyógyítha-
tatlan rákbetegeket otthonukban, valamint szükség
esetén az óbudai székhelyû Budapesti Hospice Ház-
ban ápolják térítésmentesen.
Az alapítvány megalakulása óta nagy energiát fek-
tet a hospice szemlélet ismertségének növelésébe,
elõsegítve azt a társadalmi folyamatot, amelynek je-
gyében az élet végének humánus, méltóságos
megélése fontossá válik. A Magyar Hospice Alapít-
vány tevékenysége hangsúlyozza az önkéntes
munka és a jótékonyság értékét.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Fogyatékkal élni ma is
hátrány, de egyre többen
érzik feladatuknak a segí-
tést - hangzott el a Fogya-
tékos Világnap alkalmá-
ból tartott Világnapi Vi-
gasságon az Óbudai Kultu-
rális Központban. 

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoz-

tatási Központ elõször
rendezett ünnepséget Vi-
lágnapi Vigasság címmel
a Fogyatékosok Világ-
napja alkalmából az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban december 2-án. Az
eseményre meghívták a
Csalogány Óvoda és Ál-
talános Iskola, az Egysé-
ges Gyógypedagógiai és
Módszertani Intézmény,
a Csillagház Általános Is-
kola, a Down Alapítvány
fenntartásában lévõ nap-
pali és átmeneti elhelye-
zést nyújtó intézmény és
az Újpalotai ÉNO diákja-
it, gondozottjait és mun-
katársait is. 

Janurikné Csonka Eri-
ka, az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási
Központ vezetõje Jókai
Annát idézte nyitó beszé-
dében: „Minden virágnak

külön illata van, jellegze-
tes alakisága, mégsem
rontja ez a pompa a kert
egységét.” -  Különbözõ-
ek vagyunk, de ez a kü-
lönbözõség mégis egy
egészet alkot. Épek és fo-
gyatékosok, ha találkoz-
nak, képesek egységet al-
kotni. Ez az alkalom is ezt
a célt szolgálja - fogalma-
zott az intézményvezetõ.

Elmondta: a Fogyaté-
kosok Világnapja alkal-
mából rendezett mûsor
pályázati forrásból való-
sult meg, melyet az

Õszinte Mosoly Köz-
hasznú Alapítvány finan-
szíroz. Az eseményre
meghívták azokat is, akik
pénzadománnyal vagy
természetben támogatták
az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont gondozottjait.

Közös 
születésnap
Kelemen Viktória alpol-

gármester felidézte, mely
szerint régi hagyomány,
hogy minden közösség
megünnepli azokat az ese-
ményeket, melyek fonto-
sak voltak valamiért. A
nemzetközösség a törté-
nelmi fordulópontokra
emlékszik, a családok,
szeretteik születésnapját
ünneplik. - A fogyatékkal
élõk világnapjához kap-
csolódó ünnep létrejötté-
bõl arra következtethe-

tünk, hogy a helyi közös-
ségnek fontosak vagytok,
figyelnek rátok és szíve-
sen ünnepelnek közösen
veletek. Kiemelte: a Vi-
lágnapi Vigasság az ün-
neplésen túl gyakorlati ha-
szonnal is szolgálja a fo-
gyatékkal élõk érdekeit. A
megváltozott munkaké-
pességû emberek által
elõállított játékok, dísztár-
gyak megmutatásra érde-
mesek, készítõik a maguk
eszközeivel értéket terem-
tenek. A segítõknek kö-
szönet jár azért, hogy szép
és hasznos feladatot adtak
a gondjaikra bízottaknak -
utalt a rendezvénynek he-
lyet adó Óbudai Kulturá-
lis Központ aulájában tar-
tott vásárra, melyen a fo-
gyatékosok munkáit áru-
sították.

Egyre több 
a segítõ

Fogyatékkal élni még a
mai világban is jelentõs
hátrányt jelent, azonban jó
látni, hogy egyre többen
vannak, akik feladatuknak
érzik az õ segítésüket és
integrációjukat, és felhív-
ják mások figyelmét is er-
re az élethelyzetre. Az ön-
kormányzat, egyházak,
multinacionális cégek sa-
ját eszközeikkel támogató
segítséget nyújtanak. A
felajánlások ugyan a fo-
gyatékkal élõk minden-
napjaiban jelentenek
könnyebbséget, ám ez so-
hasem a nyilvánosság
elõtt zajlik. Ezért fontos,

hogy vannak olyan közis-
mert elõadómûvészek,
akik személyes kiállásuk-
kal emelik reflektorfény-
be a fogyatékosok iránti
megértés és elfogadás
ügyét - hangsúlyozta Ke-
lemen Viktória.

A rész 
egésszé válik
Az ünnep örömében

más intézményekbõl érke-
zõ fiatalok is osztozhattak,
azzal, hogy eljöttek azt is
megmutatták: nincsenek
egyedül, hogy ugyanúgy
barátokra és közös élmé-
nyekre vágynak, mint bár-
ki más. - Együtt és külön-
külön is részei a mi na-
gyobb közösségünknek -
jelentette ki az alpolgár-
mester.

Ajándék 
támogatásból
Janurikné Csonka Erika

megköszönte a támogatók
adományait, és elmondta:
az intézmény felhívására
213 ezer forint érkezett,
valamint több mint 200
ezer forint értékû termé-
szetbeni támogatás, többek
közt étolaj, édesség, üdítõ-
ital. A felajánlott pénzbõl
alapvetõ élelmiszereket
vásároltak, kiegészítve a
természetben kapott ter-
méket. Ezekbõl csomago-
kat állítottak össze, melye-
ket december 6-án adtak át
az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont ellátottainak.

Az intézményvezetõ
kiemelte, hogy az Óbudai
Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ 2013-
ban is kapott támogatást
az Atlétika Kupa sport-
rendezvényükre. El-
mondta: támogatásként a
szociális foglalkoztató
nap mint nap kap meg-
rendeléseket nyomdáktól,
és cserébe minõségi mun-
kát nyújtanak.

A rendezvényen felso-
rolt támogatókat, felajánló-
kat köszönetként meghív-
ták egy jövõbeni találkozó-
ra. Az eseményen fellépett
Janza Kata, az Operett-
színház mûvésznõje és a
Napsugár Együttes. sz

Fontosak a helyi közösségnek – Világnapi Vigasság

A rendezvény támogatói: PORSZINTER Nyomda Bt.;
Phoenix Art Nyomda; MONOBIT Nyomdaipari Kft.,
SZÓ-KÉP Nyomdaipari Kft.; Doqmentor Kft.; Katica
Játék Kft.; NZN Print Nyomdaipari Kft.; F&DI Kft.,
Heaven Press Kft.; Zenit-AUTORENT Bt.; Impressio-
correctura Kft.; Auchan Áruház; BUSZESZ; TESCO
Áruház; Vízi Sándorné óbudai nyugdíjas; Élet az Éle-
tért Közhasznú Alapítvány (KRISNA); Raiffeisen Bank
Zrt.; Lufiverzum Lufi és Party Bolt.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Vidám Színpad Óbudán
Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vidám
Színpad elõadásai.
Búcsúztassa a humor nagyágyúival az óévet, hogy
Vidám-an kezdhessük az újat! Elõadások:
Nejcserés támadás december 26-án 16 órától (a
Gergely Theater elõadása); * Ne-Vess-Meg Minket!
Elõszilveszter december 30-án 19 órai kezdettel; *
Ne-Vess-Meg Minket! B.U.É.K. 2014. szilveszteri
kabaré december 31-én 18 órától.
Vásároljon szeretteinek színházjegyet ajándékba!
Jegyvásárlás a helyszínen és az Interticket hálóza-
tán keresztül. (Információ: 06-70-3705-441, pénz-
tár: 06-70-370-5442. Cím: Bécsi út 154.)

Krumplibúcsú 
Karácsony  második  napján, december 26-án 10-
tõl 16 óráig hagyományos Óbudai Krumplibúcsú
lesz a Rozmaring Étteremben neves mûvészek és
a „Braunhaxler” Dalkör fellépésével, Krumplikirály
és -királynõ választással. (A nagy érdeklõdésre te-
kintettel asztalfoglalás kötelezõ december 20-ig,
Tauner Tibor rendezõnél a 06-20-257-6393-as vagy
a 368-6685-ös telefonszámon.) 

Ikonfestõ tárlata

Demeter Miklósné Gimes Zsuzsanna ikonfestõ
munkáiból nyílt kiállítás az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kiskorona Galériájában. Az óbu-
dai alkotónõ évtizedek óta foglalkozik ikonfestéssel,
lélekhez szóló munkáit az évezredes szabályok
szerint, bámulatra méltó részletességgel készíti.
Mûvei megvásárolhatók, így a tárlaton szép kará-
csonyi ajándékra lelhetnek az érdeklõdõk. (A kiállí-
tás 2014. január 17-ig tekinthetõ meg, hétfõtõl pén-
tekig 8-tól 16 óráig. Cím: Kiskorona utca 3.) 

Dalköri „felvétel” 
A „Braunhaxler” Dalkör soraiba vár énekelni szere-
tõ hölgyeket és urakat. Jelentkezés: minden hétfõn
18-tól 19 óráig az Elsõ Óbudai Általános Iskolában,
a kóruspróbákon. (Érdeklõdni lehet Domaniczky
Gabriella kórustitkárnál a 06-20-430-3658-as tele-
fonszámon.)

Kiállítás az óbudai 
zsidóság történetérõl

Az Óbudai Múzeum új, 2014 tavaszán megnyíló kiál-
lításához olyan lakosok jelentkezését várja, akik ren-
delkeznek az óbudai zsidóság történetéhez kapcsoló-
dó fotókkal, tárgyakkal, és azokat a készülõ kiállítás-
hoz a múzeum rendelkezésére bocsátanák. (Jelent-
kezni lehet a 250-1020-as telefonszámon, vagy a
viszket.zoltan@obudaimuzeum.hu e-mail címen.)

Fónad István fa- és kürtfa-
ragó népmûvész kiállítá-
sát december 19-ig láthat-
ják a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. 

A mûvész 1967-ben
kezdett fafaragás-

sal foglalkozni, így lett a

fa, a népi pásztorfaragás
míves mestere és szerel-
mese, de nem idegen tõ-
le a csont és szaru meg-
munkálása, a kopjafák
és székely kapuk faragá-
sa sem. Szívesen ismer-
teti meg az érdeklõdõ-
ket, elsõsorban a fiatal

nemzedéket a népi fafa-
ragás rejtelmeivel, a fá-
ból készült használati
tárgyak, dísztárgyak
szeretetére nevel. (Meg-
tekinthetõ ingyenesen a
közösségi ház nyitva
tartási idejében. Cím:
Csobánka tér 5.)

Fa- és kürtfaragó kiállítása

A híres víziorgona is meg-
szólalt december 8-án az
Aquincumban rendezett
Saturnalia ünnepen.

S zaturnusz, az idõ is-
tene tiszteletére ren-

deztek fényes ünnepsé-
get a régi rómaiak a téli
napforduló idején. A sö-
tétség elleni küzdelmet
is jelképezõ eseményso-
rozatot a császárok
többször próbálták sza-

bályozni, mert bizony
volt idõ, amikor egészen
december 25-ig eltartott
az evéssel, ivással, gla-
diátorjátékokkal tarkí-
tott mulatság. 

Az Aquincumi Múze-
um és az Aquincum Ba-
ráti Kör felelevenítette a
Saturnalia antik hagyo-
mányát. A december 8-
ai eseményen téli veze-
tést tartottak a romkert-
ben, felidézték az áldo-

zatbemutatás tradícióját,
a gyerekeknek pedig
kézmûves foglalkozáso-
kat tartottak. A délutáni
programban Halmágyi
Gábor színmûvész se-
gítségével elõadást állí-
tottak össze „Állatme-
sék” címmel, majd Ke-
mény Kinga orgonamû-
vész kezei alatt megszó-
lalt a múzeumban õrzött
víziorgona is.

K. Gy.

Saturnalia Aquincumban

AZ ÜVEG VILÁGA. Idén az üveg került a fókuszba a Design Héten, a Szoc Deko témájú
kiállításon a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Advent

Mint arról beszámoltunk, az Óbudai Múzeum szeptember közepén nyitotta meg teljesen megújult, modern kiállítóterét, a Goldberger Textilipari
Gyûjteményt, és új, állandó kiállítását „A Goldberger” címmel a Lajos utcában. Képeink a látnivalókból adnak válogatást 

Látnivalók a Goldberger Textilipari Gyûjteményben

Adventi est
Óbuda-Békásmegyer Német, Szlovák és Lengyel
Önkormányzata és a „Braunhaxler” Egyesület de-
cember 19-én 17 órakor rendezi a hagyományos
Nemzetiségi Adventi Estet a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. (Cím: Csobánka tér 5.) 

Karácsonyi koncert a felújított orgonán
Az Óbudai Református Templom (Kálvin köz 4.) egy
éve felújított orgonáján december 22-én, advent 4.
vasárnapján 17 órakor karácsonyi hangversenyt
tartanak. Közremûködik: Pálúr János orgonamû-
vész.

Adventi énekek
A „Braunhaxler” Dalkör az Advent Óbudán 2013
programjában adventi énekeket énekel december
22-én 15 órakor a Fõ téren.

Karácsonyi misztérium
Várják az érdeklõdõket december 22-én 16 órára a
Térszínházba (Fõ tér 1., Zichy-kastély) a „Karácso-
nyi misztérium” címû elõadásra. Belépés színház-
jegy helyett elemózsiás batyuval.

Adventi kézmûvesség
• Karácsonyi csomagolóanyagokat (díszdoboz, pa-
pírzacskó) készíthetnek az „Adventi kézmûves ké-
szülõdés szombatonként” címû programon, decem-
ber 21-én 10-tõl 13 óráig a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban.
• Találkozás egy múlt századi cukrászmesterrel 14-
tõl 17 óráig. A mester megismerteti a résztvevõkkel
a szaloncukor-rojtozó mûködését, illetve bevezeti
az érdeklõdõket a „szalonczukkedli” készítésének
fortélyaiba. (Belépõ: 900 Ft/fõ /felnõtt, gyerek/, csa-
ládi jegy 2.200 Ft /2 felnõtt és maximum három 18
év alatti gyermek/. Regisztráció: Miszné Korenchy
Anikó; 375-6249; korenchy.aniko@mkvm.hu; Cím
Korona tér 1.) 

100 éves az Óbudai Gázgyár
A fenti címû idõszaki kiállítás 2014. március 15-ig
látható az Óbudai Múzeumban. (Cím: Fõ tér 1.,
Zichy kastély, Szentlélek téri fõbejárat.)

A z óbudai Göncöl
Néptáncegyüttes

december 21-én 19 óra-
kor tartja évzáró ünnepi
mûsorát az Óbudai Kul-
turális Központban (San
Marco utca 81.). A mû-
sorban közremûködik a
Göncöl Néptáncegyüttes
valamennyi csoportja. 

* * * 
A Göncöl Néptánc-

együttes 2012 õszén ala-
kult Óbudán. A csapat

annak idején a néptán-
cos gyerekek szüleinek
szorgalmazására jött lét-
re, akik a kicsiket látva
kaptak kedvet a népi
kultúra effajta mûvelé-
séhez. A korábban apá-
ról fiúra örökített ha-
gyomány így tehát meg-
fordulni látszik, hisz ez
esetben épp a gyerekek
voltak azok, akik megis-
mertették a magyar nép-
táncot szüleikkel.

A lelkes felnõttekbõl
álló csapat mellett 2013
õszétõl több korosztály
is képviselteti magát az
együttesben. A Göncöl
nem csupán táncosok
egy csoportja, hanem
egy olyan közösség,
amelyben a családtagok,
ismerõsök, támogatók is
aktív részesei az együt-
tes életének. A különbö-
zõ generációkat a tánc
szeretete köti össze.

Néptáncosok évzárója 

Ragtime a Bohém klubban
Decemberben is Bohém klub a Kultea színpadán, a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. A törzsvendégeket és az új érdeklõdõket egy-
aránt várják a Bohém Ragtime Jazz Band koncertjére december 21-én 20 órá-
ra. (Belépõ: 2000 Ft/teljes árú, illetve 1500 Ft/kedvezményes /diák/; 4 alkalmas
bérlet az egész évadra 6000 Ft/fõ, mely átruházható, 4 alkalmas kedvezmé-
nyes bérlet diákoknak 4000 Ft/fõ, mely átruházható. Cím: Korona tér 1.)
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Már a IV. századtól
hivatalos ünnep a

karácsony. Miután a ke-
reszténység államvallás
lett, egy, a hit alapjait és
további terjedését megha-
tározó zsinat döntött úgy,
hogy december 25-én le-
gyen a karácsony ünnepe,
amelyen Jézus Krisztus
születésére emlékeznek.
Az idõpont kiválasztásá-
val kapcsolatban többféle
felfogás is létezik.  

Téli napforduló
Az egyik szerint feltehe-

tõen azért esett a téli nap-
forduló idejére, mert ko-
rábban ekkor voltak a nagy
pogány ünnepek, amelye-
ket a földmûvelés, vagy a
nap istenének rendeztek. A
nagy lakomák, ivászatok,
táncos mulatságok mellett
ilyenkor szokásban volt,
hogy örökzölddel díszítet-
ték fel a házakat, és meg-
ajándékozták a szolgákat.
Egy másik nézet szerint az
evangéliumok alapján ki-
számítható, mikor fogant
meg a Szentlélektõl Szûz
Mária, és e dátumból kikö-
vetkeztethetõ Jézus szüle-
tésének ideje. Akülönbözõ
megközelítés nem változ-
tat azon a tényen, hogy a

karácsony több évszázada
keresztény ünnep, vagy
úgy, hogy Jézus születésé-
nek történetével új vallási
tartalommal töltötte meg
az egykori pogány ünne-
pet, vagy úgy, hogy a
Megváltó születésérõl de-
cember 25-én emlékezünk
meg. Az ezt megelõzõ este
a Szenteste, vagy kará-
csony böjtje, a rákövetke-
zõ nap december 26-a a
karácsony második napja. 

Sokáig csak a templo-
mokban ünnepelték a ka-
rácsonyt. A reformáció el-

terjedésével az emberek
már otthonaikban olvasták
a Bibliát, és a vallásos ün-
nepeket, szertartásokat ott
is megünnepelték. Így ala-
kult ki sok karácsonyi szo-
kás, például a karácsonyfa
állítás. Ez utóbbi nagyon
hamar elterjedt Németor-
szágban, majd Európában,
a bevándorlók révén pedig
Amerikában. Eleinte gyü-
mölcsökkel díszítették fel
a karácsonyfát, késõbb je-
lentek meg az üveg- és
egyéb díszek. A szeretet, a
béke ünnepeként a nem

vallásos családok körében
is szokássá vált a kará-
csony megünneplése. 

Mára a karácsony az
egyik legnépszerûbb és az
egész világon elterjedt ün-
nep lett, amit a különbözõ
országokban más-más mó-
don tartanak meg. Bár ma-
napság az ünnep legfonto-
sabb eleme az ajándékozás
lett, mégis van ennek az es-
tének egy olyan varázslata,
amely nem csak a köny-
vekben vagy filmekben lé-
tezik, hanem a valóságban
is. Karácsony estéjén min-

den elcsitul, leáll a közleke-
dés, megszûnik a nyüzs-
gés, a megszokott sietés. 

Betlehemezés 
A magyar néphagyo-

mány egyik legnépszerûbb
és legismertebb eleme a
betlehemezés. Ez lényegé-
ben egy pásztorjáték,
amely azt a történetet me-
séli el, amikor a jászolban
fekvõ kisded Jézust és Má-
riát meglátogatják a napke-
leti bölcsek. A betlehem
egy általában fából, papír-
ból készült jászol volt,
amelyben a szent családot
és a jászolban fekvõ állato-
kat ábrázolták. A betlehe-
met általában férfiak, gye-
rekek vitték, házról házra
járva. A dramatikus játék
része volt a bekéredzke-
dés, a háziak köszöntése, a
születéstörténet elõadása,
és az adománygyûjtés. A
pásztorok, az angyal állan-
dó szereplõi a betleheme-
zésnek, sok helyütt megje-
lenítették Szûz Máriát és
Szent Józsefet is. A ma-
gyar néphagyomány sze-
rint Szenteste napján csak
a ház körül volt szabad
dolgozni, nem volt szabad
kölcsönadni, mert az elvit-
te a szerencsét. 

Az öröm, békesség és a szeretet ünnepe

Boros almaleves
Hozzávalók: 4 alma, 2 dl fehérbor, 4 dkg
cukor, 2 evõkanál méz, 8 szem szegfû-
szeg, 1 rúd fahéj, 2 dl tejszín, 1 citrom re-
szelt héja, 10 dkg aszalt szilva.
Elkészítés: az almákat megmossuk, kima-
gozzuk és meghámozzuk, majd kockákra
vágjuk. Edénybe tesszük, ráöntjük a bort
és annyi vizet, hogy egy kissé ellepje az al-
makockákat. Beletesszük a cukrot, a mé-
zet, csipet sót, és egy teatojásba zárva a
szegfûszeget és a fahéjat. Ha az alma
megpuhult, a teatojást kivesszük, és az al-
mát a lével összeturmixoljuk. Közben apró-
ra vágjuk az aszalt szilvát, beleszórjuk a
levesbe, és még pár percig együtt fõzzük.
Tálaláskor tejszínhabbal díszítjük.

Rántott ponty
Hozzávalók: 8 megtisztított pontyszelet,
só, liszt, tojás, zsemlemorzsa, olaj. Mártás-
hoz: 5 dkg gomba, 1 citrom leve, 1 alma, 2
üveg majonéz, 2 evõkanál száraz fehérbor,
4 evõkanál tejszín, csipet fehér bors, 1 ká-
véskanál porcukor.

ELKÉSZÍTÉS: a pontyot megmossuk, kissé
beirdaljuk, alaposan besózzuk, állni hagy-
juk. A gombát megtisztítjuk, és apró koc-
kákra vágjuk. Kevés citromlével elkevert
vízbe tesszük. Az almát meghámozzuk,
húsát apró kockákra vágjuk. A mártáshoz
a gombát a citromos vízben megpároljuk,
leszûrjük, hagyjuk kihûlni. A majonézhez
keverjük a bort és a tejszínt. Hozzáadjuk
az almát és gombát, az õrölt borssal, ke-
vés porcukorral és a maradék citromlével
ízesítjük. A halat lisztbe, to-
jásba és zsemlemorzsába
forgatjuk. Forró, de nem túl-
hevített olajban aranysárgá-
ra sütjük. A mártással és fõtt
burgonyával kínáljuk.

Gesztenyés kifli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25
dkg margarin, 10 dkg cukor,
1 tojás, 1,5 dkg élesztõ, 2
kanál tejföl, só, 50 dkg gesz-
tenyepüré.
Elkészítés: a lisztet a mar-
garinnal elmorzsoljuk. Az
élesztõt kevés langyos tej-
ben megfuttatjuk. A cukor-

ral, tejföllel rétestészta keménységûre
gyúrjuk a lisztet, hozzáadjuk az élesztõt,
és kissé pihentetjük. A tésztát kinyújtjuk,
kockára vágjuk, és egy kevés rummal, cu-
korral, vaníliával ízesített gesztenyepürével
megtöltjük. Kifliket formálunk belõlük, sütõ-
papírral bélelt tepsibe tesszük, felvert to-
jással megkenjük, és vagy fél óráig ke-
lesztjük. Mérsékelten meleg sütõben piros-
ra sütjük, és vaníliás porcukorral meghint-
ve tálaljuk.

Karácsonyi menüajánlat 

Betlehem a Fõ téren 
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�TV javítás helyszínen is garanciával, ingyenes
kiszállás, (LCD, LED TV-t és monitort vásárolok,
hibásat is!). Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401
�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu 20 éve
vállalom igényesen, becsületesen fa és mûanyag
ajtók, ablakok javítását, illesztését, zárak cseréjét,
szigetelését, festését. Garanciával! Felmérés díjta-
lan. Tel.:  06(70)550-0269, Horváth Ákos.
� www.ablak-ajtodoktor.hu Már 20 éve be-
csületesen! Mindenféle ablakok, ajtók javítá-
sát, szigetelését, festését, zárak cseréjét válla-
lom garanciával, ingyenes felméréssel. Ho-
mok Ferenc 06(30)962-8704
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Mûanyag ablakok-ajtók gyártása, cseré-
je, beépítése! Akár 10 nap alatt! Tel.:
06(70)218-2823
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932

� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423

� Költöztetés, bútorszerelés, hûtõ-mosó-
gépszállítás, fuvarozás! Sürgõs lomtalanítás,
díjmentes felméréssel, akár ingyen! Tel.:
06(70)211-3896
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
�Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javítás-
építés, télen is. Ha rossz a tetõje, ránk van szük-
sége!  Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-4660
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
�Társasházak közös képviselete, kezelése, köny-
velése 23 év tapasztalata, szakképzettség, jogi, mû-
szaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Óbudai könyvelõirodába nagy tapaszta-
lattal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905

�Masszázsterápiák a Rómain! Komoly ja-
vulást érhetünk el akár régóta fennálló izom-
feszülések, izomfájdalmak esetén is. Telefon:
+36-30-5094993. www.harmoniakucko.net
� Gyógypedikûr! Ajándékutalvány kapha-
tó! Benõtt köröm, tyúkszem, bõrkeményedé-
sek kezelése, esztétikai lábápolás, paraffinos
kézápolás. III. Veder u. 4. (Szél u. és Vihar u.
között). Bejelentkezés: 06(30)307-5818
�A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary

� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
�Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál III. ker. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(20)481-4646
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559 www.callantorna.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti
tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját
lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Angoltanítás, beszédkészség fejlesztés,
nyelvtan egyszerûen, hatékony érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. Tel.: 06(20)439-6410
� Biológia, kémia korrepetálást, érettségi
elõkészítést közép és emelt szinten vállal kö-
zépiskolai tanárnõ. Tel.: 06(20)469-0393
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546

� Garázs kiadó a Pók utcai lakótelepen, a
Légió utcában. 18 nm, nagy bejárati kapuval,
villannyal. Tel.: 06(20)968-3685

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
�ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Bizományi Kereskedés Óbudán.
Kismama-baba-gyerek ruha, játék, felszerelés
adásvétele. www.boroka.biz, 1032 Bp.,
Váradi u. 24. Tel.: 06(30)951-7372

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
� Gábor Eszmeralda becsüs, mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron, készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II.
Fõ u. 67., 06-1-364-7534, 06(30)382-7020
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógépes oktatás! 3×3 órában megta-
nítom könnyedén használni a számítógépet.
Fix. 20.000 Ft, cégeknek is számlával. Nagy
Gábor. Tel.: 06(30)213-8232

� Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-
ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát,
szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-1977
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Idõsotthoni elhelyezést kínálunk Buda-
pesten és környékén, számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítás-
sal. Tel.: 06(30)330-7784

�Egy db 12 nm-es és egy db 26 nm-es üzlethe-
lyiség, valamint egy db 12,6 nm-es irodahelyiség
kiadó. Érdeklõdni lehet hétfõtõl-csütörtökig 15-
18 óra között a 388-4726-os telefonszámon
� Bevezetett üzlet (Pi-víz, biobolt) vevõkörrel,
berendezéssel és árukészlettel, családi okból
sürgõsen, áron alul, 1,9 MFt-ért átadó. (Szent-
endrei úton 47 m2-es helyiség (2 üzlet + 2 raktár +
mosdó + wc). Tel.: 06(20)665-2816

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
�Gépjármûvezetõt keresünk Budapest, III.
kerületbe. Feltétel: „C” kat. GKI-kártya. Je-
lentkezni a szallitas@bekaskft.hu e-mail cím-
re küldött fényképes önéletrajzzal lehet. Je-
lentkezési határidõ: 2013. december 23.

� Köszönetnyilvánítás. Köszönet és hála
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat,
Kurilla Sándort utolsó útjára elkísérték. 

Felesége, leánya

Gyász

Állás

Üzlet

Idõsgondozás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
utca mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

��Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középis-
kolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs
kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Ráncke-
zelés, hegkezelés (pattanás, bárányhimlõ
okozta) is. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség�Könyvelés teljes körûen, 20 év tapasztalat-
tal. Murányi és Társa Bt. Tel.: 06(20)968-9811

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre 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 : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Kultúra – Hitélet

Mint arról lapunkban beszámoltunk, idén is megszervezte az Idõsek Mûvészeti Fesztiválját az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az önkormány-
zat támogatásával. A fesztiválra nemcsak színpadi produkciókkal, (vers, próza, ének, tánc, hangszeres zene, színházi jelenet), hanem képzõmûvé-
szeti és kézmûves munkáikkal is nevezhettek az óbudai nyugdíjasok. Az alkotásokat a Kiskorona Galériában láthatták az érdeklõdõk 

Idõsek alkotásai a mûvészeti fesztiválon 

ÁLDÁS A „CSALIN”. Nehéz sorsú emberek támogatására építtette San Marco hercegné a XIX. század végén azt az épületet, amelybe öt évvel
ezelõtt a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon - vagy ahogy diákjai és
tanárai hívják: a „Csali” - költözött. A 8000 négyzetméteres, felújított épületet és a hozzá tartozó kápolnát december 5-én ökumenikus szertartás
szerint áldották meg. Az ünnepségen Soltész Miklós államtitkár mondott beszédet. Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester

K ülönleges karácsonyi mesekönyv igaz tör-
ténetekkel valódi gyerekekrõl: Marciról,

Julcsiról, Csabiról, Zsófiról, Bencérõl, Norbiról,
Napsugárkáról, Áronról, Balázsról, Lilirõl,
Nándiról, Violáról, Lackóról és Vincérõl. Olya-
nok, mint a többi gyerek: a leggondosabb szülõi
figyelem és törõdés mellett is bajba keverednek,
hogy utána a nehézségeket legyõzve egy életre
megtanulják elkerülni a veszélyt. A Látóhatár
Kiadó kötetét az egyik legnevesebb erdélyi gra-
fikus, Csillag István illusztrálta, a magyar szer-

zõk által írt, tanulságot is tartalmazó mesékbõl a
gyerekek és a szüleik is okulhatnak.

A titokzatos csizmaevõ szörny

Igaz történetek valódi gyerekekrõl

Jövõre nyit a Fõ téri könyvtár
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula
Könyvtárának (Fõ tér 5.) felújítása az elõre jel-
zett idõpontra, novemberre nem készült el. Elõ-
reláthatólag a következõ év elején nyitja meg
kapuit. A munkálatok elhúzódása miatt az olva-
sók megértését, türelmüket kérik.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Vendéglátás – Recept

A IV. században élt pápáról, Szent Szilveszter-
rõl kapta nevét az óévet búcsúztató és az újat
köszöntõ vidám ünnepünk, a szilveszter. 

A pápa az év utolsó napján hunyt el, így
e napra esik a névnapja, ebbõl alakult

ki az ünnep elnevezése is. Bár sokáig nem
ekkor volt az újév, inkább vízkereszt kör-
nyékén vagy karácsonykor tartották. XII.
Ince pápa 1691-ben hirdette ki, hogy az új-
év január elsején kezdõdik, azóta a keresz-
tény világban ezen a napon ünneplik. 

Jóslatok 
A szilveszterhez számtalan népi jóslat,

idõjárási megfigyelés, szokások, tilalmak
kapcsolódnak. A falvakban gyerekek, fel-
nõttek járták a házakat és köszöntõket
mondtak az újévkor, természetesen csupa
jókívánságokat. Sok helyen ügyeltek arra,
csak olyan munkákat végezzenek el újév-
kor, amit egész évben szeretnének. Elfoga-
dott hiedelem volt, hogy újév napján nem
szabad kivinni a szemetet, mert azzal a
szerencsét is kiviszik a házból. Az asszo-
nyoknak tilos volt a munka, az állatokat
sem dolgoztatták. Fontos volt az is, ki lesz
újévkor az elsõ látogató. Ha férfi jött, sze-
rencsét hozott, ha nõ, szerencsétlenséget.
A friss vízben való mosakodásnak is nagy
jelentõsége volt. A szerencse mellett

egészséget is hozott annak, aki így tett, ha
pedig elsõként húzott vizet valaki a kútból,
egész évre mellé szegõdött a szerencse. 

Mit ehetünk?
Általánosságban elfogadott nézet, hogy

újév napján tilos baromfit fogyasztani. A
csirke mindent szétszed a körmeivel, a
pulyka is, így mindkettõ szétkaparja a sze-
rencsénket.  Ráadásul a pulyka haragot is
terjeszt, így bosszúságot, mérgelõdést hoz-
hat a családba. A hal evését illetõen meg-
oszlanak a hagyományok. Egyes babonák
szerint tilos halat enni újévkor, ugyanis el-
úszik a szerencsénkkel. A nyálkás, nehe-
zen megfogható test pedig azt jelképezi,
hogy hiába próbáljuk elcsípni a szeren-
csénket, folyton ki fog csúszni a kezeink
közül. Mások szerint azonban az újév elsõ
napján is lehet halat fogyasztani, csak a
farkánál kell kezdeni. E hagyomány sze-
rint a sok pikkely gazdagságot eredmé-
nyez. 

A szilveszteri babonák értelmében a ma-
lacot sütve szokás fogyasztani. A legsze-
rencsésebb testrészek közé a köröm, a csü-
lök, a farok és a fül tartozik, ezért célszerû
olyan ételeket választanunk, amelyek
együttesen tartalmazzák azokat. Az embe-
rek többsége sajnos nem jól ismeri a kony-
hai mítoszokat. A régi magyar hagyomá-

nyok szerint a malac az orrával elõre túrja
a szerencsét, ezért aki újév napján malacot
fogyaszt, nagy eséllyel néz szerencsés év
elé. Ha azonban szilveszter napján eszünk
malacot, az akkor nem a szerencsét, hanem
az óév minden gondját és baját túrja elõre,
amely így végigkíséri az újévünket is.
Ügyeljünk tehát arra, hogy szilveszter nap-
ján ne együnk malacot. 

Hogyan lehetünk gazdagok?
A magyar hagyományok egyébként bõ-

velkednek a szerencse és gazdagság va-
rázslásának biztos fogásaival. Az év elsõ
napján elsõ étekként lencsét kell enni, mert
akkor az újesztendõ minden napján tele
lesz a pénztárcánk. Érdemes a kamrában
megnézni a tartalékokat, nehogy üres le-
gyen a zsíros bödön, a kávé-, a cukortartó,
a lisztes zacskó az év elsõ perceiben. Tölt-
sük fel, mert ha teli vannak a tárolók, ak-
kor bõségben telik majd az év, de ha üre-
sen kongó kamrával kezdünk, akkor végig
így lesz az elkövetkezõ esztendõben. A
szerelmeseknek külön érdemes figyelni a
mézes csuporra, mert az édes, szerelmes
hétköznapokat szimbolizálja. Ha mézes
ajakkal hosszú csókot váltanak, akkor a
kapcsolat is hosszú lesz. Ha valamilyen
okból a szerelmesek távol vannak egymás-
tól szilveszter napján, akkor egy kevés
pezsgõt ki kell loccsantani a földre, a ked-
vesre gondolva, és így a következõ évben
is együtt maradnak. A pezsgõ locsolásához
más hiedelem is fûzõdik - azt tartják, ha ki-
löttyintünk belõle a földre, akkor egész év-
ben dõlni fog a lé, pontosabban a pénz… 

Összegyûjtöttünk néhány szilveszteri recep-
tet, amelyek nemcsak finomak és ízletesek,
hanem ha újév elsõ napján fogyasztjuk, remél-
hetõen - ha ezen múlik - egész évben szeren-
csénk lesz. 

Malacsült
Hozzávalók: 80 dkg bõrös malackaraj

csonttal, 1 kávéskanál õrölt majoránna, 1
dl sör, 2 fej vöröshagyma, 10 dkg húsos
szalonna. 

Elkészítés: a húst megtisztítjuk, bõrös
részét éles késsel kockákra bevagdossuk.
A bõrét kihagyva bedörzsöljük sóval és
majorannával. Letakarjuk, majd hûtõbe
rakjuk legalább egy napra.  Másnap a sütõt
elõmelegítjük. A hagymát felszeleteljük és
a tepsi aljába tesszük. Ráhelyezzük a húst,

kevés vizet öntünk alá, majd 1 órát sütjük.
Sütés közben sörbe mártott szalonnával
kenegetjük, ettõl szép piros lesz a bõre. Ha
szükséges, pótoljuk a víz mennyiségét,
hogy ne égjen oda a tepsi. Ha a hús meg-
puhult és a bõre ropogósra sült, akkor ké-
szen is van a malacsült.

Lencsefõzelék
Hozzávalók: 40 dkg lencse, 2dkg liszt,

kis fej hagyma, babérlevél, paprika, tejföl,
ecet, só.

Elkészítés: a lencsét nézzük át, és több-
ször mossuk meg, majd éjszakára áztassuk
hideg vízbe. Másnap a sóval és a babérle-
véllel együtt fõzzük meg. Ha puha, hagy-
más, paprikás rántást készítünk, besûrítjük
vele a fõzeléket, és még pár percig fõzzük.
Ecettel és csipetnyi cukorral ízesítjük. Tá-
laláskor tejfölt adunk hozzá.  

Korhelyleves
Hozzávalók: 30 dkg savanyú káposzta, 15

dkg füstölt hús, 15 dkg száraz  kolbász, egy
fél citrom leve, 2 liter víz, 3-4 babérlevél
egészben, tejföl, 1 gerezd fokhagyma, fél fej-
nyi vöröshagyma, 4 evõkanál olaj, 2 púpos
evõkanál liszt, 3-4 csipet édesnemes piros-
paprika, 4-5 szem feketebors, só.

Elkészítés: mossuk át a káposztát bõ vízben,
majd tegyük fel fõni 2 liter vízben. Tegyük be-
le a babérlevelet, borsot, az apróra vágott füstölt
húst és a felkarikázott kolbászt is. Fõzzük puhá-
ra, az elforrt vizet pedig folyamatosan pótoljuk.
Miután puhára fõtt, készítsük el a rántást. Pirít-
suk meg az olajon az apróra vágott hagymát,
adjuk hozzá a lisztet, és gyorsan kavargatva
dolgozzuk simára. Húzzuk le a tûzrõl, nyomjuk
bele a fokhagymát és hintsük meg pirospapri-
kával. Öntsük fel fél deci hideg vízzel, majd ka-
varjuk simára. Ha elkészült, keverjük hozzá a
leveshez, nyomjunk bele fél citrom levét, vége-
zetül sózzuk. Tejföllel és kenyérrel tálaljuk.

Mit fõzzünk!

Szilveszter • Szilveszter • Szilveszter 

Egy ünnep az év végén
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Közérdekû – Hirdetés

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák. Színfelár: + 25%. Hátsó borító:
+ 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési felár: + 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 267-0524, 267-0525

Jártában-keltében kátyút, rendezet-
len közterületet lát? Az okostelefon-
ra, táblagépre letölthetõ Óbuda mo-
bil ügyintézõ alkalmazás segítségé-
vel egy kattintással bejelentheti a hi-
vatal illetékesének.

Ossza meg velünk, mit látott a
kerületben! Küldje el a fotót,

és mi intézkedünk! - biztatja a fel-
használót az Óbuda mobil ügyin-
tézõ, a III. kerület okostelefonokra
és táblagépekre letölthetõ alkalma-
zása. A mobil ügyintézõ hivatali
elérhetõségek, kerületi szolgáltatá-
sok, ügyintézési helyszínek átte-
kinthetõ, könnyen használható
rendszerével már fél éve áll a kerü-
letiek rendelkezésére.

A felhasználók egy kattintással
tájékozódhatnak az õket érintõ
ügyek intézési módjáról, idejérõl.
Az ügyintézés helyszínéhez akár
útvonal is tervezhetõ az alkalma-
zás segítségével, a szükséges elér-
hetõségek pedig elmenthetõk a te-
lefon memóriájába.

Az önkormányzati és kerületi
szolgáltató-helyek kategóriákba
sorolva (kórházak, rendelõk, isko-
lák, közintézmények) érhetõk el.

Az egyes helyszínek a - kategóriá-
kon belül - a felhasználó aktuális
pozíciójához viszonyítva, távolság
szerint rendezve jelennek meg, te-
hát az alkalmazás azonnal tájékoz-
tatást ad, hol érhetõ el a leggyor-
sabban az adott szolgáltatás (pél-
dául patika, fogászat).

Az alkalmazás bemutatja az ön-
kormányzat döntéshozóit, az
egyéni képviselõket és bizottságo-
kat, ezáltal a kerület lakosai szá-
mára személyes közelségbe hozza
õket. A helyhatóság intézkedései-
rõl, munkájáról a folyamatosan
frissülõ hírek adnak naprakész tá-
jékoztatást.

Bejelenthetõ közterületi
problémák

Az Óbuda mobil ügyintézõ al-
kalmazás különleges funkciója a
közterületi vagy kátyúbejelentõ,
amellyel a kerületi lakosok az
észlelés helyszínén készített fotó
segítségével közvetlenül jelezhe-
tik a hivatalnak az úthibákat,
vagy más, általuk észlelt, a helyi
közösséget érintõ problémát. Az
alkalmazás segítségével a beje-
lentõ a fotó mellett szöveges
üzenetet is írhat, és ha e-mail cí-
mét megadja, választ is kérhet a
munka elvégzésérõl.

Jó tudni, hogy a hivatal a be-
jelentést GPS-koordinátákkal
ellátva kapja meg, így a kép és
a koordináták alapján könnyen
azonosítható a hely, az ügyfél-
nek nem kell hosszasan magya-
rázkodnia.

A hivatalhoz befutó jelzéseket
azonnal az illetékes ügyintézõhöz
- vagy ha nem a kerület az illeté-
kes, akkor a megfelelõ intézmény-
hez - továbbítják. Amennyiben a
bejelentõ választ kér, a lehetõ leg-

gyorsabban, de legfeljebb 15 na-
pon belül megkapja azt.

Az Óbuda mobil ügyintézõ al-
kalmazás elérhetõ iOS, Android,
Windows Phone, Windows 8
rendszereken keresztül is.

Közterületi bejelentõ: ügyintézés egy kattintással
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Rejtvényünkben Pasky Gáspár: Ünnepre készülve
címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és
a függõleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk: K.
Õ. Ú. Á.). 14. Hártyásszárnyú rovar. 15. Névelõs élet-
telen táj. 16. Sav, lúg teszi. 17. Poén. 18. Török
uralkodók címe. 20. SG! 22. Sál betûi keverve. 23. T. S.
D. O. 24. Új-zélandi, albán és magyar autók jele. 25.
Kis Ágnes. 27. MAO betûi keverve. 28. Latinban a
kilencedik. 29. Ifiasszony. 30. … Solo névelõvel (a
Csillagok Háborúja egyik fõhõse). 32. Az ittrium és a
nitrogén vegyjele. 33. A gigászok egyike a görög
mitológiában. 36. Római negyvenöt. 37. Idegen notesz.
38. Össze-vissza ivó! 39. Az oxigén, titán és az ittrium
vegyjele. 41. … Charlies, nagynevû jazz-zongorista
volt. 43. Kortyolták. 45. Névelõs tolvajnyelves munka.
46. És bátorkodik (két szó). 48. A. R. R. 50. Ókori iráni
lovasnép tagja. 51. Afrikai görényfajta. 53. Francia
Éva. 55. Néma tag! 56. Árnyéka. 57. Budai hegy.
FÜGGÕLEGES: 2. Dél-európai népen. 3. …
Freeman, amerikai filmszínész. 4. Költõi indulatszó.
5. Nyelvtani fogalom. 6. Fluor, neon és uránium vegy-
jele. 7. Angol tojás. 8. Kettõs betû. 9. Pasi. 10. Ékte-
len kád! 11. Hõkitermelés része! 12. Autómárka. 13.
Labdát befelé passzoló. 16. Az idézet második része
(zárt betûk: O. G. E.). 19. Testfelépítéssel kapcso-
latos. 21. Árus (plusz ékezettel). 22. Mátrai hegység
tagja. 25. Értéke. 26. Névelõs csapadék. 29. Heavy
…, rockág, névelõvel. 31. Zamat. 34. Kis Attila. 35.
Panasz szó. 36. A mesébe ide is mehetnek. 37.
Megütné a nyereményt. 40. Moletten. 42. Alaktalan.
44. S-sel a végén: dumaparti. 47. Fordítva vág. 49. Római tizenöt
és százötven. 52. Lantán és ittrium vegyjele. 53. Beduin egynemû
betûi. 54. Szanaszét les! 58. Két szekundum. 59. Esetleg. 60.
Fordított kettõs betû. Ipacs László

A december 2-án megjelent, 
„Jön a Mikulás” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Õsz szakállán dér rezeg, messze földrõl érkezett”.

Az ünnep csillogásában

Már nem akar mindenki
mindent eldobni - mondja a
Vörösvári úton varróstúdiót
mûködtetõ Csüllög Sán-
dorné.

Az emberek kezdik
megunni, hogy ha

ruhát akarnak vásárolni,
két lehetõségük van: a kí-
nai meg a pláza, és végül
mindkét helyen ugyanazt
kapják - vallja Csüllög
Sándorné, aki november
végén nyitotta meg Stílu-
sok és stílusod nevû var-
rómûhelyét a Vörösvári
úton. Az új helyen tanfo-
lyamokat szervez a sza-
bás-varrás és a varrás-
technikák iránt érdeklõ-
dõknek.

Csüllög Sándorné - akit
a legtöbben egyszerûen
Magdinak szólítanak - an-
gol nõi szabónak tanult fi-
atalon, majd ruhaipari
technikumot végzett. Gaz-
dasági ismereteket is ta-

nult, így munkahelyein -
amelyek között olyan
nagy cégek szerepeltek,
mint a Május 1. Ruhagyár
vagy a Goldberger - ha-
marosan ki kellett lépnie a
varrógép mögül, és a ke-
reskedelmi osztály mun-
katársaként ért el sikere-
ket.  Az állami vállalatok
privatizálásával átkerült a
versenyszférába, hamaro-
san maga is vállalkozni

kezdett. Ekkor döbbent
rá, hogy pénzügyi ismere-
teit is fejlesztenie kell:
egy könyvelõ tanfolyam
után otthagyta eredeti hi-
vatását, átlépett a banki
szférába, közben HR-es
diplomát szerzett a Zsig-
mond Király Fõiskolán. 

Az ezredforduló után
döntött úgy, hogy újra sa-
ját vállalkozást szeretne.
Több próbálkozás után

hozta létre két lányával a
Vörösvári úti stúdiót.

- Tanfolyamaimra el-
sõsorban kismamák jön-
nek szívesen, akik szeret-
nének valami saját dol-
got létrehozni. Kötnek,
horgolnak, de megtanul-
juk azt is, hogyan lehet
egy régi vagy egy üzlet-
ben vásárolt ruhát elõ-
nyösen átalakítani, a saját
ízlés szerint átszabni. És
természetesen jönnek
idõsebbek is, akik meg-
szokták, hogy nem kell

mindent készen venni -
meséli hozzátéve: - Ebbe
a vállalkozásba a lánya-
im miatt vágtam bele,
akik érdeklõdnek a szak-
ma iránt, de nagyon jó
dolog az is, hogy részt
vállalhatunk az ízlésfor-
málásban.

A stúdióban bolt is mû-
ködik, ahol minden alap-
anyag beszerezhetõ. A
tulajdonosok büszkék az
ingyenes cserepultra is,
amelyen babaruhák cse-
rélnek gazdát. gy

Nem kell mindent eldobni!

Ingyenes babaruha cserepult a varróstúdióban 

Ünnepi gyalogtúra 
Az Összefogás Óbudáért Egyesület ünnepi gya-
logtúrát szervez december 28-án. Útvonal: Virá-
gos-nyereg-Tök-hegy-Kálvária-hegy-Alsó-jegenye-
völgy-Pesthidegkút-Ófalu-Gercse-Virágos-nyereg.
Találkozó: 9 órakor a Szentlélek téren, a 137-es
busz megállójában. Táv: 12 kilométer. Menetidõ: kb.
6 óra. Szintemelkedés: 260 méter. Érkezés: 16 óra
körül, Erdõalja út. (A túrára jelentkezni a +36-30-
350-8359- es telefonszámon, vagy az info@ossze-
fogasobudaert.hu e-mail címen lehet.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Párbe- elõzetes egyeztetés alapján 
széd Magyarországért) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Építészeti értékek támogatott felújítása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdek-
képviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
Budapest Fõváros Önkormányzata a fõváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját,
felújítását támogatni kívánja, ezért 30 millió forint összeget biztosított a „Mûemléki keret 2013” címû, va-
lamint 40 millió forintot az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013” címû pályázatra.
A pályázati kiírások a Budapest portálon
(http://budapest.hu/Lapok/Pályázati-kiírás-Mûemléki-Keret-2013.aspx, http://budapest.hu/Lapok/Pályzati-
kiírás-Építészeti-Értékvédelmi-Támogatás-2013.aspx) megjelentek, innen letölthetõk, illetve nyomtatott for-
mában az ügyfélszolgálati irodán (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) megtekinthetõk, valamint nyomtatott
formában a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.) át-
vehetõk.

Megtekinthetõ szabályozási tervek 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesíti az érintetteket, hogy 2013. december 3-tól december
18-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási idõben, a hi-
vatal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.)
• a Budapest III. kerület Perényi út-Remetehegyi út-16300/16 hrsz.-ú Z-VP-III/U2 terület-Hidegkuti Nándor

út által határolt területre készülõ Kerületi Szabályozási Terv;
• a Budapest III. kerület Mozaik utca-Óbudai rakpart-Duna folyam-HÉV-vonal által határolt területre készü-

lõ Kerületi Szabályozási Terv módosítása;
• a Budapest III. kerület Testvérhegyi lejtõ-Jablonka út-Gölöncsér utca által határolt területre készülõ Kerü-

leti Szabályozási Terv módosítása;
• a Budapest III. kerület Óbuda-Újlak és környékére, azaz a Szépvölgyi út-Seregély utca-14868/14 hrsz. te-

lek keleti határa-Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási
Terv módosítása megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

Csatlakozhatnak 
a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi
Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a nagyobb
közbiztonságra vágyó ke-
rületi lakosokat tagjai kö-
zé. Szerdánként 15-tõl
19 óráig ügyeletet tarta-
nak a Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti irodájukban,
ahol az érdeklõdõk megis-
merkedhetnek a polgárõri
szolgálat követelményei-
vel, az ügyeletes polgár-
õrök fogadják a bejelenté-
seket, illetve bûnmegelõ-
zési-áldozatvédelmi taná-
csokkal látják el a hozzá-
juk fordulókat. Kapcsolat-
tartási lehetõségek:a +36-
30-621-6088-as telefon-
számon és a polgaror.
obuda@gmai l .com
elektronikus címen. Az
egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu
címen érhetõ el.
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Sorozatunkban olyan edzõ-
ket, vezetõket, szervezõket
szólaltatunk meg, akik
csendben, különösebb rek-
lám nélkül végzik munkáju-
kat. Helyettük tetteik be-
szélnek. Olyan közösséget
irányítanak, akik a sportban
találják meg vágyaik betel-
jesülését. Ez lehet kiemel-
kedõ versenyeredmény,
vagy egyszerûen csak az
egészségükért, a jó közér-
zetért sportolnak.

Morua Roberto, az
Óbudai Baseball

Egyesület vezetõedzõje.
- Hogyan ismerkedett

meg a sportággal?
- 1990-ben az édesapám

honosította meg Magyar-
országon ezt a sportot, de
én már gyerekként is ját-
szottam vele baseball-t.
Közben megalakította az

Óbudai Baseball Egyesü-
letet, majd miután leszerel-
tem a katonaságtól, el-
kezdtem versenyszerûen
játszani.

- Miért éppen Óbudán
folytatja tevékenységét?

- Óbudán nõttem fel,
mindig Óbudán laktunk,
így nem volt kérdés, hogy
az egyesületünket is itt
mûködtessük. Az elsõ
csapatunkat is Óbudán la-
kó barátokból, ismerõsök-
bõl állítottuk össze, illetve
az edzések helyszíne
Óbudán volt.

- Milyen értékek mentén,
szellemiségben mûködteti
az egyesületet?

- Nehéz másmilyennek
lenni, mint amit az em-
ber/gyerek otthonról hoz.
Azt gondolom a mai világ-

ban nagyon fontos, hogy a
gyerekekre úgy hassunk,
hogy az „elkallódás” he-
lyett a sportot válasszák
életcélul. Saját magam pél-
dájából is tudom, hogy a

sport mennyit segít a társa-
dalmi beilleszkedésben és
megtanít fegyelemre,
sportszerûségre és becsüle-
tességre. Így én is azt val-
lom, hogy a tanulás és a
sport nagyon jól kiegészí-
tik egymást. Igyekszem a
gyerekeknek megtanítani,
ha csinálnak valamit, azt
teljes odaadással végez-
zék, mert csak úgy juthat-
nak legmesszebbre.

- Mi motiválja ennyi idõ
után?

- Mindenek elõtt nagyon
fontosnak tartom az egész-
séges életmódot, amit már
gyermekkorban meg kell
tanítani. Nagyon szeretem
a gyerekeket, nagyon sze-
retek versenyezni és imá-
dom a baseballt. Amikor a
srácokkal a pályán edzünk

vagy meccset játszunk,
megszûnik a világ körülöt-
tünk, és azt csinálhatjuk
amit a legjobban szere-
tünk. A mozgás élményét
mindig fontosnak gondol-
tam és jó látni, hogy a töb-
biek is rátalálnak erre az
érzésre.

- Milyen korosztállyal
foglalkozik?

- Most, hogy megnyitot-
tuk az Óbudai Baseball
Arénát az Aranyos utcá-
ban, 6 éves kortól felfelé
minden korosztályban van
csapatunk. „T-ball” kor-
osztályban (6-9 évesek) a
gyerekek egy kisebb mére-
tû pályán állványról ütik a
labdát, a „Major” korosz-
tály (9-12) szintén kis pá-

lyán játszik. A „Senior”
korosztály (13-16) és a fel-
nõttek (16 éves kortól) már
nagy pályán szerepelnek.
Jövõre elindítjuk a lány-
csapatot is (12 éves kortól),
így 15 év után ismét lesz
„Softball” Óbudán.

- Hány éves korban ér-
demes elkezdeni a baseball
játékot?

- Azt gondolom, soha-
sem késõ elkezdeni base-
ballozni, hiszen jómagam
20 évesen kezdtem el ver-
senyszerûen ezzel a sport-
tal foglalkozni. Természe-
tesen, ha valaki magas
szinten szeretne játszani,
érdemes minél elõbb,
akár 6-7 éves korban ne-
kilátni.

- A sport mellett mi kap-
csolja ki szabadidejében?

- Mivel van két örök-
mozgó fiam, így viszony-
lag kevés szabadidõvel
rendelkezem. Ha tehetjük,
a családommal más sport-
ágak meccseit is szívesen
megnézzük, igazi sportos
család vagyunk. Nagyon
szeretjük az aktív pihené-
seket, elsõsorban síelünk,
de sokat focizunk a gyere-
keinkkel. A másik nagy
kedvencem a motocross
ozás, de erre idõhiány mi-
att elég ritkán adódik lehe-
tõségem.

- Kik segítik, támogatják
munkáját?

- Szerencsére nagyon
sok olyan ember vesz kö-
rül, akik a hétköznapokban
is mellettem állnak, és se-
gítik az egyesületünk mun-
káját. Például az idõsebb
játékosok, akik a fiatalokat
társadalmi munkában ok-
tatják, vagy a szülõk, akik-
re mindig lehet számítani.
Természetesen a legna-
gyobb segítséget a III. ke-
rületi önkormányzattól
kaptuk, ugyanis õk biztosí-
tották hosszú éveken ke-
resztül a helyszínt, ahol
tudtunk ingyen sportolni,
és túléltük azt az idõsza-
kot, mire elkészült a cso-
dálatos saját pályánk.
(www. obudabaseball.hu)

Lovas A.

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben

ÓBUDAI SPORTAKADÉMIA. A vízilabdasport jelenérõl és jövõjérõl esett szó az Óbudai
Sportakadémia december 3-ai ingyenes rendezvényén, az Óbudai Szociális Szolgáltató In-
tézmény dísztermében. Elõadók voltak: Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, Eu-
rópa- és világbajnok vízilabdázó, edzõ, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi ka-
pitánya és Ábrahám István, az Oázis Sport Club és az OSC szakmai vezetõje, vízilabdaedzõ 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Nagy sikert értek el az
Óbudai WDSE versenyzõi a
franciaországi aerobik Eb-
n. A 22 ország versenyzõit
felvonultató viadalon a
felnõtt aerobic step válo-
gatott tagjaként Szarvas
Gabriella és Szabó Júlia
bronzérmet szerzett.

J unior aerobik step és
aeobik dance kategó-

riában az óbudai egye-
sület tagjai bravúros tel-
jesítménnyel bejutottak
a döntõbe, és ott két ne-
gyedik helyet sikerült
elérniük.

A csapat tagjai: Ba-
lázs Hajnalka, Hencz
Anita, Kárpáti Noémi,
Bujdosó Renáta, Fél-
egyházi Eszter, Kassai
Nikolett, Neuvirt Zsa-
nett, Bancherowsky La-
ura, Slezák Viktória,
Unger Martina.

Fenõtt nõi egyéniben
Meleg Dóra élete elsõ
világversenyén a 20. he-
lyen végzett.

A csapatot Sinkó And-
rea, Szirtes-Sipos Móni-
ka és Hubacsek László
edzõk kísérték el a kon-
tinensviadalra. sz

Az Egerben rendezett
GPC Fekvenyomó

és Erõemelõ Világbajnok-
ságon a különbözõ kate-
góriákban nyolc elsõ és
egy harmadik helyezést
szerzett a csapat. A világ-

bajnokok: Baranyai Jó-
zsef, Dallos Ottó, Verebi
István, Németh Zsuzsa,
Rohrmann Katalin. 

Van köztük egy „ka-
kukktojás”, aki kilóg a
sorból, mégpedig azzal,

hogy négyszer állhatott fel
a dobogó legmagasabb
fokára. Rohrmann Katalin
nem csak négy verseny-
számban gyõzött, de min-
den alkalommal világcsú-
csot javított. 

Az éremgyûjtésbõl a fi-
atalok is derekasan kivet-
ték részüket, bizonyítva,
hogy az egyesületben az
utánpótlás-nevelést sem
hanyagolják el. A Király
testvérek közül a 17 éves
János három számban,
öccse a három évvel fiata-
labb Dominik - élete elsõ
nagy versenyén - két
számban gyõzött, mind-
ketten világcsúcs eredmé-

nyekkel. A csapat még
több érmet nyerhetett vol-
na, ha teljes létszámmal
indul a világbajnokságon.
Sérülés és betegség miatt
hiányzott Gruber Vilmos,
Gruber Anna, Kató Zol-
tán, Krakszner Lénárd,
Vajna Gábor.

Az év utolsó versenye
is eredményesen zárult. A
fittparádén belül rende-
zett Scitec RAW fekve-

nyomó versenyen Rohr-
mann Katalin arany- és
ezüst-, Krakszner Lénárd
és Belme Péter bronzér-
met szerzett. A Brutal-
Chellenge (erõállóké-
pességi) teszten Lakatos
József teljesítményét
gyámánt fokozattal díjaz-
ták (ez itt az aranyérmet
helyettesíti), Margittai Ta-
más és Rohrmann Katalin
ezüst-, Bak Zsolt bronz-
fokozatot érdemlõ teljesít-
ménnyel zárta a versenyt.

L. A.

Ausztriai sítúrák a Rokonnal
Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2014-ben is szervez egynapos ausztriai, buszos sítúrákat.
Idõpontok, helyszínek: 2014. január 5.: Stuhleck • január 19.: Stuhleck • január
26.: Mönichkirchen • február 9.: Stuhleck • február 23.: Hirschenkogel • március
2.: Stuhleck. (Részletek: tel.: 250-3038, www.rokonsport.hu)

Már két nemzetközi sikerekkel büszkélkedõ erõemelõ
egyesület mûködik a kerületben. A 32 éves, eredmé-
nyekben gazdag múlttal rendelkezõ Gruber’s Gym mellett
alakult egy újabb klub, versenyzõinek eredményeirõl
már két alkalommal is jelent meg tudósítás. A Gruber’s
Gym erõs embereinek közelmúltbeli teljesítménye még
nem kapott nyilvánosságot, pedig rászolgáltak, hogy az
õ nevüket is megismerjék Óbudán.

Rohrmann Katalin 2013 évi teljesítménye: 14 verseny, 18
aranyérem 

Vasas röplabda mérkõzések 
MEL: 2013. december 19. 19 óra Vasas-Gödöllõ. *
NBI: 2013. december 22. 11 óra Vasas-MTK. * MEL:
2014. január 11. 18 óra Vasas-Kamnik (SLO). * NBI:
2014. január 12. 16 óra Kaposvár-Vasas. (NBI: ma-
gyar bajnokság. MEL: Közép-európai Kupa.)

Bronzérmesek az aerobik Eb-n a WDSE versenyzõi

A Gruber’s Gym erõs emberei
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Lévai Vivien, a Vasas Óbuda nõi
röplabda-csapatának legalacso-
nyabb játékosa. Olyan poszton
szerepel, ahol nem döntõ a sudár
termet, liberóként jó mezõnymun-
kával pótolni tudja a hiányzó cen-
timétereket. A klub saját nevelé-
sû játékosa rendkívül eltökélt,
most még a játék tölti ki minden-
napjait, a sportolás befejezése
után animátorként, vendégeket
szeretne magas színvonalon ki-
szolgálni.

A „Kicsi” becenévre hallga-
tó huszonegy éves játé-

kos a Vasasban végigjárta azt a
bizonyos szamárlétrát, vagyis
a minitõl kezdve az ifjúsági
korosztályon át a juniorig min-
dig piros-kék mezben játszott.
Három éve került a felnõttek
közé, eddigi sikerei: kétszer
OB- és Magyar Kupa-, három-
szor korosztályos OB-gyõztes,
hatszor utánpótlás válogatott.

A Záporból indult
Sok csapattársával együtt a

Zápor utcai Általános iskolá-
ban ismerkedett meg a röplab-
dával. Vinnai Ildikó testnevelõ-
tanár-edzõ indította el a pá-
lyán, tõle tanulta meg a játék
alapjait, õ szerettette meg vele
a sportolást. Az iskolában jó ta-
nulónak és ügyes röplabdásnak
bizonyult, szerette a tanárait,
õk is kedvelték, mert a tanulá-
son kívül a közösségi munká-
ból is kivette részét. Harmadi-
kos korában teljesült régi vá-
gya, a Vasas igazolt játékosa
lett. A mini korosztályban már
mutogatta oroszlánkörmeit,
ügyességére felfigyeltek az
idõsebb csapatok edzõi is.

Szeretett játszani, szerette a
gyõztes mérkõzések utáni ün-
neplést. Akár az iskolai, akár a
piros-kékek valamelyik kor-
osztályos csapatában szerepelt,
csak a játékra koncentrált, ott
ivódott belé a mindenáron való
gyõzni akarás érzése. Mivel a
röplabdásokat általában sudár
termetük jellemzi, Vivien ki-
csit „kilóg” a sorból, ám nép-
szerû társai között, ezért 165
centijén senki nem nevet, ezért
kapta a „Kicsi” becenevet.

Fontos a nyelvismeret
Vivien korán rájött arra, hogy

a nyelvek tanulása fontos a
sportban és az azt követõ civil
életben. A Kõrösi Csoma Sándor
Két Tanítási Nyelvû Gimnázium
és Szakközépiskolában angolt
tanult, most a spanyollal ismer-
kedik. Azért szeretne minél töb-
bet elsajátítani a röplabdázás tu-
dományából, hogy egy szerzõ-

déssel a zsebében
külföldre mehessen,
ahol tökéletesíthetné
nyelvtudását, és hasz-
nos tapasztalatokat
gyûjthetne késõbbi
civil tevékenységé-
hez. A dicséretes elõ-
relátás önmagában
kevés. Vivien tudja,
céljai eléréséért ke-
ményen meg kell
dolgoznia. Szeren-
csés helyzetben van,
a klubban országo-
san elismert színvo-
nalú szakmai munka
folyik, ezáltal bizto-
sított a fejlõdése.
Edzõje liberó posz-

ton számít rá, ahol a védõmun-
kából kell kivennie részét és a
hátsó sorból irányítani társait. 

Jókay Zoltán vezetõedzõ
elégedett a játékos hozzáállá-
sával: - Vivien sportos család-
ból érkezett, anyja és nõvére is
röplabdázott. A legszorgalma-
sabbak közé tartozik, az edzé-
seken igyekszik maximumot
nyújtani, minden szempontból,
pályán és azon kívül lehet rá
számítani. Évrõl évre fejlõdik,
a liberó poszthoz megfelelõ
képességekkel rendelkezik. Fi-
atal kora ellenére érett játékra
képes, a jövõben sok szerep
vár még rá.

Kép és szöveg: 
lovas

Röplabda

„Kicsi”, a megbízható liberó

Ó buda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2012-ben az Óbu-

dai Sport Nonprofit Kft. szervezé-
sében elindította Óbudai Olimpia
névre keresztelt szabadidõs sport-
rendezvény-sorozatát. Ennek célja
az volt, hogy felhívja a III. kerüle-
tiek figyelmét a londoni olimpiára,
a hozzá kapcsolódó eszmékre:
mint a sportszerûség, egészséges
életvitel, összetartás, közösség épí-
tés. A nagyarányú résztvevõi lét-
szám (5000) arra ösztönözte a III.
kerületi önkormányzatot, hogy
2013-ban is folytassa sportrendez-

vény-sorozatát. A „Mozdulj rá!”
elnevezésû program már 8000
embert mozdított ki otthonából és
mozgatott meg. Ezek után nem
kérdéses, hogy 2014-ben folytató-
dik az óbudai mozgás hadjárat, a
részletekkel hamarosan jelen-
tkezünk… (Addig is kövessenek
minket a facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/obu-
dasport)

Jövõre folytatódik az önkormányzat
sportrendezvény-sorozata

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_24.qxd  2013.12.12.  14:19  Page 37



2013/24. szám38
Információk – Hirdetés

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs
ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb 2014. január 7-én)
17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-
15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr.Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hó-
nap harmadik csütörtökén (legközelebb december 19-én) 16-tól 19
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingye-
nes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-es választókerületi
elnökének megbízásából dr.Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart
minden hónap második csütörtökén (legközelebb 2014. január 9-én)
18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés
nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájá-
ban, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi ut-
ca 17.szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fo-
gadóórát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén (legköze-
lebb december 19-én) ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr. Kelen Botond,
a Mókus utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan csütörtökén 15-
tõl 17 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szük-
séges a 368-9464-es telefonszámon.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám
alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig foga-
dóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdek-
lõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a
budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA.Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órá-
tól tartja a Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a z.kar-
pat.daniel@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh La-
jos országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart. Az érdeklõdõk
a +36-20-770-6593-as tele-
fonszámon vagy a lajos.olah
@parlament.hu e-mail címen
jelentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.
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Hahota
- Uram, önt az elkülönítõbe
tesszük, mert egy rendkí-
vüli ritka, fertõzõ beteg-
ségben szenved. Csak piz-
zát és palacsintát ehet.
- Ezektõl meggyógyulok?
- Azt nem, de csak ez a két
étel fér be az ajtó alatt.

* * *
A piros lámpánál fékez egy
motoros. A jármû az oldalá-
ra dõl. Odamegy hozzá egy
járókelõ:
- Segíthetek, uram?
- Nem, köszönöm. Tudja, a
feleségem ma reggel elha-
gyott.
- Az még nem ok arra,
hogy felboruljon a motor-
ral!
- De igen, mert elvitte az
oldalkocsit!

* * *
A fiatalember elmegy a há-
zasságközvetítõhöz, és el-
mondja, milyen asszonyt
szeretne:
- Legyen szép, fiatal, gaz-
dag, kedves, hûséges és
szellemes!
- Uram, ez nem megy! Ná-
lunk büntetik a többnejûsé-
get!

Nyíló tündérrózsák, havas táj, mele-
gen gõzölgõ patak, felröppenõ vízi-
madarak - ilyen gyönyörû környezet-
ben evezhetnek azok, akik szeretné-
nek részt venni az Óbudai Sportegye-
sület (ÓSE) által hétvégente tartott,
„Hébe-hóba” elnevezésû vízitúrán.

Tervek szerint 8 turnusban szer-
vez vízitúrát az ÓSE. Az eve-

zõs kirándulások idõpontja: január
4-5., 11-12., 18-19., 25-26.; február
1-2., 8-9., 15-16., 22-23. Igény ese-
tén márciusban is folytatódik a
program. A résztvevõk kenuban
eveznek majd a meleg, 20 Celsius-
fokos, lassú folyású, kristálytiszta,

térdig érõ Hévízi patakon, mintegy
3-4 órát. A szervezõk forralt borral
fokozzák az evezõsök jó hangula-
tát. A csapat célállomása a kehi-

dakustányi üdülõ és fürdõfalu újon-
nan épült apartman házai lesznek,
ahol halászlévacsorával fogadják az
érkezõket. 

A túra másnapján szabad progra-
mot választhatnak a kirándulók.
Az érdeklõdõk a szervezõkkel is
tarthatnak, akik felkeresik az or-
szág egyik legnagyobb és legmo-
dernebb termálvizû gyógyfürdõjét,
mely óriáscsúszdával, jacuzzival,
szaunával, forró vizû élményme-
dencével szolgálja a látogatók kel-
lemes idõtöltését. A déli órákban a
társaság a Szent György-hegyi pin-
cébe indul, ahol péksüteménnyel
és borkóstolóval várják õket. A

program az Öreghalász étteremben
zárul, ahol finom és bõséges éte-
lekkel fogadják a megfáradt vízi-
túrázókat. 

(A résztvevõk a Római-parton
található Rozgonyi Piroska utca
28. szám alatti vízitelepen talál-
koznak, onnan indulnak, 8 óra-
kor. A kiválasztott túra idõpontja
elõtt 7-10 nappal érdemes je-
lentkezni. Részletek és jelentke-
zés a www.ose.hu oldalon. Tele-
fonszám: 06-20-321-0811.) 

Vízitúra a Hévízi patakon
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Cziniel cukrászda és kávéház
elérhetõ okostelefonnal is!
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