
XX. évfolyam 22. szám • Megjelenik kéthetente 40 oldalon • 2014. november 21.

Ingyenes jégpálya nyílik november végén,
advent elsõ hétvégéjén a Békásmegyeri
Közösségi Ház elõtti díszburkolatos téren.

Többfunkciós sportpálya épült a Lakta-
nya és a Vöröskereszt utca közötti te-
rületen.

Az önkormányzati ünnepségen átadták a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat,
szakembereket tüntettek ki.9

Kitüntetések a Szociális Munka Napján

4
Korcsolyapálya Békásmegyeren is

5
Elkészült a Laktanya utcai sportpark

M E G J E L E N É S Ü N K
Lapunk következõ száma
december 5-én, pénte-
ken jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Ó buda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-

testülete november 6-án tartotta a
ciklus elsõ ülését, amelyen a kép-
viselõk az elsõ napirendi pontban
megszavazták a bölcsõdei gondo-

zási díj eltörlését a városrészben.
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a gyermeket nevelõ
családok helyzetének könnyítése
érdekében hozta meg döntését; a
tapasztalatok szerint a napközbe-

ni gyermekellátásra egyre na-
gyobb igény mutatkozik ország-
szerte, de az ezzel járó kiadások
jelentõsen megterhelik a szülõk
költségvetését. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

A kisgyermekes családok álma vált valóra azzal, hogy bölcsõde épült Csillaghegyen. Az épület Makovecz Imre organikus építészetének stílusje-
gyeit viseli. Az 52 férõhelyes új közintézménybe sajátos nevelési igényû gyerekek is járhatnak majd. A korszerû, rendkívül esztétikus bölcsõdét
november 11-én adták át                                                                                                                                                       FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Eltörölték Óbudán a bölcsõdei gondozási díjat 

Átadták a Makovecz-bölcsõdét Csillaghegyen

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat – Beruházás

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megnyílt a Csillaghegyen
épült Makovecz bölcsõde
november 11-én. A korsze-
rû, esztétikus intézmény
megépítésével több prob-
lémát is kezelt az önkor-
mányzat: növelte a férõhe-
lyek számát, sikerült meg-
felelõ színvonalú, hiány-
pótló ellátást biztosítani a
városrészben élõ kisgyer-
mekes családoknak. 

Az ember ott kezdõdik,
hogy teremt valamit,

ami nincs. Valakinek lenni
a semmibõl. Nem a legki-
sebb, hanem a legnagyobb
ellenállást keresni - idézte
Hamvas Béla gondolatait
Bús Balázs polgármester a
bölcsõde átadásán. Úgy
fogalmazott, meggyõzõdé-
se, ha valamit támadnak,
bármirõl is legyen szó, az
sokak számára fontos do-
log kell, hogy legyen. Egé-
szen biztos, hogy jelentõ-
ségében messze túlmutat
azokon az ügyeken, mely-
re legyinteni lehet. Csillag-
hegy új bölcsõdéje eseté-
ben is ez a helyzet - utalt a
választások elõtti ellenzé-
ki magatartásra. Olyan in-
tézmény létesítését tá-
madták bizonyos érdek-
körök, melynek képvise-
lõi pontosan tudják, hogy
a beruházás teljesen átlát-
ható, az EU-támogatás
okán is minden egyes fá-
zisa nyomon követhetõ.
Ami még érdekesebbé te-
szi a történetet az az, hogy
a zavarkeltés szószólója
képviselõként szavazatá-
val támogatta a bölcsõde
megépítését. 

Szimbólum 
és minta 

- Az új épület már
megjelenésében is eltér
a többi közintézmé-
nyünktõl, formavilága
azonban csak azok szá-
mára szokatlan, akik
nem ismerik Makovecz
Imre épülettervezésnél
többre törekvõ alkotói
szemléletét. E kétségte-
lenül jelentõs kiadást
igénylõ intézmény egy-

szerre szimbólum és
minta. Energia-haté-
kony megoldása, a spe-
ciális nevelési igényû
gyerekek számára nyúj-
tott szolgáltatása, a he-
lyiségek és a konyha
felszereltsége pontosan
mutatja, hogy a XXI.
században milyennek
kell lennie a bölcsõdei
szolgáltatást nyújtó in-
tézménynek.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyûlési képviselõ
az épület átadása kap-
csán úgy fogalmazott,
ismét valami értékes

született. Az ország leg-
modernebb bölcsõdéje a
használhatóság és fenn-
tarthatóság példája is
lesz. Hozzátette, a III.
kerület a kormányzati
támogatással megvaló-
sult beruházásával egye-
diségében, stílusában és
felszereltségében is ma-
radandó értéket hozott
létre mindenki, de külö-
nösen a kisgyermekes
családok számára.

Elõzmények
Csillaghegyen régóta

problémát jelentett már,
hogy a városrész egyet-

len bölcsõdéjét, a mû-
szakilag is elavult, 38
férõhelyes Álmos utcai
kis intézményt sem fel-
újítani, sem átalakítani
nem lehetett. Bezárása
esetén megszûnõ férõ-
helyeket csak Békásme-
gyeren tudta volna pó-
tolni az önkormányzat.

A képviselõ-testület há-
rom évvel ezelõtt új
csillaghegyi bölcsõde
létrehozásáról döntött,
majd a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség pályáza-
tán közel 150 millió fo-
rintot nyert el a helyha-
tóság. A Makovecz Stú-
dió által elkezdett, majd
a Paralel Építésziroda
Kft. végleges tervei
alapján készülõ, Mako-
vecz Imre stílusának jel-
legzetességeit viselõ új
bölcsõde építési munkái
tavaly szeptember vé-
gén kezdõdtek el a Hu-
nyadi utcában, és egy év
alatt be is fejezõdtek. 

Sószoba, 
fõzõkonyha 

Az 52 férõhelyes böl-
csõdében kialakítottak
egy sószobát, egy 300
adag étel elõállítására
alkalmas fõzõkonyhát,
egy központi játszószo-
bát, valamint külön fej-
lesztõ szobát a sajátos
nevelési igényû (SNI)
gyermekeknek az ehhez
szükséges eszközökkel
felszerelve. Mindemel-
lett az épület korszerû
energetikai megoldáso-
kat használva, napkol-
lektor-rendszerrel állítja
elõ a használati meleg
vizet, ami szervesen il-
leszkedik abba a kon-
cepcióba, amely a kerü-
leti közintézmények
energetikai korszerûsí-
tését tûzte ki céljául. 

Bölcsõdei 
ellátás Óbudán 

Óbuda-Békásmegye-
ren az utóbbi években
100-130 új bölcsõdei fé-

Természetközeli, barátságos, korszerû 

Átadták a Makovecz-bölcsõdét Csillaghegyen

• Az épületet Beer Miklós, a Váci Egyházmegye
püspöke és Battyányi Géza, a Csillaghegyi Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora áldotta meg.
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A csillaghegyi böl-
csõde tervezésére

2011-ben kérte fel az ön-
kormányzat Makovecz
Imrét, aki elvállalta, de
ereje fogytán az éppen
irodájában dolgozó fiatal
vándoriskolás építészre,
Mike Dianára bízta a
munkát. Makovecz halá-
la után régi kollégája és
tanítványa, Kravár Ág-
nes vette át a tervezést. A
2011. szeptember 27-én
elhunyt építész már nem
érhette meg a bölcsõde
átadását, de a tervek még
az õ vázlatai és útmutatá-
sa alapján készültek. 

Az építészetileg (is)
csendes csillaghegyi
kertváros viszonylag
nagyméretû telkén mél-
tósággal, arányosan jele-
nik meg az épület, bejá-
rati kapuja elõtt tornác-
cal fordulva az utca felé.
A hódfarkú cserépfedés,
a mélyen lehúzott és
nagy kiülésû ereszvonal,
az emeletes homlokzat-
rész kontyolásra emlé-
keztetõ kialakítása, a
keskeny, magas, szinte
art decós földszinti abla-
kok, „oromzatukban”
egy-egy festett közép-
pontú fa medialionnal,

valamint az emeleti ab-
laksor faplasztikájú ke-
retelése Kós Károly és
körének formálását idé-
zi. Az íves vonal mentén
telepített foglalkoztató-
kat magukban foglaló

épületrészeken a kupola
alsó részét keretezõ,
mélyre húzott eresz és
tetõzet tréfás kalappá te-
szi a tetõidomokat. Eze-
ket az udvar felõl körül-
járva tornácos térsorral

találkozunk, amelyet a
két-két foglalkoztató kö-
zötti bejárat tagol, s erre
tengelyesen szimmetri-
kusak a foglalkoztatók
és azok kiszolgáló helyi-
ségei. (MÉonline-sz.)

rõhelyet alakítottak ki,
így a kerület 11 intéz-
ményében jelenleg 922
gyermek napközbeni el-
látása folyik. Az intéz-
mény megépítésével
több gondot is kezelt az
önkormányzat: növelte
a férõhelyek számát, si-
került megfelelõ színvo-
nalú, hiánypótló ellátást
biztosítani a csillaghe-
gyi kisgyermekes csalá-
doknak. Az önkormány-
zat legutóbbi döntésével
eltörölte a bölcsõdei

gondozási díjat, ezzel is
csökkentve januártól a
családok terheit. 

Új játszótér 
Mivel a bölcsõde egy

játszótér helyére épült, a
környékbeli gyerekek
számára új, modern ját-
szóteret hoz létre az ön-
kormányzat az intéz-
mény melletti telken,
mely megfelel a kor kö-
vetelményeinek, uniós
elõírásainak.

Szeberényi Csilla

Az építész emlékére a bölcsõde udvarán Makovecz Pál közremûködésével almafát ültettek

Az ökumenikus egyházi szertartást követõen az építész
özvegye, Makovecz Imréné Szabó Marianne, Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter és Bús Balázs polgár-
mester megkoszorúzta Makovecz Imre emléktábláját,
mely Makovecz Benjámin alkotása 

„A mester emlékének”

• Építtetõ: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
Bonyolító: Óbuda Városfejlesztõ Kht. Tervezés: Pa-
ralel Építésziroda Kft. Kivitelezõ: Kalotherm Zrt. Épí-
tészek: Kravár Ágnes, Mike Diana. Építész munka-
társ: Benyó Géza. Statika: Pongor László, Pond-
Mérnöki Iroda Kft., Hadnagy Gábor. Gépészet:
Szalóky László - Kristályklíma Plusz Kft., Benes
László, Csiszár Endre, Marosi Gergely. Elektromos
tervezés: Sax Dezsõ - Hochplan Kft. Belsõépíté-
szet: Kravár Ágnes, Mike Diana, Márton László At-
tila. Belsõépítészeti kivitelezés: Györkös Miklós -
Bellart Bt. Konyhatechnológia: Fraknói Béla. Kerté-
szet: Buella Mónika. Kerámiadíszek: Kun Éva. Fa-
szobrok: Megyeri László.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Tudósítás az ülésterembõl

A z önkormányzat a
bölcsõdei gondozá-

si díj 2015. január 1-jétõl
történõ megszüntetésével
átvállalja az így keletke-
zett költségeket, és gon-
doskodik annak az ön-
kormányzat 2015. évi
költségvetésébe való be-
tervezésérõl. A gondozási
díj 2012 januárjától a

Gyvt.-felhatalmazás alap-
ján 180 Ft/nap/fõ összeg-
ben volt meghatározva,
így a vállalás az elõzetes
számítások szerint éves
szinten 17 millió forint
többletköltséget jelent az
önkormányzatnak. Az in-
tézkedés érinti az ide vo-
natkozó helyi rendeletet,
így ezt is módosítják. 

A z önkormányzat
költségvetésében

idén is jelentõs összeget
különített el karácsonyi
segélyre, amely a rászo-
rultaknak, valamint a
kerületi oktatási, szociá-
lis és gyermekvédelmi
intézményeknek adható.
Idén közel 1800-an szá-

míthatnak támogatásra.
Az intézmények eseté-
ben az összeg a karácso-
nyi ünnepség szervezé-
sére, az ehhez szükséges
kellékek, ajándékcso-
magok vásárlására, kul-
turális rendezvényeken
való részvételre fordít-
ható.

A képviselõk meg-
szavazták a Népze-

neoktatásért Alapítvány
székhelyhasználati kérel-
mét, döntöttek a Rászorul-
tak Megsegítése Alapít-
vány támogatási összegé-
nek felhasználási üteme-
zésérõl, együttmûködési
megállapodások kötését

támogatták az Óbudai
Múzeum Közalapít-
vánnyal, a Magyar Vörös-
kereszt Budapesti Szerve-
zetével és a Boldog Sala-
mon Körrel. Elfogadták
továbbá a múlt évi költ-
ségvetésbõl támogatott
szervezetek pénzügyi és
szakmai beszámolóját is.

Karácsonyi támogatás

Együttmûködési
megállapodások

Sétány az Amfiteátrum körül
Új gyalogos, díszburkolatos sétányt épít az önkor-
mányzat az Amfiteátrum körül. A közterületen új
közvilágítási hálózatot alakítanak ki, ide kerül az
Óbudai Promenádnál lévõ, annak felújítása elõtti
idõkbõl származó kandeláberek nagyobb része. A
többi lámpatestet a Mókus utca közbensõ szaka-
szán helyezik el.

Felújítják a Hold udvart
Az Ágoston utca-Bécsi út közötti területen található Hold udvar egy panelépületek-
kel körülvett, rendkívül leamortizálódott közösségi tér. Számos lakossági megkere-
sés érkezett az önkormányzathoz, kérve a terület felújítását, a kor igényeihez va-
ló hozzáigazítását. Elsõ lépésként a döntéshozók 6 millió forintot csoportosítottak
át a tervezési feladatok fedezeteként. A Hold udvar rekonstrukciója annak a közte-
rület rehabilitációs munkának a folytatása, mely a Vörösvári úti térrekonstrukcióval
kezdõdött, a Vörösvári út-Váradi utca-Bécsi út által határolt területen.

I dén a Flóra 2007 Köz-
hasznú Alapítvány

nyerte el a 2005-ben ala-
pított Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díjat. 

Az elismerés azoknak
a kiemelkedõ tevékeny-
séget kifejtõ természetes
személyeknek, vagy in-
tézményeknek adomá-
nyozható, akik Óbuda-
Békásmegyer szociális

ellátásainak, szolgáltatá-
sainak fejlõdéséhez, vala-
mint hátrányos helyzetû
lakosai életminõségének
javításához kimagasló
teljesítménnyel vagy élet-
mûvükkel hozzájárultak.
A Flóra Alapítvány az ön-
kormányzattal kötött
megállapodása értelmé-

ben a Kerék utcai bölcsõ-
dében végzi a III. kerületi
rászoruló gyermekek és
családjaik segítõ ellátá-
sát, valójában mind a 11
telephelyen térítésmente-
sen biztosítják ezt. A díjat
minden évben, így most
is a Szociális Munka
Napján adták át.

Szociális díj a Flórának

AGepárdok jégcsar-
nok, a téli, Fõ téren

felépített jégpálya, illetve
az Aquincum Általános Is-
kolánál lévõ mûanyag pá-
lya mellett november vé-
gétõl már a Csobánka té-
ren is lehet korcsolyázni.
A már hagyományossá
vált óbudai Fõ téri jégpálya
mellett felmerült az igény,
hogy a békásmegyeri lako-
sok számára is elérhetõvé
váljon lakókörnyezetük
közelében egy ingyenes
jégpálya. A lehetséges
helyszínek elõzetes felmé-
rését követõen a Békásme-
gyeri Közösségi Ház elõtti
díszburkolatos tér megfe-
lelõ helyszínnek bizonyult
a korcsolyázási lehetõsé-
gek bõvítésére.Az újonnan
kialakított jégpálya advent

elsõ hétvégéjétõl, novem-
ber 29-tõl 2015. január 11-
ig áll a kikapcsolódni vá-
gyók rendelkezésére, 8-
tól 20 óráig. A 12 és fél
méterszer 20 méter nagy-
ságú természetes jégpá-
lyát (mely alig kisebb a Fõ
téri nagy jégpályánál) nap-
közben pályafelügyelõ, éj-
szaka két biztonsági õr õrzi
majd. A pálya mellett me-
legedõ sátor épül, lesz to-
vábbá korcsolyakölcsön-
zõ, szerviz és büfé is.

Újabb korcsolyázási helyszín,
ezúttal Békásmegyeren

TESTÜLETI ÜLÉS 
A képviselõ-testület kö-
vetkezõ rendes ülését
november 27-én 10 órá-
tól tartja a Városháza ta-
nácskozó termében

Eltörölték Óbudán a bölcsõdei gondozási díjat 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Laktanya és a Vöröske-
reszt utca közötti terüle-
ten, az egykori játszótér
helyén épült meg a több-
funkciós sportpálya.

A z augusztus vége óta
zajló munkálatok a

végéhez értek. A közeli
fitneszpark melletti terüle-
ten korábban elavult, bal-
esetveszélyes pályán fo-
cizhattak csak a gyerekek,
az új park azonban több és
más sportág kedvelõi szá-
mára is biztonságos spor-
tolást tesz lehetõvé. A fu-
tókör, amely körbevezet
az egész parkon az ízüle-
tek kímélése, valamint a
balesetek elkerülése érde-
kében gumiburkolatot ka-
pott, csakúgy mint a fel-
nõtt fitneszpark korábban
kialakított területe.

Afutókör és a sprintsza-
kasz által határolt zöldte-

rületen úgynevezett Street
Workout zónát létesítettek
nyújtókkal, amely saját
testsúlyos edzésformákat
tesz lehetõvé.

A tervezett skatepálya
megépítésébe a gördesz-
kások egyik felhasználói
közösségét, a Padka Pro-
jekt tagjait is bevonta az
önkormányzat, akik
olyan elemeket válogat-
tak össze, amelyek a pá-
lyát egyedülállóvá teszik
egész Budapesten. Az ere-
detileg rozsdamentes acél,
alumínium és rétegelt fa-
lemez kombinációjú rám-
pák helyett betonelemek,
köztük C alakú padka és
egy hosszú korlát kapott
helyet. Az egyeztetések-
nél szempont volt, hogy
ne csak a gördeszkások,
hanem a görkorcsolya és a
bmx kedvelõk is használ-
hassák a parkot. Bús Ba-

lázs polgármester a fiata-
lokkal együtt nézte meg
az elkészült parkot.

A nyári idõszakra gon-
dolva az önkormányzat

párakapu felállításáról is
gondoskodott. A zöldfe-
lületeken a fákat cserje-
sáv határolja, a kikopott
füvet ápolt gyepfelülettel

pótolták. A látogatók
egyedi kialakítású pa-
dokkal, több hulladék-
gyûjtõvel, illetve bicikli-
tárolóval találkozhatnak.

Elkészült a Laktanya utcai sportpark

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat – Felhívás

Újra elnyerte választói bizal-
mát dr. Pappné dr. Nagy Ju-
dit, a 15. számú választóke-
rület önkormányzati képvi-
selõje, aki alpolgármester-
ként is folytathatja a mun-
kát a következõ öt évben. 

- Nem kell sokat töp-
rengenem, ha a követke-
zõ évek feladatait szeret-
ném megfogalmazni, hi-
szen az elõzõ négy évben
végzett munka szellemé-
ben szeretnénk folytatni
tevékenységünket. Az el-
múlt esztendõben az is
kirajzolódott, hogy mi-
lyen újabb nagy projekte-
ket szükséges megvalósí-
tanunk - mondta dr.
Pappné dr. Nagy Judit al-
polgármester.

Véleménye szerint az
egyik fontos feladat a köz-
biztonság további erõsíté-
se, aminek egyik haté-
kony eszköze a térfigyelõ-

kamerahálózat
fejlesztése. A ke-
rületben az el-
múlt években
számos helyen
telepítettek már
ilyen technikát,
és az ezzel kap-
csolatos vissza-
jelzések bíztató-
ak, a megoldás hatékony,
a bûncselekmények szá-
ma csökken, ahol a térfi-
gyelõ rendszer mûködik. 

- Az elõzõ ciklus szá-
mos eredménye közül -
közutak, járdák felújítása,
közvilágítás fejlesztése a
megfelelõ területeken,
zöldfelületek növelése és
karbantartása, parkolási
gondok orvoslása - ki-
emelkedik intézményeink
és a lakóépületek energe-
tikai korszerûsítését szol-
gáló törekvésünk pályáza-
ti források igénybevétele
útján, a közterületek fej-

lesztését, meg-
újítását eredmé-
nyezõ projektek
végrehajtása,
nyugdíjasklub-
ok, fitnesz-
parkok, sportlé-
tesítmények fel-
újítása, létesíté-
se, egyszóval

mindaz, ami az élhetõbb
város, és a  közösségépítés
céljainak megvalósulását
szolgálja.

Az önkormányzat ed-
dig is minden lehetõséget
magragadott, minden for-
rást igyekezett felhasznál-
ni, az említett célok eléré-
se érdekében és ez a jövõ-
ben is így lesz, ha lehetsé-
ges még hatékonyabban
elvégzett munka útján -
tájékoztatott. 

Az alpolgármester fon-
tos feladata az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. munkájá-
nak felügyelete. Ezzel

kapcsolatban így fogal-
mazott:

- Az elmúlt ciklusban új
alapokra helyeztük a va-
gyonkezelést és a va-
gyongazdálkodást, az ön-
kormányzat érdekeinek
maximális szem elõtt tar-
tásával vezettünk be sze-
mélyi és szervezeti válto-
zásokat, amelyek ered-
ményre vezettek. A va-
gyonkezelõi feladatok kö-
zé tartozik az önkormány-
zati lakások, intézmények
hasznosítása, üzemelteté-
se, továbbá karbantartása,
állagmegóvása, felújítása,
amelynek területén szin-
tén jelentõs eredményeket
értünk el, számtalan in-
tézményünk megújult és
újul meg az elkövetkezõ
idõszakban is. Emellett
nagy figyelmet fordítot-
tunk arra is, hogy az ön-
kormányzati vagyon ré-
szének számító ingatlan-

állomány bérbeadása,
esetleges értékesítése
mindig a közösség érde-
keinek megfelelõen tör-
ténjen. A jövõben is en-
nek szellemében szeret-
nénk vagyonkezelõi tevé-
kenységünket folytatni. 

A nagy volumenû beru-
házások közül talán a leg-
fontosabb a békásmegyeri
piac és vásárcsarnok újjá-
építésének megvalósítása,
mellyel kapcsolatosan ön-
kormányzatunk az elõké-
szítõ munkákat már elvé-
gezte, az építési engedé-
lyezési eljárás jelenleg fo-
lyamatban van és remél-
jük a kormányzati segít-
ség is rendelkezésünkre
áll majd, a finanszírozást
illetõen, hogy régi vá-
gyunk szerint a beruházás
terv szerint megvalósul-
hasson - mondta dr.
Pappné dr. Nagy Judit.

K. Gy.

Októberben a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat és Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata megállapodása alapján kedvezmé-
nyes kenyérvásárlásra jogosító bérleteket
osztott ki az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ.
Kenyérbérletre az az óbudai lakos jogosult:
akinek a nyugdíja nem haladja meg a 78
ezer 759 forintot, vagy rendszeres szociá-
lis segélyben, idõskorúak járadékában ré-
szesül, vagy foglalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatásban részesül, vagy nyilvántartott /
regisztrált álláskeresõ, vagy közfoglalkoz-

tatásban vesz részt, vagy rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezménnyel rendelkezik
és 3, vagy több gyermeket nevel.
A bérlet 45 napra szól, és 10 kilogramm
kedvezményes áru kenyérre jogosít. Lejár-
takor - amennyiben a szociális rászorultság
továbbra is fennáll - újabb bérletet adnak ki.
A bérletet a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Zápor utcai pékségében lehet felhasz-
nálni fehér és félbarna kenyér vásárlására.
A bérletesek számára az 1 kilogramm ke-
nyér 100 forint, fél kilogramm kenyér ára
pedig 50 forint. Az akció elsõ három heté-

ben 214 kilogramm kenyeret értékesítet-
tek. Az igénybe vevõk leginkább a délelõtti
órákban mentek kenyérért és zömmel fél
kilós, félbarna kenyeret vásároltak. Az ak-
ció folytatódik: az év végéig érvényes új
bérleteket november 15-30. között osztják
ki a Családi Tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ Váradi utca 9-11. szám alatti
telephelyén.

„Egyszerûen folytatni kell a munkát”

Ösztöndíjas program
A diplomás pályakezdõ fiatalok elhe-
lyezkedési esélyeinek elõsegítésére
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
ösztöndíjas programot indított.
A programon belül a fiatalok munkahelyi ta-
pasztalatokat, a végzettségüknek megfele-
lõ gyakorlati ismereteket szerezhetnek.
Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
a felsõfokú végzettség megszerzését kö-
vetõen egy alkalommal létesíthetõ.
A programban a következõ feltételeknek
megfelelõ fiatalok vehetnek részt: magyar
állampolgár; cselekvõképes; büntetlen elõ-
életû; a 30. életévét még nem töltötte be;
akinek a diplomája a jogviszony létesítését
megelõzõ két éven belül került kiadásra;
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogvi-
szonyban, kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.
(A szervezeti egységek által elvárt vég-
zettségekrõl bõvebb információ a http://
obuda.hu/palyazatok/osztondijas-program
linken található.)

Kedvezményes kenyérbérlet 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: A minisz-
terelnök is felszólalt novem-
ber 7-én a Fõvárosi Közgyû-
lés alakuló ülésén. Orbán
Viktor a megkezdett közös
munka folytatásáról biztosí-
totta a nyilvánosságot.

Budapest sikere tegnap
is, ma is, holnap is

nemzeti érdek - jelentette
ki Orbán Viktor miniszter-
elnök november 7-én, a
Fõvárosi Közgyûlés alaku-
ló ülésén. Aminiszterelnök
arról biztosította a nyilvá-
nosságot, hogy a kormány
és a városvezetés éppen
ezért a jövõben is együtt
fog dolgozni. Az eddigi
közös sikerek között a kor-
mányfõ a 4-es metró befe-
jezését, a Ludovika, a Vár-
kert Bazár, az Erkel Szín-
ház és a Zeneakadémia fel-
újítását, a Budapest Music
Center és a Groupama
Aréna felépítését, a Tüske-
csarnok hamarosan követ-
kezõ átadását említette.

A második ciklusát
megkezdõ Tarlós István
fõpolgármester úgy fo-
galmazott: Budapest
mindig szuverén, sza-
bad város volt, amit

megmutatott 1848-ban,
1956-ban és késõbb is. 

- Volt már nekünk nagy
kommunista barátunk,
most van nagy demokrata
barátunk, akkor is meg
akarták mondani, mit és
hogyan szeressünk, úgy
látszik, most is. Budapest
szuverén város, köszön-
jük szépen, magunktól is
el tudjuk dönteni, milyen
demokráciát és hogyan
szeretnénk, a demokrácia
azt jelenti, hogy egyenran-
gú partnerek vagyunk -
hangsúlyozta.

A közgyûlés megválasz-
totta a fõpolgármester-he-
lyetteseket is: Bagdy Gá-
bort (pénzügyek), Szene-
czey Balázst (városfejlesz-
tést) és Szalay-Bobrov-
niczky Alexandrát (humán
ügyek). Egyhangúlag meg-
választották Kocsis Máté
józsefvárosi polgármestert
önkormányzati és rendé-
szeti tanácsnoknak.

A közgyûlés több pon-
ton módosította a szerve-
zeti és mûködési szabály-
zatát (szmsz) is.  Az
szmsz-en egyebek mellett
a választási törvénybõl
eredõ módosításokat ve-

zették át. A közgyûlés
összetételére vonatkozik
az egyik változás: a testület
tagja a fõpolgármester, a
23 kerületi polgármester és
a fõvárosi kompenzációs
listáról mandátumot szerzõ
9 képviselõ. Pontosították
a szavazásra vonatkozó
elõírásokat is, így például

beemelték a fõváros lakos-
ságszámának együttesen
több mint a felét képviselõ
kerületi polgármesterek
igen szavazatának szüksé-
gességét. Az szmsz-bõl ki-
vették a frakciókról szóló
pontokat, továbbá a képvi-
selõcsoportok mûködésé-
hez biztosított egyszeri

alapellátásokat, egyebek
mellett a költségvetési ke-
retet, irodai eszközöket,
napilapokat, reprezentáci-
ós költségeket. 

A határozatot a képvi-
selõk 23 igen, 7 nem
szavazattal, 3 tartózko-
dás mellett fogadták el. 
budapest.hu-Óbuda Újság

Új bizottságok
A fõvárosnak ezentúl hét állandó döntés-elõkészítõ
szerve lesz: az emberi erõforrások és nemzetközi
kapcsolatok bizottsága; a költségvetési; a közbeszer-
zési; a pénzügyi és ellenõrzõ; a tulajdonosi, gazdasá-
gi és közterület-hasznosítási; az ügyrendi, nemzetisé-
gi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenõr-
zõ; a városfejlesztési, közlekedési és környezetvédel-
mi bizottság. Ezek élére öt kormánypárti és két ellen-
zéki képviselõ kerülhet.

Lapzártakor érkezett: A fõ-
város napja alkalmából ki-
tüntetéseket, elismerése-
ket adott át Tarlós István
fõpolgármester a Fõvárosi
Közgyûlés november 17-ei
ünnepi ülésén. 

Pro Urbe Budapest-dí-
jat adományoztak dr.

Béres Józsefnek, a Béres
Gyógyszergyár Zrt. elnö-
kének, az egészségügy,

oktatás és kultúra terüle-
tén nyújtott kiemelkedõ és
önzetlen támogatásáért,
szolgálatáért. 

Budapestért-díjat kapott
Müller Istvánné, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény vezetõje, pél-
damutató szakmai mun-
kásságáért, az idõs embe-
rekért végzett önzetlen és
áldozatos tevékenysége
elismeréséül. 

Ugyancsak Budapest-
ért-díjat adtak a Római
Sport Egyesületnek, az
egészséges életmód és
az úszósport népszerûsí-
tése érdekében kifejtett
magas színvonalú tevé-
kenysége, az utánpótlás
nevelésben elért ered-
ményei elismeréseként.
A kitüntetést Gyepes
Lajos, az egyesület el-
nöke vette át. sz

Megalakult az új Fõvárosi Közgyûlés

Elismerések Budapest napján 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Az egykori harctéren, a
Kiscelli Schmidt-kastély-
nál mécsesekkel és koszo-
rúkkal emlékeztek az 58
évvel ezelõtt hõsi halált
halt ellenálló hazafiakra,
szabadságharcosokra.

A z 1956-os forrada-
lom és szabadság-

harc áldozatairól emlé-
keztek meg önkormány-
zati képviselõk, III. kerü-
leti pártok és szerveze-
tek, valamint magánsze-
mélyek november 4-én a
Kiscelli Schmidt-kastély
fõbejáratánál elhelyezett
emléktábla elõtt.

Bús Balázs polgármes-
ter beszédében így fogal-
mazott: - 1956 novembe-
rében, amikor megindult
a szovjet invázió Ma-
gyarország függetlensé-
gének eltörlése érdeké-
ben, mindenki számára
világossá vált, hogy mit
is jelent a gyakorlat nyel-
vére lefordítva a szovjet-
magyar megbonthatatlan
barátság. Lehajtott fejû,
megalázott városlakókat,
megtorlást és parancs-
uralmat.

Ezekben a hetekben
sok szó esik a különbözõ
országokhoz fûzõdõ ba-
rátságról. Én úgy látom,
csak a tettek alapján ítél-
hetjük meg azt, hogy
Magyarországnak ki a
barátja. Néhány hangza-
tos kiáltványra és újság-
cikkre futotta csak a vi-
dám és jóllakott Ameri-
kától, érdemi segítségre
azonban nem számíthat-
tak az ‘56-os honvédõk.
„Bajban ismerszik meg a
barát” - tartja a közmon-
dás. November 4. ponto-
san megmutatta, kik Ma-

gyarország barátai, és kik
nem azok. Lengyelor-
szág bizonyította, hogy
rájuk számíthatunk. Vért
adtak, és tonnaszám
küldték a gyógyszereket,
a vérplazmát és az
élelmiszert.

1956 novembere után a
hallgatás hosszú évtizedei
következtek, s a szabad-
ság ismét elérhetetlen tá-
volságba került. Az 1989-
90-es rendszerváltozás óta
felnõtt generációk számá-
ra azonban a szabadság
már teljesen természetes, s

mint olyan adottság, me-
lyért nem kell semmit sem
tenni, sokak szemében le-
értékelõdött. Míg az elõ-
deink a vérüket adták érte,
ma jópáran fontosabbnak
tartják jólétüket és szociá-
lis biztonságukat, mint a
mindenkit megilletõ sze-
mélyes szabadságot és a
jogbiztonságot. 58 évvel a
szovjet megszállás után
ezért is kötelességünk fi-
gyelmeztetni a jóléti társa-
dalmunk fiatalabb tagjait,
hogy a szabadság olyan
közös értékünk, mely
semmi mással nem cserél-
hetõ föl. Elõdeink harcol-
tak érte, nekünk pedig vé-
delmeznünk kell!

A polgármester be-
széde végén név szerint
is megemlékezett az el-
lenálló hazafiakról, akik
a Schmidt-kastélynál a
legvégsõkig kitartottak
és vállalták a túlerõvel
szemben is a küzdel-
met. Köztük Pércsi La-

jos õrnagyról, Erdõsi
Ferenc hadnagyról,
Csiki Lajos alhadnagy-
ról, akiket 1958. május
10-én kivégeztek, vala-
mint a velük együtt el-
ítélt Dalmadi Jenõrõl,
aki életfogytiglani és
Toronyi Jánosról, aki 12
évi büntetést kapott.

Egy emberöltõnyi idõ
távlatából visszatekint-
ve sem feledjük a ma-
gyar szabadságharc több
százezer fegyveres el-
lenállóját, a börtönbe
vetett áldozatokat, az in-
ternáltakat, a megkín-
zottakat és a mintegy
400 kivégzett áldozatot.

Koszorúzás 
A beszéd után az alábbi pártok és szervezetek gyúj-
tottak mécsest, helyezték el az emlékezés virágait:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az 56-os
Szövetség III. kerületi Szervezete, a III. kerületi
POFOSZ, a Fidesz III. kerületi Szervezete, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom III. kerületi Szer-
vezete, Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi
Önkormányzata, a „Braunhaxler” Német Hagyo-
mányápoló Egyesület, Óbuda-Békásmegyer Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzata, Óbuda-Békásmegyer
Ifjúsági Önkormányzata, Óbudai Fidelitas, Demokra-
tikus Koalíció III. kerületi Szervezete.

Megemlékezés a Kiscelli Schmidt-kastélynál 

„November 4. pontosan megmutatta, kik Magyarország barátai”

Budapest fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete és Varsó Bemowo
kerületének képviselõ-testülete 2010-ben közösen alapí-
totta meg a Bem József Díjat, mely díj odaítélését és át-
adását rendelet szabályozza.
„A díj adományozható annak a kiemelkedõ tevékenységet
kifejtõ természetes személynek, jogi személynek, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságnak, aki
(amely) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó
Bemowo kerülete közötti együttmûködés elmélyítéséhez, fej-
lesztéséhez kimagasló teljesítményével hozzájárult, vala-
mint a lengyel-magyar kapcsolatok és barátság elmélyítése
érdekében kiemelkedõ munkát végzett.”
A díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és tu-
risztika, gazdasági kezdeményezés, közélet területein vég-
zett tevékenységért ítélhetõ oda.
A Bem József Díj évente adományozható lengyel részrõl
egy és magyar részrõl egy fõ részére.
A magyar díjazott személyére 2014. november 30-áig
írásban - a mellékelt 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. számú mel-
léklet formanyomtatványának kitöltésével - tehet indít-
ványt: a polgármester, legalább 5 települési képviselõ, az
önkormányzat területén mûködõ társadalmi szervezet és
az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, leg-
alább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétérõl a Bem József Díj Kuratóriumá-
nak javaslata alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete dönt 2015. január 31-éig, az ado-
mányozás indokait is tartalmazó határozatban.
A díjat várhatóan Bem József születésnapján, március-
ban adják át. A díjjal kisplasztika és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat - azaz a kitöl-
tött formanyomtatványt - zárt borítékban, a polgármeste-
ri hivatal címére (Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
la 1033 Budapest, Fõ tér 3.) postai úton kérjük benyújta-
ni „Javaslat Bem József Díj adományozására” megje-
löléssel, 2014. november 30-áig.
(A benyújtási határidõ a postára adás dátumát jelenti. A
formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.)
Bõvebb információ az alábbi telefonszámon, illetve e-
mail címen kérhetõ: tel.: 437-8834. E-mail:
borbely.rita@obuda.hu

A Bem József Díj 2015. évi adományozása

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A Flóra 2007 Alapítvány
vehette át a Szociális
Munka Napján a Fischer
Ágoston-díjat. Az önkor-
mányzat hat szakembert
tüntetett ki dicsérõ okle-
véllel.

A legenda szerint va-
lamikor a IV. szá-

zadban egy római kato-
na megszánt egy földön
fekvõ, didergõ koldust,
és rá terítette a köpenye
lehasított egyik felét.
Éjjel álmában Jézus je-
lent meg neki a köpeny-
darabba burkolva, amit
õ jelnek tekintett, és
megtért a keresztény
hitre. A katonából lett
tours-i püspök, Szent
Márton e gesztusa miatt
lett a könyörületesség
egyik példaadó szentje.

A Szociális Munka
Napját világszerte no-
vember 12-én ünneplik,
mégis mindenki számá-
ra világos az összefüg-
gés a november 11-ei
Szent Márton-nap szel-
lemiségével és üzeneté-
vel, hiszen azok a szak-
emberek, akik a szociá-
lis szférában dolgoznak,
ha „csupán” a munkáju-
kat is végzik minden
nap, amikor rászoruló,
elesett, fogyatékkal élõ,
beteg vagy hajléktalan
embereket gondoznak,
egyúttal megértésrõl, tü-
relemrõl, szeretetrõl
tesznek tanúbizonysá-
got. Ezt hangsúlyozták
november 11-én az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban rendezett díj-
átadó ünnepség szóno-
kai is.

- A másokon segítõ
szakember munkája az
egész személyiséget ve-
szi igénybe. Önök felbe-
csülhetetlen munkát vé-
geznek - fogalmazott Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere. -
Látnunk kell ugyanak-
kor, hogy kerületünkben
nagyon sokan küzdenek
mentális és szociális
problémákkal. Egy olyan
városrészben, amely a

közösségépítést tûzte ki
céljául, nem engedhet-
jük, hogy õk elsodródja-
nak, leszakadjanak. Eh-
hez az egész közösség
megértése, türelme szük-
séges, ám e munka nagy

része mégis az önök vál-
lán nyugszik. Köszönet-
tel tartozunk érte.

- Rendkívül nehéz te-
repen dolgoznak, rend-
kívül nehéz körülmé-
nyek között - kezdte a

beszédét Varga Mihály
nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyûlési
képviselõ. - Magyaror-
szág sajnos még nem az
az ország, amely min-
den területnek minden

feltételt biztosítani tud-
na. Ráadásul Magyaror-
szágon az elmúlt évek-
ben sok olyan változás
történt, amely számos
honfitársuk számára
nem a gyõzelem érzését
hozta el, hanem inkább
a befelé fordulás, a kö-
zösségtõl való távolma-
radás érzését. Ezek mi-
att is hárul nagy felelõs-
ségre a szociális terüle-
ten dolgozókra. 

Bús Balázs és Varga
Mihály is utalt arra, idõ-
szerû, hogy a szociális
munka területén is létre-
jöhessen olyan életpálya-
modell, amelyet a kor-
mány az oktatás-nevelés
területén dolgozott ki.

Az önkormányzat
2005 óta adja át a Szoci-
ális Munka Napján a
Fischer Ágoston Óbudai
Szociális Díjat annak a
kerületi természetes
vagy jogi személynek,
aki az adott évben a leg-
többet tette a területen.
Ugyancsak az ünnepsé-
gen nyújtják át a legjobb
szakembereknek járó di-
csérõ okleveleket is.
Mint minden évben, a
kitüntetéseket Bús Ba-
lázstól vehették át az ar-
ra érdemesek. K. Gy.

Õk a segítség

Kitüntetések a Szociális Munka Napján 

A Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat idén az autizmussal élõ, autisz-
tikus és halmozottan sérült gyermekeknek számára sérülésspecifikus és inten-
zív fejlesztést biztosító Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány nyerte el.
Dicsérõ oklevelet kapott: Csoóri Julianna, kisgyermeknevelõ, az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék munkatársa; Horváthné Bakócz Eszter, szaktanácsadó,
az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény dolgozója; Jáger Imre, gépkocsive-
zetõ, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ támogató szolgála-
tának munkatársa; Somogyiné Szabó Ildikó, családgondozó, az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ dolgozója; Varga Rita, a Polgármes-
teri Hivatal Szociális Szolgáltató Fõosztály Ügyfélszolgálati és Környezettanul-
mány-készítõ Csoport vezetõje, szociális ügyintézõ; Zelei Ágnes Anna, bölcsõ-
devezetõ, az Óbudai Egyesített Bölcsõdék munkatársa.

A z idei bérpótléknál
jelentõsebb mérté-

kû béremelésre számít-
hatnak a szociális terü-
leten dolgozók jövõ jú-
liustól - jelentette ki
Czibere Károly, az Em-
beri Erõforrások Mi-
nisztériumának szociá-
lis ügyekért és társadal-
mi felzárkózásért fele-
lõs államtitkára a Szoci-
ális Munka Napja alkal-
mából tartott sajtótájé-
koztatón, a békásme-
gyeri Családok Átme-
neti Otthonában novem-
ber 12-én. 

Bús Balázs polgár-
mester hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat
kiemelten fontosnak
tartja a közösségépítést.

A közösséghez kell,
hogy tartozzanak azok
is, akik magányosak,
vagy éppen rászorulók,
illetve mindazok, akik

rajtuk segítenek. A pol-
gármester ismételten
megköszönte a szociális
ágazatban dolgozók ál-
dozatos munkáját. 

A tájékoztató után
Czibere Károly államtitkár
szakmai megbeszélést tar-
tott a helyszínen a szociá-
lis munkásokkal. sz

Jövõre emelik a szociális területen dolgozók bérét

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Egészségügy

„Óbudaiak Egészsé-
géért Közösen” címmel
szervezett egészségna-
pot a Szent Margit Ren-
delõintézet november
15-én a Vörösvári úti
szakrendelõben. Szá-
mos különbözõ szûré-
sen vehettek részt a lá-
togatók, a legnépsze-
rûbbek most is az anya-
jegyszûrés és az
InBody készülékkel
végzett testösszetétel-
mérés voltak. Az
Egészségkörút Óbudán
sorozat elsõ kilenc állo-
másán összesen több
mint 2000-en vettek
részt. Az egészségmeg-
õrzés fontosságát jól
mutatja, hogy egyes
szûrések esetében azok-
nak az aránya, akiknél a
szûrõvizsgálat alapján a
rendelõintézet szakem-
berei alaposabb kivizs-
gálást tartottak szüksé-

gesnek, meghaladja a
40 százalékot. 

Nyeremények
Az Egészségkörút

Óbudán programsoro-
zathoz nyereményjáték
is kapcsolódott. Azok
között, akik az Egész-
ségkörút valamelyik ál-
lomásán legalább három
szûrésen részt vettek, és
neveztek a sorsolásra,
értékes nyeremények ta-
láltak gazdára. A no-
vember 15-ei egészség-
napon Barabás Éva, az
RTL Klub mûsorvezetõ-
je, az Egészségkörút
nagykövete húzta ki a
nyerteseket. A fõdíj egy
kerékpár volt a Bergu-
son kerékpárszaküzlet
és szerviz felajánlásá-
val. A további díjak kö-
zött volt egy 4 fõ részé-
re szóló két éjszakás ba-
latoni üdülés az Óbudai

Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. felajánlá-
sával, öt darab éves
uszodabérlet (Békalen-
cse Úszóiskola) és szin-
tén öt darab három al-
kalmas belépõ az Óbu-
dai Teniszklubba (Óbu-
dai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft.). Három
szerencsés nyertes a
Goldberger Textilipari
Gyûjteménybe nyert
családi belépõt az Óbu-

dai Múzeum felajánlá-
sával és masszázs aján-
dékutalvány-csomagot a
Komplettologia Élet-
módközpont jóvoltából.
Az Óbudai Társaskör
két ajándékutalvány-
csomagot ajánlott fel, az
egyik mellé egy Flavon-
Max ajándékcsomagot
kapott a szerencsés
nyertes, a másik mellé
pedig egy paleo sütemé-
nyekbõl összeállított

tortát, melyet a Pannon
Vitamin ajánlott fel. 

Díjátadó
A nyerteseket a meg-

adott elérhetõségeiken
értesíti a Szent Margit
Rendelõintézet. Az ün-
nepélyes díjátadót de-
cember 5-én tartják a
Civil Házban, ahol 10 és
16 óra között szûrése-
ket is végeznek a rende-
lõintézet szakemberei.

Végéhez közeledik az Egészségkörút

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete november második felében a
következõ idõpontban és helyszínen szervez véradást. November 26-án 11-tól 19
óráig: a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Ha ön egészséges, el-
múlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradóknál 65.
életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra!
Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Lapzártakor érkezett: Az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Szent Margit Rendelõintézet által szerve-
zett Egészségkörút Óbudán elnevezésû, ingyenes egész-
ségügyi szûrõprogram-sorozat a végéhez közeledik. No-
vember 15-én a 9. állomást rendezték a Vörösvári úti
szakrendelõben, ahol kisorsolták a szerencsés nyerte-
seket a résztvevõk közül.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A San Marco Szabadegyetem november
10-ére meghirdetett eseménye áram-

szünet miatt elmaradt. Dr. Sótonyi Péter
professzor, a SzIE Állatorvos-tudományi
kar dékánjának, „A lovak és mi, magyarok”
címû izgalmas elõadása nem marad el, új

idõpontban, december 8-án lesz megtartva
az Óbudai Kulturális Központban (San
Marco utca 81.) 18 órától. Ahogy a sorozat
összes rendezvénye, ez az elõadás is ingye-
nesen látogatható. A San Marco Szabad-
egyetem jövõre is folytatódik a VI. évad-

dal. 2015. január 19-én dr. Szlávik János,
a Szent László Kórház infektológus fõor-
vosa, a fertõzõ betegségek hazai szaktekin-
télye tart elõadást a több kontinenst is érin-
tõ Ebola járvány kapcsán, „Az emberiséget
veszélyeztetõ vírusbetegségek” címmel. 

San Marco Szabadegyetem új idõpontban!
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A Szent Margit Kórház
Egészségakadémiáján elis-
mert szakemberek segítik
az érdeklõdõk mindennap-
jait, ezzel is javítva életmi-
nõségüket, hasznos taná-
csokat adva. Folytatódik te-
hát az elõadássorozat,
melynek fõszereplõi az 50
év felettiek. Ezen a nõk per-
imenopausalis hangulatza-
varairól, az idegrendszer
idõskori jellegzetességeirõl
lesz szó.

A perimenopauzális
depresszióról pro-

fesszor Dr. Rihmer Zol-
tánt (Semmelweis Egye-
tem és Országos Pszichi-
átriai és Addiktológiai In-
tézet) kérdeztük.

- Régóta ismert, hogy
az úgynevezett major-
depresszió sokkal gyak-
rabban jelentkezik a ter-
hesség alatt, illetve a szü-
lés után (perinatális de-
presszió), valamint a
menopauza környékén,

de fõleg utána (perimeno-
pauzális depresszió).
Ugyanakkor a major de-
pressziók ezen manifesz-
tációi nem tekinthetõk
különálló nozológiai ka-
tegóriáknak, hanem az
unipoláris vagy bipoláris
depressziók ezekben a
hormonális és pszicho-
szociális szempontból sé-
rülékeny szakaszokban
való halmozott megjele-
nésének.

A perimenopauzális
depresszió orvosi érte-

lemben vett betegség, és
nem lehet a tüneteket csu-
pán a „változó” kornak
tulajdonítani. Posztmeno-
pauzálisan a major de-
presszió kialakulásának
esélye 2-3 szorosára nõ és
a leggyakoribb hajlamosí-
tó tényezõk: megelõzõ
depressziós epizód, de-
pressziós beteg a vérro-
konok között, korai me-
nopauza, megelõzõ pre-
menstruális szindróma,
hormonális rendellenes-
ségek és nemkívánatos

pszicho-szociális ténye-
zõk, negatív életesemé-
nyek. A perimenopauzális
depresszió kezelésében az
ant idepresszívumok
(SSRI és SNRI szerek)
valamint a pszicho-szoci-
ális intervenciók mellett
alapvetõ fontosságú a
speciális nõgyógyászati
kivizsgálás és kezelés,
például ösztrogén-pótlás.
Ez a pszichiáter és nõ-
gyógyász szoros együtt-
mûködését igényli.

Dr. Tóth Ignácot, a
Szent Margit Kórház neu-
rológus fõorvosát az idõ-
södõ idegrendszer jelleg-
zetességeirõl kérdeztük.

- Az emberi idegrend-
szer egy rejtelmes, érde-
kes szerkezet, amely fel-
fogja és feldolgozza az ér-
zékszerveinken beáramló
információkat, létrehozza
bennünk a külvilág egyedi
másolatát. Ez az egyedi
világkép tudatosul  ben-
nünk, érzéseink, hangula-

taink, gondolataink tá-
madnak. Terveket talá-
lunk ki környezetünk
megváltoztatására, és eze-
ket igyekszünk megvaló-
sítani. Sikerességünk az
idegrendszerünk erõforrá-
saitól - személyiségünk-
tõl, érzelmeinktõl, ismere-
teinktõl, értelmességünk-
tõl - függ. Érdemes bepil-
lantani ebbe a bonyolult
gépezetbe, és közben fi-
gyelmet fordítani az elõre-
haladó életkorral össze-
függõ változásaira.

(A szakemberek az
elõadás után szívesen
válaszolnak a feltett kér-
désekre a témával kap-
csolatban. Az elõadás
idõpontja: december 1.,
16 óra. Helyszín: az
Óbudai Kulturális Köz-
pont színházterme. A
rendezvény ingyenes,
melyen pogácsával, ás-
ványvízzel kedveske-
dünk vendégeinknek.)

(FORRÁS: SZENT MARGIT KÓRHÁZ)

Folytatódik az Egészségakadémia a Szent Margit Kórházban

Elõadás a hangulati zavarokról
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A beruházást a parkolás-szabályozás felülvizsgálata, a gyalogos közlekedés
biztonságának növelése és a lakótelep belsõ útjainak átmenõ forgalom alóli
mentesítése indokolja.

Akaszásdûlõi lakótelepen szeptemberben kezdõdtek meg a forga-
lomtechnikai változtatások kivitelezésének munkálatai. Az önkor-

mányzati beruházás alapvetõ célja a gyalogos közlekedés biztonságá-
nak növelése, a lakótelep belsõ útjainak átmenõ forgalom alóli mentesí-
tése, a parkolás-szabályozás módosításával a parkolások és a közleke-
dés egyszerûsítése, az utak átjárhatóságának biztosítása. Az elmúlt
évek során számos lakossági megkeresés érkezett a hivatalhoz levélben,
e-mailben és telefonon is, amelyekben a fenti célok érdekében kértek a
lakók mielõbbi intézkedést. Azon a lakossági fórumon, melyet  tavasz-
szal hirdettek meg a lakók véleményét, javaslatait  gyûjtötte össze a hi-
vatal, annak érdekében, hogy a valós és indokolt igények beépülhesse-
nek a tervezett változtatásokba.

Ennek eredményeként a forgalmat több ponton egyirányúsítják,
mellyel a szabályos várakozóhelyek számát lehet növelni, ami különö-
sen fontos volt a Szérûskert utcában, ahol nincs külön gyalogos járda és
közút, hanem úgynevezett vegyes forgalmú úton zajlik a közúti és gya-
logos forgalom. Aszûk keresztmetszetû utcákban a gyalogosok és a két-
irányú forgalom meglehetõsen balesetveszélyes helyzeteket eredmé-
nyezett, a kommunális és közmûszolgáltatók és esetenként a tûzoltóság
jármûvei is csak nehezen tudták használni az utcát. Az egyirányú forgal-
mi rend kijelölését tehát a parkolás szabályozása és a szabálytalan jár-
mûmozgások megakadályozása is indokolta.

Akivitelezés része a forgalomcsillapított övezet hangsúlyosabbá téte-
le, kismértékû módosítása. Ennek során ahol indokolt volt, új forgalom-
csillapító küszöbök épültek, szükség esetén a meglévõk átépítése is
megtörtént, ehhez igazítva a korlátozott sebességû övezet határait is. A
beruházás elsõ lépéseként a kitaposott, de burkolatlan nyomvonalakon
új járdák és a korlátozott sebességû övezet lakói védelme érdekében az
említett forgalomcsillapító küszöbök épültek meg.

A beruházás befejezõ lépése lesz a parkolást gátló oszlopok telepíté-

se. Ezeket azokon a helyszíneken helyezik el, ahol szükség van a gya-
logosok közlekedésének biztosítására, a szabálytalan parkolások meg-
akadályozására, különös figyelemmel az oktatási intézményekre. A jö-
võ évi tervek között szerepel még két nagyobb parkoló megépítése is,
egy a Kaszásdûlõ utcában, egy pedig a Harang utca-Búza utca sarkán.
Az említett beruházás engedélyeztetése már folyamatban van.

Szintén a jövõ évben várható két új gyalogos-átkelõ építése a Zab
utca-Búza utca, valamint a Zab utca Szentendrei út csomópontjában,
gyalogos kapcsolatot biztosítva a Filatorigát HÉV-megállóhoz. A két
gyalogátkelõ tekintetében érdemes tudni, hogy a gyalogos-átkelõkre vo-
natkozó szabványok szerint ezen helyszíneken nem indokolt új átkelõk
építése a gyalogosok számát tekintve (ezt a tervezõ forgalomszámlálás-
sal igazolta), azonban a lakossági igényeket szem elõtt tartva a kijelölé-
sét mégis fontosnak tartotta az önkormányzat.

A jelenlegi forgalomtechnikai változtatások következtében kialakult
forgalmi rend változásait az önkormányzat 6 és 12 hónap múlva felül-
vizsgálja és amennyiben a lakosság részérõl további észrevételek, javas-
latok érkeznek, az indokolt beavatkozásokat, változtatásokat a végleges
kivitelezési tervbe építi.

Amunkálatok teljesítésének határideje a szerzõdés szerint 2015. már-
cius 31., de az önkormányzat arra törekszik, hogy az építés még idén, az
év vége elõtt befejezõdhessen. (Ez nagyban függ az idõjárástól.)

A kaszásdûlõi lakótelepen, azaz a Búza utca-Huszti út-Kazal utca ál-
tal határolt területen a Tempó 30-as zóna kialakítása érdekében, tétele-
sen az alábbi forgalomtechnikai változtatásokat észlelhetik az ott élõk.

Új parkolóhelyek kialakítása gyeprácskõ burkolattal a következõ
helyszíneken: Köles-Szérûskert utca csomópontjában; * Szérûskert ut-
ca 2., és 35. számnál; * Boglya utcánál a meglévõ parkoló mellett, a ját-
szótér kiszolgálására; * Apát utcában a sáros kitaposott felületeket lebur-
kolták; * Apát utca 10-20. között új merõleges parkoló.

Forgalomcsillapító küszöbök létesültek: Zab utca-Búza utca felõli
végén; * Zab utca-Szérûskert utca csomópontban; * Zab utca-Huszti út
felõli végén; * Szõlõkert utca-Huszti út felõli végén; * Kaszásdûlõ utca-
Huszti út felõli végén; * Boglya utca-Huszti út felõli végén; * Búza ut-
ca 2.; * Köles utca-Apát utca csomópontban.

Forgalmirend változás, egyirányúsítások: Szérûskert utca a Ka-
szásdûlõ utcától a Zab utcáig egyirányú; * Zab utca a Szérûskert utcától
két irányba egyirányú lett mindét szakaszon; * Apát utca teljes hosszá-
ban egyirányúvá vált.

További változás, melynek munkálataival már találkozhattak a
Szentendrei úton közlekedõk: a BKK beruházásában megvalósuló fel-
színi gyalogos átkelõhely létesítése, melyrõl korábban már hírt adtunk.
Ennek eredményeképpen a Szentendrei úton a gyalogosoknak 4,5 mé-
ter szélességben, míg a kerékpárosoknak 2,5 méter szélességben alakít
ki átkelõhelyet a beruházó. Itt a szabálytalan parkolás megakadályozá-
sára a gyalogos-átkelõhely elõtt egy háromszög alakú szigetet építettek
az útburkolatba. Ezenkívül az út közepén található járdaszigetet a gya-
logosok biztonsága érdekében 1,8 méterrõl 2,5 méterre szélesítették. Ez
a beruházás, jelenleg 90 százalékos készültségû.

Új forgalmi rend 
Kaszásdûlõn

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Az Óbudai Danubia Zene-
kar a tavaszi félévben in-
dította interaktív ifjúsági
koncertsorozatát.

E nnek különlegessé-
ge, hogy a fiatalok

életközegébe, egyene-
sen az iskolákba viszik
el programjaikat. Most
õsszel is vadonatúj mû-
sorral mutatják be a
gyerekeknek a szimfo-
nikus, a kamarazene és
a zenés színpad varázs-
latos világát.

A diákok nagy örömé-
re szeptember 9-én a
Bárczi Géza Általános
Iskolában vendégszere-
peltek. Henry Purcell
több mint háromszáz éve
írta az Artúr királyról
szóló csodás dalmûvet,

most azonban teljesen
„újrahangolva”, mai ma-
gyar szöveggel és renge-
teg izgalmas ötlettel ele-
venedett meg a Bár-
cziban. Artúr király törté-
nete, a szimfonikus zene
élménye, az ír zene hang-
zásvilága nagy hatással
volt mindenkire. Az elõ-
adás szellemi és zenei
atyja Philipp György, az
énesek a fiatal énekes ge-
neráció kiválóságai, Cse-
reklyei Andrea, Ambrus
Orsolya, Dezsõ Sára,
Varga Donát, Mikecz
Kornél voltak.

A koncertsorozat foly-
tatódik. Az idén még két
alkalommal látogat a
Danubia Zenekar a
Bárczi Géza Általános
Iskolába.

Artúr király a Bárcziban

T éli szünet: december
22-tõl 2015. január

2-ig. A téli szünet elõtti
utolsó tanítási nap de-
cember 19-e, a szünet
utáni elsõ tanítási nap
2015. január 5-e. Az elsõ
félév 2015. január 16-ig
tart. Tavaszi szünet:
2015. április 2-tõl április
7-ig. A szünet elõtti utol-
só tanítási nap április 1-
je, a szünet utáni elsõ ta-

nítási nap 2015. április
8-a. Utolsó tanítási nap
az utolsó évfolyamon:
2015. április 30. A kö-
zépiskolák végzõseinek
utoljára április 30-án
kell iskolába menniük.
Országos kompetencia-
mérés: 2015. május 27. 

Tavaszi érettségi idõ-
szak, írásbeli vizsgák:
2015. május 4-tõl 26-ig.
A közép- és általános is-
kolákban 2015. június
15-én ér véget a tanítás. 

Iskolanaptár 

A hagyományoknak megfe-
lelõen, pályaválasztási bör-
zét szervezett a múlt hónap
elején a III. kerületi Peda-
gógiai Intézet Óbuda 7. és
8. osztályos tanulóinak. 

Arendezvény célja az
volt, hogy ismere-

tek átadásával, személyes
élmények nyújtásával a
szakemberek megköny-
nyítsék a pályaválasztást,
iskolaválasztást az érin-
tett fiataloknak és szüle-

iknek. Az októberi ren-
dezvényre 21 középisko-
la fogadta el a meghívást,
jelen voltak kerületi gim-
náziumok és szakközép-
iskolák is. A célok között
szerepelt az is, hogy a
szakmák iránt érdeklõdõ
fiatalok minél több szak-
középiskolát, szakiskolát
ismerhessenek meg. A
pályaválasztási bemuta-
tón 274 tanuló vett részt;
kérdéseket tehettek fel az
iskolák képviselõinek,

majd a délutáni fórumon
29 szülõ tájékozódhatott
a beiskolázás legfonto-
sabb feladatairól. Az elõ-
zõ évekhez hasonlóan,
Szatmári László pályavá-
lasztási szaktanácsadó (a
Fõvárosi Pedagógiai
Szakszolgálat Továbbta-
nulási és Pályaválasztási
Tanácsadó Tagintézmé-
nyétõl) elõadást tartott a
szülõk fontos teendõirõl,
ismertette, vázolta a beis-
kolázás teljes folyamatát. 

Újra a pályaválasztásról
A Dr. Béres József Ál-

talános Iskolában
mintegy 70 tagú zsong-
lõrcsapat mûködik. Az
alsós és felsõs tanulók
hetente három alkalom-
mal gyakorolnak labdák-
kal, karikákkal fejlesztve
ügyességüket, mozgás-
koordinációjukat. Rend-

szeresen kapnak meghí-
vást különféle rendezvé-
nyekre, ahol mindig nagy
sikerrel szerepelnek. Az
október 18-ai, szentesi
fellépésre hetekig készült
a legügyesebb 25 diák,
akik vastaps kíséretében
adták elõ színvonalas
produkciójukat.

Ö sszegyûlt a Med-
gyessy Ferenc Né-

met Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola ap-
raja-nagyja október 4-én.
Õszi munkához készü-
lõdtek. Vegyes csopor-
tokban kezdték meg a
munkát a tanulók, szülõk
és a pedagógusok. Kerí-
tést festettek, homokozót
alakítottak, sziklakertet és
virágoskertet rendeztek.

Lelkesen dolgoztak szü-
lõk, nagyszülõk és gyere-
kek. Néhány óra alatt
széppé varázsolták az ud-
vart és az iskola elõtti
közterületet. A nehéz
munka után jó étvággyal
fogyasztották el a peda-
gógusok által készített
zsíros kenyeret. Jó han-
gulatú õszi délelõtt volt,
mely tovább erõsítette az
összetartozás érzését. 

Zsonglõrködés Szentesen 

Iskolaszépítés a Medgyessyben 

A Stefánia Palotában
rendezték nemrégi-

ben a III. „Stefánia” Or-
szágos Mazsorett Feszti-
vált tizenegy város cso-
portjainak részvételével,
amelyen a Csillaghegyi
Általános Iskola mazso-
rett csoportjai is részt
vettek. A fesztiválon az
iskola három csoportjá-

ból kettõ is szerepelhe-
tett: a nagy lányok „Haj-
nalcsillag” csoportja és a
kisebbek „Csillagszem”
csoportja. A „Hajnalcsil-
lag” és „Csillagszem”
csoport is saját kategóri-
ájában arany oklevél el-
ismerésben részesült. A

„Hajnalcsillag” csoport
pom-pom kategóriában
kiemelt arany minõsítést
is nyert. Mindkét csapat,
és vezetõjük, Somogyiné
Gál Hajnalka munkájá-
nak elismeréseként õk
nyerték el egy évre a Ste-
fánia Vándorkupát. 

Mazsorett fesztivál

Az immár hagyományos
Bolyai Matematika Csa-
patverseny területi fordu-
lóját október 17-én ren-
dezték a Bárczi iskolában,
ahová a környezõ iskolák-
ból 123 csapat érkezett. 

Amegmérettetésen a
Bárczi Géza Általá-

nos Iskola 29 csapattal
képviseltette magát. Di-
ákjaik igen eredménye-
sen szerepeltek, szép si-
kereket értek el, hiszen
három hetedikes és két
nyolcadikos csapatuk be-
jutott az Észak-budai kör-
zeti forduló díjazott csa-
patai közé. A hetedik év-

folyamon elsõ, negyedik
és hatodik helyezést értek
el tanulóik, míg nyolcadi-
kosaik az elsõ és a hato-
dik helyen végeztek.

Két elsõ helyezett csa-
patuk (Mogyik: Kolczo-

nay Borbála, László Lu-
ca, Nagy Krisztián; KN-
RT: Debreczeni Tibor,
Maszlovics Krisztián,
Mihalkó Norbert, Takács
Roland) továbbjutott az
országos döntõbe. 

Bolyai Matematikai Csapatverseny
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Kukoricafosztás 
Az õszi szünet elõtt a Kiserdei iskola harmadik év-
folyamos diákjai a Hagyományok Háza által meghir-
detett programon vettek részt. Az õszi témájú, Ku-
koricafosztás elnevezésû komplex foglalkozáson a
kukoricával kapcsolatos ismereteket szerezhettek a
gyerekek. A termés felhasználásával, hasznossá-
gával éppúgy megismerkedhettek, mint a kukoricá-
hoz kapcsolódó közös játékokkal. A kézmûves fog-
lalkozáson csutkababát készítettek. A délelõttöt ci-
terazenével kísért vidám táncházzal zárták.

Középpontban a ló
Kiállítás nyílt október közepén a III. kerületi Pedagó-
giai Intézetben, „Lovak, gyerekek és egyéb csodák”
címmel, melyet a Csillaghegyi Általános Iskola diák-
jainak és Barkóczi József mûvésztanárnak mûvei-
bõl állított össze az intézet. Témaként a természet
csodálatos ajándékát, a lovat választották.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
November 25-én kezdõdik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel. Idõsebbek is elkezd-
hetik!” címû tanfolyam következõ kurzusa. Érdeklõ-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler”
Egyesület.

Osztálytalálkozó 
Az 1946-1954 között az óbudai Vörösvári úti általá-
nos iskolában (volt Czabán Samu, Elsõ Óbudai Ál-
talános Iskola) végzett tanulók 2014. november má-
sodik felében szervezik a 60 éves találkozójukat.
Azzal a kéréssel fordulunk azokhoz a volt iskolatár-
sainkhoz, akiknek nem tudjuk a hollétét és olvassák
az Óbuda Újság ezen felhívását, hogy jelentkezze-
nek következõ telefonszámokon a találkozó szerve-
zõinél: Rádi Károly (06-30-515-2016) és Lehoczki
István (06-20- 446-8326).

1 % 1 % 1 %
• A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 2014-ben sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlá-
sával segítették az intézmény munkáját. A befolyt
összegbõl az óvoda udvarán történt mûfû telepíté-
sének egy részét fizetik ki.
• A Csillaghegyi Csigaház Alapítvány köszönetet
mond azoknak, akik 2011. évi adójuk 1 százalékát,
összesen 99 ezer 97 forintot a civil szervezetnek
ajánlották fel. Az alapítvány a fenti összeget tartalé-
kolta. (Adószám: 18106730-1-41.)

Elõkészítõ középiskolára, érettségire, 
korrepetálás általános- és középiskolásoknak

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matematikából,
magyarból. Lehetõség van maximum 3 fõs kiscso-
portos oktatásra minden délután és szombat délelõtt,
személyre szabott hiánypótlással, folyamatos bekap-
csolódási lehetõséggel. Korrepetálás, féljegyek javí-
tása matek-fizika-kémia-magyar-történelem tantár-
gyakból, középiskolásoknak is. Érettségizõk felkészí-
tése minden szinten. Idõpontfoglalás a jelentkezés
és a szabad helyek függvényében. Tel.: 06(20)946-
2027; www.obudamatek.hu                   Thalész-kör

Egy nívós hetilap idõrõl
idõre összeállít egy kiad-
ványt az ország száz leg-
jobb középiskolájáról. A
rangsorolás sok egyéb
szempont mellett a kom-
petenciamérések, a tanul-
mányi versenyek és az
érettségi vizsgaeredmé-
nyek, illetve az egyete-
misták, fõiskolások által
legkedveltebb karokra be-
jutott diákok száma alap-
ján történt. Mindezek
alapján példaértékû, III.
helyezést ért el a Veres
Péter Gimnázium. Ennek
apropóján beszélgettünk
Papp György igazgatóval. 

Agimnázium jó hír-
névnek örvend

rangsorolástól függetle-
nül is. A diákok és szüle-
ik sok egyéb szempont
mellett az oktatás magas
színvonala, a tanítási órá-
kon kívüli tevékenységek
széles kínálata és nem
utolsósorban az itt tapasz-
talható közösségi élet mi-
att választják az iskolát.

- Nagy a túljelentke-
zés az iskolába. A minél
jobb tanulmányi ered-
mények elérése mellett
mi motiválja a Veresbe
járó diákokat?

- Nyilván a legfonto-
sabb szempont a tanul-
mányi elõmenetel, az
eredmény. A jól képzett
pedagógusok, a tehetsé-
ges vagy jó képességû,
szorgalmas diákok, a

tantárgyi szakkörök és a
szabadidõs foglalkozá-
sok kínálata. Kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy
tanulóink rendszeresen
sportoljanak, és a tan-
anyag elsajátítása mellett
folyamatosan szélesít-
hessék látókörüket. Eh-
hez minden lehetõség
adott, az iskolán belül is.
Gondot „egyedül” a hely
szûke, az épület lerom-
lott mûszaki állapota
okoz. Reményeink sze-
rint a közeljövõben meg-
oldódik ez a gondunk is. 

Összességében el-
mondható, hogy a diá-
kok, szülõk és a tanárok
egyaránt nagyon oldott
és barátságos helynek te-
kintik a Verest. Úgy
gondolom, érzelmileg
stabil, kiegyensúlyozott
hátteret tudunk biztosí-

tani a gyerekeknek. Egy
ilyen környezetben sok-
kal könnyebb jó eredmé-
nyeket és együttmûkö-
dést elvárni. A közösség
nagyon sokat számít. 

- A végzõs diákok jel-
lemzõen hol folytatják
tanulmányaikat? 

- A jogi egyetem he-
lyett már a mûszaki kép-
zéseken van a hangsúly,
bár a Corvinus azért
még mindig meghatáro-
zó. Az ELTE-n a diákja-
ink jellemzõen a termé-
szettudományi képzé-
sekre jelentkeznek. Az
elvártnál általában jóval
magasabb pontszámmal
jutnak be az egyetemek-
re. És jó érzéssel tölt el
bennünket, hogy szíve-
sen látogatnak vissza ré-
gi iskolájukba.

Szeberényi

Békásmegyeri az ország III. legjobb középiskolája

Topon a Veres Péter Gimnázium

Vers- és prózamondó verseny 
A Pais Dezsõ Általános Iskola 2015. január 19-én rendezi hagyományos vers- és
prózamondó versenyét III. kerületi diákoknak öt kategóriában. Az 23. alkalommal
tartandó rendezvény célja, hogy a gyerekek szabadon választott irodalmi mûveken
keresztül megismerkedjenek a magyar írók és költõk alkotásaival.
Ezen a napon a 110 éve született József Attila emléke elõtt tisztelegnek. A vá-
lasztáshoz ajánlanak még más évfordulós szerzõket: Csokonai Vitéz Mihályt, Vö-
rösmarty Mihályt, Nagy Lászlót, Fekete Istvánt, de szívesen hallgatják meg kor-
társ alkotók mûveit is (Berg Judit, Lackfi János, Csukás István, Varró Dániel,
Nógrádi Gergely).
Kategóriák: I. 3-4. évfolyam vers; II. 3-4. évfolyam próza; III. 5-6. évfolyam vers;
IV. 5-6. évfolyam próza; V. 7-8. évfolyam vers.
Iskolánként a vers kategóriákban 3 tanuló, a próza kategóriákban maximum 2 di-
ák jelentkezését várják. A kerületi középiskolák 5-8. osztályos diákjaira is számí-
tanak.
A verseny helyszíne: Pais Dezsõ Általános Iskola. Ideje: 2015. január 19. 14.30
óra. Regisztráció: 13.45-tõl. Jelentkezés: december 10-tõl 2015. január 10-ig
az iskola e-mail címén, faxon, telefonon vagy levélben. (Érdeklõdni lehet Ácsné
Böcskei Georginánál telefonon. Cím: Pais Dezsõ utca 1-3. Tel.: 243-2951 vagy
454-0516. E-mail: pais-a@kszki.obuda.hu)

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

Munkával nem lehet pénzt
keresni - ez lehet a trük-
kös csalók ars poeticája.
Helyette inkább újabb és
újabb felháborító csapdá-
val fosztják meg értékeik-
tõl a jóhiszemû idõs embe-
reket. Természetesen más
korosztály is a bûnözõk ál-
dozatául eshet. Senkit ne
engedjünk be a lakásba!

Álügyintézõ  
A csalók agyszülemé-

nyeinek sora egészen
egyszerûen végelátha-
tatlannak tûnik. Néhány
esetet kiemeltünk a sor-
ból, ami az elmúlt he-
tekben történt. Egyik ol-
vasónk azt írta: „A nap
folyamán egy közeli
idõs ismerõsünkhöz be-
csengetett egy 40-45 év
körüli, körülbelül 175

centméter magas, õszes
hajú, jó megjelenésû
férfi, hogy a nyugdíjfo-
lyósítótól jött és még az-
nap be kell nyújtani a
nála lévõ nyomtatványt

annak, aki nyugdíjeme-
lést szeretne jövõre.”
Természetesen ez nem
igaz, semmilyen hason-
ló nyomtatványt nem
küld a nyugdíjfolyósító,
ha mégis, azt kizárólag
postai úton teszi, csak-
úgy, mint a szolgáltató
és a közüzemi cégek
mindegyike. Elõfordult
már ugyanis, hogy az
önkormányzatra, a víz-
mûvekre, gázmûvekre
hivatkoztak.

Ál-díjcsökkentõ
Egy másik történet

szerint egy telefontársa-

ságra hivatkozva havidíj
felülvizsgálat és díj-
csökkentés ürügyén
csöngetnek be a laká-
sokba. A meggyõzés
eszközeként van, aki
„Free Voice” feliratú ki-
tûzõt visel. A díjcsök-
kentésért az egyik he-
lyen 3 ezer 900 forint
adminisztrációs költsé-
get számított fel, amit
természetesen egybõl ki
akart fizettetni. 

Álrendõr
Csillaghegyen történt

az eset, hogy magát civil
ruhás rendõrnek kiadó
csaló csöngetett be söté-
tedéskor az egyik csalá-
di házba azzal, hogy be-
törtek egy távolabbi
szomszédhoz. A csaló
segítséget kért, potenci-
ális áldozata hátha látott
valamit. Az átvert lakó-
val kisétáltak a kertbe,
míg a tettes társa min-
den gyorsan mozdítha-
tót kivitt a lakásból.

Álárus
Elõfordul, hogy áláru-

sok róják az utcákat, ál-
talában párban. A jó kar-
ban lévõ autóból jól szi-
tuált hölgy szólítja meg

a ház elõtt vagy éppen a
kertben tevékenykedõ
lakót. Rendkívül ala-
csony áron, igen jó mi-
nõségû árut kínál meg-
vételre. A jóhiszemû
emberek olykor kötél-
nek állnak és egyre bel-
jebb engedik az álsze-
rény álárust. A lakásba
érve már szabad az út a
„segítõ” számára is. 

Terepszemle 
„trükkös módra”

A bûnözök számos, a
fenti példákhoz hasonló
módon próbálkoznak,
így mérik fel az idõs em-
berek otthonát. Hogyha
ideálisak számukra a kö-
rülmények, gyakran már
az ajtónyitást követõen
el is tudják vinni az ott
található készpénzt, ék-
szereket, kisebb értékes
tárgyakat. 

Kívül tágasabb!
Mindenkinek szól a

figyelmeztetés, legin-
kább azonban a trükkös
csalók kiemelt célcso-
portjának, az idõs embe-
reknek: véletlenül se
nyissák ki az ajtót isme-
retlen embereknek! 

Sz. Cs. 

Újabb és újabb trükkel állnak elõ a csalók

Veszélyben a jóhiszemû nyugdíjasok

Nyílt nap a BRFK-n
A pályaválasztás megkönnyítése érdekében a BRFK
nyílt napot rendez november 28-án 14 órától a Rend-
õrségi Igazgatási Központban (XIII. Teve utca 4-6.). A
részvétel regisztrációhoz kötött! Az alábbi linken re-
gisztrálhatnak a résztvevõk: http://goo.gl/forms/
AFPmwzAM6e. A regisztrációs link a BRFK Bûnmeg-
elõzési Portálon közvetlenül elérhetõ.

Beton ömlött a Szentendrei útra
Mintegy négy köbméter beton ömlött a Szentendrei
útra november 4-én. A háromsávos út belsõ sávját
le kellett zárni a Szentendrei út 152. elõtt. A fõváro-
si tûzoltók a gyorsan kötõ betont lazították. A szeny-
nyezést okozó jármû elhagyta a helyszínt.

Kutyákat mérgeztek 
meg Csillaghegyen

Öt gyönyörû angol vérebet mérgezett meg egy is-
meretlen elkövetõ Csillaghegyen október 31-én. A
három, nevével ellentétben jámbor állatból hárman
szörnyû szenvedés és küzdelem után életüket
vesztették, ketten túlélték. A család közeli barátja a
HÉV-rõl látta a feltételezett elkövetõt, aki alacsony,
vékony testalkatú, szürke kapucnis felsõt viselt. A
tettes kegyetlen módon, elõre kitervelve mérgezett
ételt dobált be fényes nappal a kutyáknak. Az elkö-
vetõ célja egyelõre ismeretlen. Az a hír járja, hogy a
városrészben van, aki boltok elõl lopja el az oda ki-
kötött kutyákat.

Két férfi is rendõrkézre
került, akiket szexuális
kényszerítéssel gyanúsít a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság.

N égy alkalommal
fogdosott meg nõ-

ket az egyik elkövetõ,
szeméremsértõ módon
szeptember 6-a és 13-a
között, a városrész több
pontján. A helyi körzeti
megbízott a sértettekkel
együtt elment a tett
helyszínére, ahol az el-

követõt a sértettek felis-
merték az utcán. A ro-
mán állampolgárságú
elkövetõt azonnal elfog-
ták a rendõrök, elõzetes
letartóztatását elrendelte
a bíróság.

A másik elkövetõ ko-
rábban, július 26-án haj-
nalban  egy liftben kez-
dett el fogdosni egy nõt,
majd kiszállt, és elme-
nekült a helyszínrõl. Az
elkövetõrõl a lépcsõház-
ban felszerelt videoka-

mera felvételt készített,
melyet a sajtóban köz-
zétett a rendõrség. A saj-
tófelhívást a legnagyobb
közösség portálon is so-
kan posztolták, ennek
köszönhetõ, hogy az
egyik facebook-fel-
használó felismerte az
elkövetõt, majd bejelen-
tést tett a rendõrségen.
Ezek után már könnyû
volt azonosítani a férfit,
akit rövid idõn belül el-
fogtak a rendõrök. 

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Rendõrkézen a „tapizók”
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Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az Óbuda-Békásmegyer területén fellelhetõ mûem-
lékek és mûemlék-töredékek védelmére. Ennek egyik bizonyítéka, hogy egy korábbi ülésén 8
millió forintot szavazott meg a képviselõ-testület a Kórház utcában található római kori ro-
mok, az úgynevezett porta praetoria graffitimentesítésére, mely a hónap elején elkezdõdött

Graffitimentesítik a római kori romokat

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Az önkormányzat felhívá-
sára megmozdult a kerület
lakossága. Lakóközössé-
gek, iskolák, óvodák, in-
tézmények és számos civil
szervezet vett részt a ha-
gyományos „Takarítsuk ki
Óbudát!” elnevezésû akci-
óban.

A z õszi takarításba
bekapcsolódók szá-

mára az önkormányzat
több ezer kommunális
szemétgyûjtõ, zöldhulla-
dék-gyûjtõ zsákot és vé-
dõkesztyût biztosított.
Volt olyan helyszín
(Aranyhegy, Csillaghegy,
Hármashatárhegy), ahol
konténereket helyeztek
ki, amelyeket a jól szer-
vezett takarító csapatok
rövid idõ alatt telehord-
ták a közterületekrõl
összegyûjtött hulladék-
kal. Csak a konténerek-
ben 60 köbméter hulla-
dék, a 100 literes zsákok-
ban pedig 406 köbméter
zöldhulladék és 156 köb-
méter kommunális hulla-
dék gyûlt össze.

A takarítási akcióhoz
szorosan kapcsolódott a

lakosság számára szerve-
zett ingyenes elektronikus
és elektronikai, illetve
egyéb veszélyeshulladék-
begyûjtési akció. A kerü-

let nyolc helyszínén lehe-
tett leadni szeptember 20-
án és 27-én a háztartások-
ban keletkezett veszélyes
hulladékot. A lakosok na-

gyon aktívak voltak, re-
kordmennyiségû veszé-
lyes hulladékot (16,5 ton-
na használaton kívüli
elektromos és elektroni-

kai készüléket, 18,8 tonna
egyéb veszélyes hulladé-
kot) adtak le a begyûjtési
pontokon. Kiemelkedõen
nagy mennyiség gyûlt
össze festék maradékok-
ból, használt gumiab-
roncsokból és használt
sütõolajból.

Az õszi takarítási akci-
óban való aktív részvétel
és a leadott veszélyes
hulladék mennyisége azt
tükrözi, hogy a kerület
lakosságának egyre na-
gyobb része tartja fon-
tosnak környezetünk
tisztaságát és védelmét,
környezettudatosan gon-
dolkodik és cselekszik.
Mindenkinek köszönjük
a részvételt!

Õszi takarítás 

Szemétszedés, veszélyeshulladék-begyûjtés 

Több megye kislét-
számú szarvasmarha

állományában megállapí-
tották a kéknyelv beteg-
séget. Az illetékes ható-
ság tájékoztatta vala-
mennyi önkormányzat
jegyzõjét a módosult vé-
dõ és megfigyelési kör-
zetekrõl, melyeket a po-
zitív eredményû virológi-
ai vizsgálatok alapján
volt szükséges elrendel-

ni. A kitörések körüli leg-
alább 100 kilométer su-
garú kör által határolt te-
rületre védõkörzetet, to-
vábbá a védõkörzet körü-
li 50 kilométer széles sáv
területére megfigyelési
körzetet rendeltek el.

2014. november 7-tõl
a védõkörzetbe tartozó
kerületek: II., III., IV.,
X., XIII., XIV., XV.,
XVI., XVII.

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady Endre
út 51.) gyûjti be és szállítja el az állati tetemeket a III.
kerület közigazgatási területérõl. Az önkormányzat
és a lakosság részérõl az állati tetemek elszállításá-
ra vonatkozó igényt, bejelentést minden nap 0-24
óra között az 358-0526-os vezetékes és a 06-70-
338-5819-es mobiltelefonon vagy az 280-8945-ös
faxon lehet megtenni. A bejelentések a diszpecser@
poliszkft.hu e-mail címen is megtehetõk.

Kéknyelv betegség

Védõkörzetben Óbuda 
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„Mi közöm hozzá?”
Az Óbudai Múzeum Holokauszt Emlékévhez 

kapcsolódó, projektjét lezáró diákkonferencia
Helyszín: Goldberger Textilipari Gyûjtemény (Budapest,
III. Lajos utca 136-138.). Idõpont: 2014. november 27.
(csütörtök) 9-14 óráig.

Program:
8.30-tól Regisztráció.
9.00 Megnyitó, köszöntõk. Moderátor: Veiszer Alinda.

Elõadások:
Barna Ildikó (szociológus, ELTE TáTK, tanszékvezetõ
egyetemi docens): Antiszemitizmus a mai magyar tár-
sadalomban.
Papp Richárd (kulturális antropológus, ELTE TáTk,
egyetemi adjunktus): „Nu, most van itt az ideje!” A ma-
gyarországi zsidóság modern kori történelme viccek
tükrében.
Verõ Tamás (rabbi, Frankel Leó utcai Zsinagóga):
A holokauszt számadataiban elveszve.
10.00 A hat óbudai gimnáziumi csapat alkotásainak
bemutatása, az elõadók reflexiói (3 bemutatót követõ-
en 20 perc kávészünet).
12.00 Kerekasztal-beszélgetés.
12.20 A legszemélyesebb történet - Beszélgetés Fahidi
Éva holokauszt túlélõvel.
A konferencián való részvétel ingyenes.
Regisztráció: Polgár Mónika projektvezetõ,
1/250-1020 vagy polgar.monika@obudaimuzeum.hu
Várunk mindenkit, akit érdekel 22 óbudai gimnazista
személyes viszonyulása a holokauszthoz.

Volt egy feketém
A budapesti eszpresszók történetét dolgozza fel a fenti címû
könyv, melyet a Balassi Kiadó és a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum közösen mutatott be november 15-én a
múzeum cukrászdájában. A szerzõvel, Zeke Gyulával Németh
Gábor író, Wilhelm Droste kávés, irodalomtörténész és Soóky
Andrea, a Balassi Kiadó igazgatója, a kötet szerkesztõje beszél-
getett. A könyvbemutatót a „Régi kocsmák, presszók és hasonló
helyek I.” címû találkozó rendezvénysorozatában tartották.

Életünk és a pláza
Negyedszázada már, hogy a körutak és sétálóutcák boltjaiból,
valamint az olyan, hajdan nagy idõket megélt bevásárlóközpont-
okból, átszoktunk a gombamód szaporodó plázákba. Megszok-
tuk, hogy az újfajta komplexumok nem csak a bevásárlásra ad-
nak lehetõséget, hanem szórakoztatnak, sõt gasztronómiai kíná-
latot is nyújtanak. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum új,
„Plázavilág - a Plázák szerepe a mindennapokban” címû kiállítá-
sa ebbe a világba enged bepillantást. (A kiállítás 2015. február
22-ig látható. Cím: Korona tér 1.)

A z Óbudai Múzeum játéktörténeti gyûjteményének gyarapí-
tására és kiállítás létrehozására játékokat, játéktárgyakat és

hozzájuk fûzõdõ személyes történe-
teket keres. Elsõsorban társasjátéko-
kat, sportszereket, csecsemõjátéko-
kat, mese- és ifjúsági könyveket vár-
nak, de szívesen fogadnak egyéb já-
tékokat is. Ezzel Ön - tárgyai és em-
lékei által - részesévé válhat a múze-
um új kiállításának. (Információ:
Biró Hajnalka muzeológus, biro.haj-
nalka@obudaimuzeum.hu Tel.: 250-
1020. Cím: Óbudai Múzeum 1033
Budapest, Fõ tér 1.) 

Játéktörténet 

„Az én jócselekedetem” címmel írt ki rajzpályázatot az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület. Az ünnepélyes díjátadót november 5-én tartották a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban 

A hazai tervezõgrafikusok legna-
gyobb seregszemléjének számít a
Graphifest, amelyet idén nyolca-
dik alkalommal rendezett három
szakmai szervezet.

E gy rangos szakmai díjat is
átadtak, és egy tematikus

pályázat eredményét is kihir-
dették a november 6-tól 16-ig
zajlott Graphifest szakmai ren-
dezvénysorozat nyitónapján,
melyet november 6-án a Vár-
kert Bazárban tartottak. A
Graphifest az Aranyrajzszög
Társaság (ART), a Magyar
Tervezõgrafikusok és Tipográ-
fusok Társasága (MATT), va-
lamint a Design Terminál kö-
zös rendezvénye, egyben a ha-
zai tervezõgrafikus szakma
legfontosabb fóruma, amelyet
idén nyolcadik alkalommal
hívtak össze. A rendezvényen
adták át a 13 évvel ezelõtt

megalapított Aranyrajzszög-
díjat, mellyel a konkrét megbí-
zásokra készült legjobb terve-
zõgrafikai munkákat jutalmaz-
zák. A pályázat és a kiállítás a
kezdetektõl nyílt, a tervezõgra-
fika területén színvonalasan
tevékenykedõ grafikusok szá-
mára teremt bemutatkozási le-
hetõséget. Ugyancsak a nyitó-
eseményen hirdették ki a
MATT tematikus pályázatának
eredményét is, mely idén a
„Tér+Kép” témakörében várta
az alkotásokat. Ebben az évben
a grafikusok arra keresték a
választ, hogy mi a tér, objektív
dolog-e, vagy más-más lehet
aszerint, hogy ki érzékeli, kit
vesz körbe és hogyan viszo-
nyul hozzá?  

A fesztivál a tíz nap alatt
szakmai programokkal várta
az érdeklõdõk nemzetközi tá-
borát.

Graphifest a Várkert Bazárban

Tervezõk ünnepe

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Templomrész felszentelése 
A Dévai Bíró Mátyás téri Óbudai Evangélikus Egyház-
község temploma alagsorának 2012-ben elkezdett re-
konstrukciója befejezõdött. A felújított templomrész ün-
nepélyes felszentelését november 23-án a 10 órakor
kezdõdõ istentiszteleten tartják.A szentelés szolgálatát
dr. Fabiny Tamás püspök és Bencze Imre esperes vég-
zi. Az esemény szeretetvendégséggel zárnak.

Az ezerarcú Budaörs 
Könyvbemutatók. Kanizsa József író, költõ, az óbudai
Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára:Varázsos, ezerarcú Bu-
daörs; és Németh Nyiba Sándor költõ, zeneszerzõ:
Nyibaizmus - Ne szégyeld, hogy van lelked címû kötetét
mutatják be november 24-én 17.30 órai kezdettel Buda-
örsön, a Jókai Mór Mûvelõdési Központban. A szerzõk-
kel Linka Ágnes, a Magyar Rádió szerkesztõje beszél-
get. Az esten közremûködnek: Keres Emil, Tárkányi Im-
re, Tálas Ernõ, a Svéd Királyi Opera tenorja. (A helyszí-
nen kedvezményes könyvvásárlás, dedikálás.A belépés
ingyenes. Cím: Budaörs, Szabadság út 26.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa”
címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Isten szaba-
dító cselekedetei az Ó- és Újszövetség korában). Az ér-
deklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Mózes halá-
la és szabadulása a végleges elmúlás fogságából” cím-
mel november 25-én; „Ráháb és a kémek története a
honfoglalás elõtt” címmel december 2-án; „Józsué és a
honfoglalás, szabadulás a számkivetettség állapotából”
címmel december 9-én hallhatnak elõadást. Elõadók:
Filep György, Kecskeméti János, Holló Péter, Stramszki
István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy: 150 forint.
Cím: San Marco utca 81.)

Tizennégyes képek 
Tenk László festõmûvész kiállítása a Józsefvárosi
Galériában látható. A Csillaghegyen élõ Munkácsy-
díjas és M. S. Mester-díjas festõmûvész bemutató-
ja a legfrissebb képeibe és munkamódszerébe en-
ged betekintést. A „Tizennégyes képek” címû tárla-
ton kiállított munkák kivétel nélkül idén készültek.

Bécsi tanulmányút 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata, az Újpesti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braunhaxler”Egyesület adventi tanul-
mányutat szervez Bécsbe december 5-én. Program:
délelõtt Seegrotte (tavasbarlang) meglátogatása vezetés-
sel, délután Bécs, Christkindlmarkt. (Érdeklõdés
Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Ismét két programon vehettek részt az ér-
deklõdõk az immár hagyományos Irodal-
mi Csillagdélután elnevezésû esemé-
nyen, november 12-én a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban. 

I parkodjunk! Avagy: ipari mûemlé-
kek Óbudán címmel fotókiállítás

nyílt az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium szakképzõs diákjainak

munkáiból. (Ingyenesen megtekinthe-
tõ november 26-ig a Mátyás király út
11-15. szám alatt.)

* * *
Dr. Pintér Endre orvosprofesszorral,

Óbuda-Békásmegyer díszpolgárával,
neves helytörténésszel, szakíróval, az
Óbudai Múzeum Közalapítvány és az
Óbuda Baráti Társaság elnökével be-
szélgetett Gyimesi László író, költõ.

Irodalmi Csillagdélután

„A parton” címmel Kádár
Katalin képzõmûvész fotó-
kiállítása látható a Fotó-
hónap alkalmából az Óbu-
dai Kulturális Központ San
Marco Galériájában. 

Kádár Katalin alkal-
mazott grafikusként

a terület számos mûfajá-
ban dolgozott. Az elmúlt
években fotókat és fest-
ményeket is készít. 

„Kádár Katalin fotó-
munkáinak különlegessé-
ge, hogy egyszerre jelenik
meg bennük a geometri-
kus, vagy lírai absztrakt
festészet komponálás-
módja és a fotó valóság-
rögzítõ szemlélete. A tel-
jesen elvonatkoztatott, jel-
szerû képalkotás, konst-
ruktivista képépítõ jelleg
fotórealista látásmóddal
párosul: miközben egy
nonfiguratív felületet lá-
tunk, a kép valódi tárgya a
valóság bármely apró,
profán, látszólag bagatell
részletének pillanathû,

utólagos vágás, képmani-
pulálás nélküli állapota” -
írja a mûvészrõl Garami
Gréta mûvészettörténész,
aki megnyitotta a tárlatot. 

(A kiállítás november
21-ig, hétköznapokon 9-
16 óráig ingyenesen lá-
togatható. Cím: San
Marco utca 81.) 

Fotók a partról 

JAZZ-ZENÉSZEK FOTÓKON. Híres jazz-zenészeket örökítenek meg Kallus
György fotómûvész képei, amelyek november 7-e óta a „Jazz-Kép” címû kiállí-
táson láthatók a Pethe Ferenc téren, a Kaszásdûlõi Kulturális Központban (3K).
Kallus György hivatásos fotós, a sajtóban dolgozik. Szenvedélyesen rajong a
zenéért, a felvételek az elmúlt évek során készültek. (A kiállítás 2015. január 5-
ig tekinthetõ meg, a belépés ingyenes. Cím: Pethe Ferenc tér 2.)

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A középkori várak szinte
minden ember fantáziáját
megmozgatják. A mai romos
vagy teljesen átépített vá-
rak már nem igazán hasonlí-
tanak eredeti formájukhoz.
Pedig saját korukban amel-
lett, hogy elsõsorban lakó-
helyek, gazdasági közpon-
tok és erõdítmények szere-
pét töltötték be, egyben a
társadalmi rend és a hata-
lom jelképei is voltak. 

Arégészeti, mûemléki
kutatások alapján ké-

szült virtuális, tudomá-
nyos rekonstrukciók se-
gítségével mindenki szá-
mára megismerhetõvé, át-
élhetõvé válik a középko-
ri várak valóságos világa.
Az Óbudai Múzeum új
idõszaki kiállításán látha-
tó rekonstrukciók - a régé-
szeti feltárások mellett -

korabeli metszetek, alap-
rajzok, leírások és a digi-
tális technika segítségével
készültek el. 

Buzás Gergely, a Viseg-
rádi Mátyás Király Múze-
um igazgatója, a kiállítás
fõ kurátora így indokolja
meg, hogy miért fontos
ilyen módon is bemutatni
középkori várainkat: -
Egy tudományos kutatás
dokumentációja, a földbõl
elõkerült régészeti tár-
gyak, törött cserepek,
rozsdás vasak, üvegszi-
lánkok és csontmaradvá-

nyok a hétköznapi múze-
umlátogató számára in-
kább csak még titokzato-
sabbá teszi a témát, ahhoz
kevésbé járul hozzá, hogy
el tudja képzelni a közép-
kori emberek hétköznapi
életét, amely a várak falai
között folyt. Ebben segít a
modern digitális technika,
amely érzékletesen meg-
jeleníthetõvé teszi mind-
azt, amire a kutató a feltárt
maradványokból követ-
keztethet. A középkori vá-
rak rekonstrukciói nem
azt mutatják meg, hogy

mi maradt meg a várból,
hanem azt, hogy mi az,
amit tudunk róluk. A kiál-
lításon nyolc vár: Óbuda,
Visegrád, Diósgyõr, Esz-
tergom, Tata, Simontor-
nya, Kisnána és Mohos-
vár rekonstrukciója látha-
tó, valamint 3D nyomta-
tással készült makettek,
számítógépes animációk,
interaktív multimédiás be-
rendezések és a Visegrá-
don elõkerült fegyverek,
fegyverrekonstrukciók.
Az Óbudai Múzeum más
leletanyagokkal is kiegé-
szítette a kiállítást: a Bu-
dapesti Történeti Múze-
umból az egykori óbudai
királyi, majd királynéi vár
területérõl származó kor-
sókkal, poharakkal, faze-
kakkal, kályhaszemekkel,
padlótéglával és a várból
származó faragott kövek-
kel; az esztergomi Balassa
Bálint Múzeumból edé-
nyekkel, korsókkal, kály-
haszemekkel, padlótéglá-
val, lakatokkal, kulcsok-
kal, lándzsahegyekkel,
zablákkal, sarkantyúkkal;
a tatai Kuny Domokos
Múzeumból ágyúgolyók-
kal, vállvérttel, kályha-
csempével. Így erõsíti, fo-
kozza egymás hatását a

digitális technika, az ani-
máció és a konkrét lelet-
anyag, melyeknek segít-
ségével a látogató szinte
valóságosan is beleélheti
magát a középkori várak
lakóinak mindennapi éle-
tébe. Az Óbudai Múzeum
a fõbejáratához kapcsoló-
dó fogadó-terében a várak
mai állapotáról készült fo-
tókiállítással is kiegészíti a
látottakat.

A kiállítás Visegrád, Ta-
ta és Miskolc után most az
Óbudai Múzeumban lát-
ható november 21-tõl
2015. március 15-ig. A ki-
állítás témája inspirálta a
„Középkori várak” címû
könyv kiadását is. Az eu-
rópai és ezen belül a ma-
gyar várépítészetrõl szól -
közérthetõ, de a szakem-
berek számára is érdekes
módon.

Új idõszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban

Középkori várak - virtuális vártúrák 

Kapcsolódó program
November 27-én az Óbudai Múzeum „Macskakö-
ves esték” címû sorozatában Buzás Gergely tart
elõadást, „Az óbudai királyi vár rekonstrukciója”
címmel 18 órai kezdettel. Az elõadás összekapcso-
lódik az említett könyv bemutatójával is, amely a
helyszínen megvásárolható. (A program múzeumi
belépõjeggyel látogatható. Cím: Fõ tér 1.)

Adventi ikon kiállítás 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény meghívja
a III. kerület nyugdíjasokat adventi kiállításának meg-
nyitó ünnepségére, november 27-én 14 órára a Kis-
korona utcai galériájába. A kiállító mûvész Kõrös
Csilla ikonfestõ, akinek csodálatos munkáit elõrelát-
hatólag január elsõ hetéig lehet majd megtekinteni.

Õszi hangversenyek 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény meghívja
a III. kerületi nyugdíjas polgárokat a novemberben
még hátralévõ õszi hangversenyeire!
Idõpontok és helyszínek: november 20. csütörtök,
11 órakor: Meggyfa Idõsek Klubja. * november 20.
csütörtök, 14 órakor: Kiskorona Idõsek Klubja. *
november 25. kedd, 11 órakor: Almási Idõsek Klubja
* november 25. kedd, 14 órakor: Derûs Alkony
Gondozóház * november 26. szerda, 11 órakor:
Harrer Idõsek Klubja * november 26. szerda, 14
órakor: Hatvany Idõsek Klubja.
Közremûködnek: Lajgút Sophia hegedûmûvész,
Hegyes Ádám zongoramûvész. Ízelítõ a programból:
Brahms: II. Magyar Tánc; Vivaldi: Tél - II.Tétel; Lehár:
A vígözvegy - részletek; J. Strauss: Unter Donner
Und Blitz; Adventi dallamok - válogatás.

A Flórián tér egykor
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes 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
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-
0479
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Regisztrált gáz-víz-, fûtésszerelõ mester
sajátkezû minõségi kivitelezést vállal. Tel.:
06-30-343-33-90, 314-11-11

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153

� Háztartási víztisztítók. Beépítés és szer-
viz. www.viztiszta.hu Tel.: 06(30)382-0935
� Könyvelõiroda több éves gyakorlattal vál-
lalja egyéni vállalkozók, gazdasági társasá-
gok, alapítványok könyvelését, bérszámfej-
tését. Tel.: 06(20)936-3484
� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával, kertépítés, parkfenntartás, fûka-
szálás. www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-
5948
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni vál-
lalkozók, gazdasági társaságok könyvelését,
bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249.
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Télen is. Ha rossz a
tetõje ránk van szüksége!  Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660
� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zársze-
relést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cse-
réjét, szigetelést, másolást. A legkisebb mun-
kát is vállalom. Szigeti László. Tel.: 251-
9483; 06(20)381-6703
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-30-57

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot

okozó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-
9241
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)9590-134
� OKJ-s dajka, pedagógiai- és gyógypeda-
gógiai segítõ szakképzés, felkészítés. Telefon:
06(30)269-1061, www.kaszaszakkepzes.hu
(01006404)
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Ajándékozzon tudást karácsonyra! Angol,
olasz, orosz magánórák kedvezményesen a
Flórián térnél. Tel.: 06(30)587-8329.
liza@panakomp.hu
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67., 06-1-789-1693,
06(30)382-7020
� Ékszer felvásárlás! Törtarany, fazon

arany: 2000-7000 Ft, ezüst: 60-200 Ft. Tel.:
06(20)590-5284, 06(1)792-1692
�Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai ki-
tüntetések tárgyait stb. teljes hagyatékot.
herendi77@gmail.com Tel.: 06(20)280-0151
� Borostyán ékszer felvásárlás 10.000-
100.000 Ft-ig. Továbbá régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, képeslapo-
kat, kitüntetéseket stb.! Aranyat, ezüstöt, tel-
jes hagyatékot. Díjtalan értékbecslés, kiszál-
lás. Üzlet: V. ker., Szent István krt. 25. Tel.:
06(20)914-0150

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu

� Mátyáshegynél a II., III. kerület találko-
zásánál eladó 110 nm-es ikerházrész, emele-
tes, karbantartott, 45.000.000 Ft-ért. Külön
garázs 3.200.000 Ft. Irodák kíméljenek. Tel.:
06(30)341-4394
� Debreceni fiatal pár sürgõsen eladó lakást
keres a kerületben! Tel.: 06(30)357-6697
� Tahiban 820 nm-es, összközmûves építé-
si telek faházzal eladó 12.500.000 Ft. Tel.:
06(30)398-4820

� Megbízható, ápolt, rendezett életvitelû
társam (180/60/72 év) keresem, 172/65/60-as
hölgy. Tel.: 06(30)636-2428
� Megismerkednék egy rendezett életvitel-
lel bíró, 70-es, özvegy úrral. Fiatalos, özvegy-
asszony vagyok. Tel.: 06(30)275-9082

� Ha Ön nyugdíjas, magányos fiatal hölgy
kötne eltartási illetve életjáradéki szerzõdést
valamint vállal háztartási munkákat. Tel.:
06(20)346-7677

Eltartás-életjáradék

Társkeresõ

��Gyulán másfél szobás, 5 fõ részére be-
rendezett üdülõ  november 29-tõl decem-
ber 12-ig kiadó. Érdeklõdni: a 06(20)547-
3851-as telefonszámon

Üdülés

Ingatlan

Állás

Egyéb

� Számítógépének javítása, operációs
rendszer telepítése, vírusirtás, töredezett-
ség-mentesítés stb. Tel.: 06(30)303-4721

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

� 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

� 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

� Festés, mázolás, tapétázás magánsze-
mélyeknek, társasházaknak garanciával.
III. kerületben kedvezmény! Hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás! Tel.:
06(20)994-7726

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

�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom kedvezõ árakon fa és mû-
anyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

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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Régi hagyomány szerint Szent
Mártonra emlékeztek, és egyszer-
re az újbort is megünnepelték no-
vember 8-án, a Kolosy téren ren-
dezett Márton Napi Piacoló prog-
ramjában. L iba természetesen akadt

minden mennyiségben és
formában, hiszen míg a felnõt-

tek megvásárolták a november
11-ei ünnepi asztalra szánt álla-
tot, a gyerekek kézmûves fog-

lalkozásokon ludat készíthettek
filcbõl és mézeskalácsból, libás
meséket hallgathattak, sõt elõ-
adásokat is láthattak a derék
szárnyasról. Például a Bab Tár-
sulat óriásbábos produkcióját,
amely azt mesélte el, mi lett
volna, ha Döbrögi nem veszi el
Matyi egyetlen jószágát. 

Márton-napi hagyomány az
esti lámpásgyújtás is. Erre ké-
szültek, akik együtt készítettek
lámpásokat ezen a különleges
piacnapon. Közben pedig ki-ki
megkóstolhatta az éttermek kí-
nálatát - amelyben természete-
sen fõ szerepet kaptak a liba-
ételek -, számos pálinkát, és
persze borokat is. Az esemény
hangulatát a Buda Folk Band
népzenei mûsora emelte.

(gy)

Liba és újbor

A Csillaghegyi Általános Iskola
tanulóinak, szülõi közösségének
és pedagógusainak összefogása
eredményesnek bizonyult, hiszen
több mint hét tonna (7148 kg)
gesztenyét sikerült három hét
alatt gyûjteniük, aminek tiszta
bevétele (szállítási költség nél-
kül) 248 ezer forint lett. Az össze-
get a diákönkormányzat a gyer-
meknapra fordítja. 

A z iskolai versenyben
az alsó tagozatosok

közt a legeredményeseb-
ben a 3.b osztály gyûjtött,
akik 889,1 kilogrammot
hoztak. Õk a jutalomtorta
mellé igazgatói dicséretet
is kaptak. Második és har-
madik helyen a 3.a osz-
tály (519 kg), illetve a 4.a
osztály (508,5 kg) vég-
zett. Felsõ tagozaton a
versenyt 888 kilogramm
gesztenye összegyûjtésé-
vel az 5.a osztály nyerte.
Jutalmuk a torpedójáték-
lövés mellett szintén igaz-
gatói dicséret volt. Máso-
dik és harmadik felsõ ta-
gozaton a 7.b osztály
(679,9 kg), illetve a 6.a
(400 kg) lett. 

Az idei Gyemekkönyvtáros Mûhelynek az
Óbudai Platán Könyvtár adott otthont. 

F ülöp Attiláné (MKE Pest Megyei
Szervezete) és Némedi Tivadarné

(Gyermekkönyvtáros Mûhely) meg-
nyitója után Gyulai Ivánné, a Platán
Könyvtár igazgatója bemutatta a
könyvtárat, beszélt a közelmúlt ren-
dezvényeirõl és a megvalósult projek-
tekrõl. 

A programot Dr. Hermann Zoltán
(PhD), a Károli Gáspár Református
Egyetem docense nyitotta, akinek elõ-
adása után mindenki számára világossá
vált, mi a különbség a gyerekkönyvek
és a gyerekirodalom között. Majd a
környékbeli óvodákban méltán népsze-
rû könyvtárhasználati foglalkozásokat
mutatta be az érdeklõdõ közönségnek
Némethné Kapus Krisztina gyer-
mekkönyvtáros. Az elõadás-sorozatot
interaktív Zsebszínház bemutató zárta,
Pandurné Pápics Ildikó és Némethné
Kapus Krisztina elõadásában.

A szakmai programon résztvevõ
könyvtárosok Révész Antónia, az Óbu-
dai Múzeum muzeológusának vezeté-
sével megtekintették a Goldberger
Textilipari Gyûjteményt.

Mese és játék 
a Platánban

Gesztenyegyûjtés

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. õsszel újra in-
dította a Nordic Walking Klu-
bot. A foglalkozások iránt
egyre nagyobb az érdeklõ-
dés, már egy stabil törzskö-
zönség alakult ki a klubot lá-
togatókból. 

Az edzések helyszí-
ne és idõpontja vál-

tozatlan maradt. A fog-
lalkozásokat minden va-
sárnap 10-tõl 11 óráig
tartják. A részvétel a
klub programjain ingye-
nes. A szükséges felsze-
relést, a nordic walking
botokat biztosítják. 

Gyülekezõ: az Óbudai
Szabadidõpark Laborc ut-
cai fõbejáratánál. Hely-
szín: az Óbudai Szabad-
idõpark területe, Laborc ut-
ca 2. (Tel.: 388-9770;
www.obudasport.hu; face-
book.com/obudasport)

Az edzéseket családias
légkör és jó hangulat jel-
lemzi. Mindenki edzettségi
fokának megfelelõen, saját
ritmusa szerint tud részt
venni a foglalkozásokon.
Alkalomról-alkalomra
egyre inkább észrevehetõ-
ek a pozitív hatások, a
„nordic walkingolók” job-
ban bírják a napi fizikai
megterhelést, ízületeik
mozgása is könnyebbé, la-
zábbá válik. Elõsegíti ezt a
bemelegítõ és a levezetõ
torna is. A csapat egyik ál-
landó tagja például egy
lábtörés utáni rehabilitáció-
ként választotta ezt a spor-
tot, kiegészítõ terápiaként.
A foglalkozások már sta-
bil, 13-15 résztvevõje
többsége nõ, és mostanra
ténylegesen klub-hangulat
alakult ki. A sport kft. arra
biztatja az urakat: õk is el-
kezdhetik!

Kiválóan szerepeltek az
Óbudai WDSE aerobikosai
az év utolsó két fontos
versenyén. 

A z Austrian Open
nemzetközi meg-

mérettetésen Hajdú Ka-
ta bravúros gyõzelmet
aratott, e mellett három
ezüst- és egy bronzérem
került az óbudai ver-
senyzõk nyakába.

Ezt követõen a Ma-
gyar Kupa döntõjében
összesen húsz érmet
szereztek a versenyzõk,
öt arany-, tizenegy
ezüst- és négy bronz-
éremmel lettek gazda-
gabbak.

Aranyérmesek: Hajdú
Kata. JuniorAerodance:

Banczerowski Lau-
ra, Bujdosó Renáta,
Hencz Anita, Kárpá-
ti Noémi, Neuvirt
Zsanett, Unger Mar-
tina, (Szenes Bog-
lárka, Simon Vivi-
en). Senior Aero-
step: Kõrösi Kitti,
Szarvas Gabriella,
Szabó Júlia. Senior
step és Challenge:
Simonné Berkó
Andrea, Hajdúné
Kiss Edit, Vasadiné
Dubits Anett, Kócza
Eszter, Varsányiné
Gödöllõi Marica,
Szabóné Horváth
Beáta. Hajdú Kata
elnyerte az „Év
Sportolója” címet kor-
osztályában. 

Sinkó Andrea, Szirtes-
Sipos Mónika és Huba-
csek László edzõk foly-

tatják a felkészítést a
2015-ös szezonra. Az
Óbudai WDSE Óbuda-

Békásmegyer Önkor-
mányzatának kiemelt tá-
mogatottja. Sz. Cs.

Nemzetközi és hazai gyõzelmekkel zárt az Óbudai WDSE

Az Óbudai Sportakadémia novemberi elõadásán a Sárkányanyák, az óbudai sárkányha-
jó válogatott csapat mutatkozott be az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény díszter-
mében. Meséltek a kezdetekrõl, arról, hogyan állt össze a csapat és hogyan jutottak
el a Poznan-i világbajnoki gyõzelemig. A családias hangvételû beszélgetésen Vaskuti
István olimpiai bajnok kenust, a csapat edzõjét, és a csapat tagjait hallhatták

A sárkányhajó válogatott 
az Óbudai Sportakadémián

JOKER BÉRLET. Az Óbudai Tenisz Klubban november 17-tõl december 7-ig
kapható a 10 alkalmas sávos Joker bérlet, melyet a szabad idõsávokban lehet
felhasználni. A bérlet ára a következõképpen alakul: 7-tõl 11 óráig: 3.800 Ft ×
10 alkalom: 38.000 Ft. * 11-tõl 15 óráig: 3.000 Ft × 10 alkalom: 30.000 Ft. * 15-
tõl 21 óráig: 4.400 Ft × 10 alkalom: 44.000 Ft. Elõzetes idõpontfoglalás szüksé-
ges a recepción (+36-70-702-3719). A bérlet a téli szezonban játszható le.

Újra indult 
a Nordic Walking Klub 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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A Bánkuti Junior Team új
utánpótlás-nevelõ progra-
mot hirdet.

AMagyar Nemzeti
Autósport Szövetség

(MNASZ) nemrégiben -
fennállása óta elõször -
utánpótlás bizottságot állí-
tott fel az aktív fiatal autó-
versenyzõk támogatására.
Kerületünk több mint 20
éves versenytapasztalattal
bíró, kilenc magyar bajno-
ki címmel, közel 60 fu-
tamgyõzelemmel büsz-
kélkedõ ralikrossz csapa-
ta, a Bánkuti MotorSport
ezt a támogatási progra-
mot továbbgondolva, az
újonnan belépõ - elsõsor-
ban óbudai - érdeklõdõket
segítené elsõ lépéseik
megtételében. Elsõsorban
azokat a fiatalokat, akik
még nem részesei az autó-
sportnak, de szeretnének
azzá válni. A3-5 éves idõ-
szakot átfogó komplex
képzési program az autó-
vezetés alapjainak megta-
nításától az FIA Rali-
krossz Európa- illetve vi-
lágbajnoki futamokon va-
ló indulásig terjed. (www.
bankutimotorsport.hu)

Id. Bánkuti Gábor, a
program megálmodója és
elindítója a következõket
mondta a Bánkuti Motor-
Sport junior szekciójának
országos kiterjedésû kez-
deményezésérõl:

- Mindig is fontosnak
tartottam a fiatal tehetsé-
gek felkutatását és útjuk
egyengetését (a csapat és
egyben a magyar rali-
krossz legifjabb pilótája a
most 12 éves Vaskó
Dominik tavaly már in-
dult az OB futamain, idén

pedig már a profik között
versenyez - a szerk.).
Ezért örömmel értesültem
az MNASZ új utánpótlás-
támogató rendszerének
beindításáról. Ez egy na-
gyon jó kezdeményezés,
de érthetõen csak a már
„meglévõ” ifjú verseny-
zõket támogatja. Mi vi-
szont elsõ lépésként azok-
nak a szülõknek és gyere-
keiknek kívánunk segítõ
kezet nyújtani, akik még
nem részesei ennek a
sportnak, de szeretnének

azzá válni. Sokéves ta-
pasztalatból tudom, mi-
lyen nehéz bekerülni az
autósport vérkeringésébe;
éppen ezeket az elsõ lépé-
seket szeretnénk meg-
könnyíteni a jövõ nemze-
déke számára, de termé-
szetesen a már gyakorlat-
tal bíró fiatalok is helyet
kaphatnak csapatunkban. 

Többéves komplex
programot kínálunk nö-
vendékeinknek, amely-
ben a fokozatosság elvét
betartva sajátíthatják el a

profi és biztonságos ver-
senyzéshez szükséges va-
lamennyi tudnivalót.
Programunkat segíti ki-
lencszeres magyar bajnok
pilóta, profi vezetésokta-
tó, sportpszichológus,
testnevelõ tanár-edzõ és
olimpiai bajnok is. A
gyermekeket nemcsak
mentálisan is toppon lévõ
profi versenyzõkké, de
sportszerû életvitelt foly-
tató, becsületes embe-
rekké is neveljük, akik
felelõsségteljesen elvég-
zik a rájuk bízott felada-
tokat. Versenyzõi kvali-
tásaik folyamatos fej-
lesztése mellett mene-
dzseri munkánkkal, szé-
leskörû média megjele-
nésekkel, lehetséges
szponzori- és számos
egyéb partneri kapcsola-
tunkkal is segítjük nö-
vendékeink elõrejutását
az autósport rögös útján.
A versenyautókat csapa-
tunk biztosítja, egészen a
legmagasabb szintig me-
nedzseljük legügyesebb
felkaroltjainkat. 

Várunk minden 7-18
év közötti érdeklõdõt, je-
lentkezõt. Tedd meg ve-
lünk az elsõ lépést álma-
id megvalósítása felé, és
legyél a jövõ nagy autó-
versenyzõ bajnoka! (Je-
lentkezés: info@bankuti-
motorsport.hu)

Legyél a jövõ autóversenyzõ bajnoka!

Ralikrosszos új generáció

Ha az idõjárás engedi, az
egész heti munka, tanulás
fáradalmait egy kiadós tú-
rával, aktívan pihenje ki
hétvégén. Túraismerte-
tõnk a Dunakanyar termé-
szeti szépségeihez kalau-
zol - olvasható a Pilisi
Parkerdõ Zrt. szerkesztõ-
ségünkhöz eljuttatott hír-
levelének kirándulás-
ajánlójában.

A Prédikálószék egy
hatalmas andezit

szikla, a maga 639 mé-
terével a Visegrád kör-
nyéki hegycsoport leg-
magasabb tagja. A csú-
cson egy kis tisztást, raj-
ta padokat és asztalokat
találunk. A tisztás mel-
lett egy fából készült ke-
reszt magasodik. A Pré-
dikálószékrõl gyönyörû
kilátás tárul elénk: alat-

tunk kanyarog a Duna,
innensõ partján Visegrá-
dot láthatjuk a Salamon-
toronnyal és a Felleg-
várral, túlsó oldalán pe-
dig a Börzsöny csúcsai,
többek között a Szent

Mihály-hegy, a Csóvá-
nyos és a Nagy-Hideg-
hegy magasodnak. Ol-
dalában találhatjuk a
Vadálló-kövek különle-
ges alakú szikláit: a
Nagytuskót, a Széles-tor-

nyot, a Bun-
kót, Függõkö-
vet, a Felkiáltó
jelet és Árpád
trónját. A
Vadálló-kö-
vek, amelyek
vulkáni tör-
melékes kõ-
zetbõl, azaz
agg lomerá -
tumból áll-
nak, jól pél-
dázzák a Vi-
segrádi-hegy-
ség földtani
felépítésének
sajátosságait. 

A túra kez-
dõállomása Dömös, me-
lyet Esztergom, illetve
Budapest irányából au-
tóbusszal, egyénileg
gépkocsival közelíthe-
tünk meg. Az autóbusz-
szal érkezõknek a kato-

likus templomnál érde-
mes leszállniuk, míg a
gépkocsival érkezõk a
polgármesteri hivatal
mellett lévõ parkolóban
rakhatják le jármûvüket.
A templomtól a piros
sáv, a parkolótól a zöld
sáv jelzést követve ér-
hetjük el a Király-kúti
utcát, amely túránk kiin-
duló pontja. Itt együtt
fut a piros, a zöld és a
sárga jelzés. A jelzett tu-
ristaút kezdetben az asz-
faltúton halad, majd a
faluból kiérve átmegy a
Malom-patakon és a pa-
tak mentén vezet to-
vább. A Szentfa kápol-
nát követõen balra ága-
zik le a piros háromszög
jelzés, amely a Vadálló-
kövekhez, majd a Prédi-
kálószékre vezet.

Parkerdõ az emberért!

Egy remek túracélpont: Vadálló-kövek, Prédikálószék

obuda_2014_22.qxd  2014.11.18.  15:27  Page 32



2014/22. szám Sport – Életmód – Hirdetés
33

- Két évvel ezelõtt je-
lentõs átalakulás történt
a szakosztálynál. Milyen
változásokról számolha-
tunk be a vízitelepen? -
kérdeztük Kluka József
szakosztályvezetõtõl. 

- A Római-part egyik
legszebb részén fekvõ
csónakházunkat a Kajak-
kenu Alapítvány kapta
meg használatra és üze-
meltetésre anyaegyesüle-
tünktõl, a BKV Elõre SC-
tõl. Eljött tehát az önálló-
sodás ideje, ez nagyobb
szabadságot, ugyanakkor
nagyobb felelõsséget is
jelent a szakosztály jövõ-
jének tervezésében. Mi-
vel önfenntartókká vál-
tunk, igyekeztünk klu-
bunk tevékenységét több-
féle tartalommal megtöl-
teni. Ebben kapott helyet
a harcmûvészet, a tánc, a
városi futás és a családi
túrakerékpározás. 

Korszerûbb
körülmények
- Kik irányítják a klu-

bot és a szakmai munkát?
- Dr. Szûcs Tamás, az

alapítvány vezetõje bí-
zott meg a szakosztály
irányításával. Kitûnõ
szakemberekbõl áll a
szakmai stáb. Vaskuti
István szakedzõ, olimpi-
ai bajnok kenus mellett
Hajdú Botond, Kluka
Rita, Somodi Krisztián,
Hirl János és Fenyõ Do-
rottya oktatja-neveli a
versenyzõket, Fejérvári
Gábor pedig a túraszak-

osztály vezetõjeként vé-
gez eredményes munkát.

- Az átalakulás után a
fõ célkitûzésekben is ta-
pasztalható változás?

- A kajak-kenu ver-
senysport, a sárkányhajó-
zás és a túraevezés to-
vábbra is elsõséget élvez.
A Sportcentrum másik
kiemelt feladata, hogy
minden korosztálynak le-
hetõséget biztosítson a
rendszeres sportolásra. A
megkezdett felújítások-
nak köszönhetõen klub-
tagjaink az eddigiekhez
képest sokkal korszerûbb
körülmények között edz-
hetnek, készülhetnek a
versenyekre, gyakorol-
hatják hobbijukat.

- Kikbõl áll a szakosz-
tály?

- Zömmel óbudai la-
kosok járnak hozzánk,

de örülünk a máshonnan
érkezõ jelentkezõknek
is. A kajak-kenu csopor-
tokban fõként gyerekek-
kel és fiatalokkal foglal-
kozunk, akik verseny-
szerûen szeretnék ûzni
ezt a sportágat. Nálunk
nincs holtszezon, télen,
nyáron minden nap tar-
tunk edzéseket, felké-
szítjük õket versenyek-
re, ezenkívül túrákat,
edzõtáborokat szerve-
zünk számukra.

Dragonmaster 
és Sárkányanyák

- Jó híre van a mas-
ters és a sárkányhajós
csapatnak.

- A versenyszerûen
már nem sportoló, de a
kajakozást szeretõ idõ-
sebb tagjaink alkotják az
úgynevezett masters csa-

patunk ge-
rincét. Õk is
napi gyako-
risággal víz-
re szállnak,
szorgalma-
san eveznek,
rendszeresen
részt vesz-
nek a szá-
mukra ren-
dezett orszá-
gos viadalo-
kon. Össze-
tartja ezt a
kis csapatot
a klub és a
Duna szere-

tete, a kajakozás-kenuzás
öröme. Népes társaság
alkotja a sárkányhajós
csapatunkat is. A
Dragonmaster nevet vi-
selõ férfi egység világ- és
Európa-bajnokságot
nyert, a Sárkányanyák
nõi csapat nemrég kihar-
colta a vb-n való szerep-
lés jogát. Persze nem
mindenkit fût a verseny-
zés tüze, olyanokat is ta-
lálunk a tagok között,
akik csak alkalmanként,
fittségük megõrzéséért
eveznek.

- Milyen a kapcsola-
tuk az iskolákkal?

- A vízi idõszakban
számos iskolai osztályt,
nyári gyermektáboroso-
kat, baráti társaságokat
ismertettünk meg a sár-
kányhajózással. Részt
veszünk az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata által szervezett is-
kolai táborok résztvevõ-
inek oktatásában, meg-
mutatjuk az evezés és a
Duna szépségeit.

- Érdeklõdnek a túra-
evezés iránt?

- Sok olyan tagunk
van, akiknek életformát
jelent az evezés. Õk a
hosszabb távú, többna-
pos evezést kedvelik. Ez
a csoportunk évek óta
kiválóan mûködik, ápri-
listól szeptemberig jár-
ják a hazai és nemzetkö-
zi vizeket.

Bõvült a kínálat
- Említette az úgyneve-

zett kiegészítõ mozgásle-
hetõségeket. Milyen
szakágakkal bõvítették az
alapítvány kínálatát?

- Vízitelepünkön kapott
helyet a Kelemen
JuJitsuRyu által mûködte-
tett harcmûvész klub,
ahová jelenleg is várjuk
gyermekek és felnõttek
jelentkezését. „Nagyter-
münkben” heti három al-
kalommal gyakorol a
New Dance World hip-
hop táncformáció, ahol az
érdeklõdõk pörgõs ritmu-
sú zenékre táncolhatnak,
izgalmas koreográfiákat
sajátíthatnak el. Azok,
akik mégis inkább a sza-
badban való sportolást, a
természetet kedvelik,
csatlakozhatnak városi
futó és családi kerékpáros
csapatunkhoz. Részükre
edzéseket és versenyzési
lehetõséget is biztosítunk.
Összességében elmond-
hatjuk, hogy tagjaink szí-
vesen és sokat sportolnak,
örömmel kapcsolódnak
be a kerület által szerve-
zett sporteseményekbe
(Szabadidõ, szeretem!).
Legfontosabb célunk,
hogy sportcentrumunk-
ban minden érdeklõdõ
megtalálja a neki legmeg-
felelõbb mozgásformát
kínáló csoportot, régi tag-
jaink pedig továbbra is
hasznosan és tartalmasan
töltsék el szabadidejüket
vízitelepünkön. Akik sze-
retnének hozzánk csatla-
kozni, részletes informá-
ciókat találnak a www.
bkvsportcentrum.hu web-
oldalon.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Bemutatjuk a BKV Sport Centrumot

Túraevezõsök, sárkányhajósok a Dunán 

Mihalis Sára és Tanka emese a Dunán
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2014. december 8-
án 17 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályánál (pénztári órák hétfõnként:
15-tõl 17.30, szerdánként: 8.30-tól 12 és 13-tól
16, csütörtökönként: 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ról, vagy személyesen átvehetõ az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.). A pályázat részét kell képezze a pályá-
zó által benyújtott mûszaki dokumentáció, mely leg-
alább mûszaki leírást és árazott, tételes költségvetést,
alaprajzi változtatás igénye esetén ezen túl a meglé-
võ és a tervezett alaprajzot kell tartalmazzon.
Apályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintetben,
hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan bérbe
adására a nyertes pályázó számára elõírt felújítási
kötelezettséggel kerül sor. A rendeltetésszerû hasz-
nálatot lehetõvé tevõ, elvégzendõ felújítási munkák
mûszaki tartalmát és költségvonzatát a pályázati
felhívás mellékletét képezõ, Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. Mûszaki Osztálya által készített helyszíni fel-
mérési jegyzõkönyv tartalmazza, a pályázat nyerte-
se (leendõ bérlõ) köteles ezen munkálatokat teljes
körûen, I. osztályú minõségben, saját költségén az
adott helyiség birtokbavételét követõ 60 napon
belül elvégezni. Leendõ bérlõ jogosult - legfeljebb
a pályázatban meghatározott összeghatár erejéig -
költségeinek részleges, bérbeszámítás útján történõ
megtérítéséhez, a mindenkori havi bérleti díj 50
százalékának mértékéig. Abérleti díjfizetési kötele-
zettség a felújítási munkálatok mûszaki átadás-át-
vételi idõpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ között
kötendõ külön megállapodás keretében kerül sor,
mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszámítás fenti
összegben történõ érvényesítése az elfogadott mû-
szaki tartalom teljes körû, I. osztályú minõségben
történt megvalósulása esetén lehetséges, mely körül-
ményt a mûszaki átadás-átvételi eljárás során jegy-
zõkönyvileg is rögzíteni kell.

A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését vala-
mint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon
megjelölt okiratokat.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalko-
zásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy
adók módjára behajtandó köztartozása van, kivé-
ve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvez-
ményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési
könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illet-
ve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bér-
beadó felmondása következtében szûnt meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállal-
nia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalánynak)
megfelelõ összegû óvadék megfizetését bérbeadó ré-
szére (a nyertes által befizetett bánatpénz összegét az
óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell az alábbi idõtartamú határozott idejû bérleti szer-
zõdés megkötését:
• legalább 5 év, legfeljebb az értéknövelõ beruházás
megtérülésének idõpontjáig.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy

amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kézhez véte-
lét követõ 30 napon belül a bérleti szerzõdést nem
köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója
okafogyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pályá-
zati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánat-
pénzt befizetik. Abánatpénzt az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca
7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést
követõ nyolc napon belül a nem nyertes pályázók
részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek.
Az érvényesen benyújtott pályázatokat az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. igazgatósága a pályázat beadása
után a soron következõ ülésén bírálja el, annak ered-
ményérõl a pályázókat írásban értesíti. Apályázat ki-
írója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályá-
zatot indokolás nélkül, részben vagy egészében ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét az igazgatóság döntésérõl történõ írásbeli értesí-
tés kézhezvételét követõ 8 napon belül az önkor-
mányzat részére meg kell fizetnie.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest,
Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal
kapcsolatban továb-
bi felvilágosítást le-
het kérni a fenti tele-
fonszámon és cí-
men.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek - a nyertes pályázó számára felújítási kötelezettséggel történõ - bérbeadására
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Ahónapban több jeles
napot is megõrzött a

néphit. Ahogy az idõjárás
mind hidegebbre fordult,
régen egyre inkább a ház-
ban végezhetõ munkák ke-
rültek elõtérbe. November
a fonó, a kukorica- és toll-
fosztás idõszaka is volt, ál-
talában 5-én kezdtek hoz-
zá. Persze, akkor se csak a
munkáról szólt minden, ju-
tott idõ a vidámságra, bal-
ladák éneklésére, mesélés-
re, vagy ismerkedésre és
párválasztásra. 

Férjfogó 
praktikák

Nem hiányzott a fonók-
ból a férjfogó praktikák
gyakorlása sem. Volt,
hogy három egymás mel-
letti kenderkóc közül a
lányt jelképezõ középsõt
meggyújtották, a két szél-
sõ egy-egy legényt jelké-
pezett. Amelyik szál nem
fogott tüzet, az a legény
nem szerette a lányt. Ha
valaki túl magasra kötötte
a szöszt, arról azt tartották,
sokáig nem fog férjhez

menni. Általában a fonók-
ban fõzték meg a férfine-
veket tartalmazó papírok-
kal gyúrt gombócokat.
Azt tartották, amelyik el-
sõnek jön fel a víz tetejére,
az tartalmazza a leendõ
férj nevét. Ólmot is öntöt-
tek, aminek formájából a
lányok a leendõ férjük
foglalkozását igyekeztek
kitalálni. A november 25-
ei Katalin-naphoz számos
férjjósló hiedelem kap-
csolódott. A lányok ilyen-
kor mezítláb ágakat lop-
tak a fákról, amiket vízbe
tettek, és ha karácsonyig
kizöldült, akkor tudni le-
hetett, a lány hamarosan
férjhez megy. Ezeket hív-
ták Katalin-ágnak. Volt,
aki minden ágnak más-
más fiúnevet adott, és
amelyik elsõként virág-
zott ki, olyan nevû férjet

várt. A legények is ezen a
napon tudakozódtak jö-
vendõbelijük iránt. Példá-
ul úgy, hogy lopott lányin-
get tettek a párnájuk alá,
abban a reményben, hogy
megálmodják, ki lesz a fe-
leségük. De volt, ahol a le-
gények egész nap böjtöl-
tek, így vártak valami jelet
a leendõ asszonyukkal
kapcsolatban. 

Ha Katalin nem adott
pontos elõrejelzést házas-
ságügyben, akkor ott volt
Szent András-napja, no-
vember 30-a, amelyhez
szintén számos ilyen jelle-
gû praktika kapcsolódott.
Az egyik szerint, aki egész
nap böjtöl, és csak három
szem búzát eszik, és három
korty vizet iszik, az a jö-
vendõbelijérõl álmodik.
Az ilyen önkínzásos mód-
szerekbõl a legények per-

sze kimaradtak, de a lá-
nyoknak is akadtak más el-
járások. Például, náluk is
mûködött a ruhalopás,
amit a párnájuk alá kellett
tenni, hogy megálmodják,
ki lesz a férjük. Anehezítés
esetükben annyi volt, hogy
fehérnemût kellett e célra
beszerezniük valamelyik
legénytõl. 

Idõjósló, 
dologtiltó napok

Novemberben sok do-
logtiltó nap volt. Márton-
napján, 11-én tilos volt
mosni, mert az a jószág
pusztulását okozhatta.
Nagy lakomákat rendeztek
ilyenkor, abban a hitben,
hogy akkor ezt tehetik a
következõ esztendõben. 

Árpádházi Szent Erzsé-
bet-napja, november 19-e
volt az õszi munkák záró-
napja, és úgy tartották,
olyan lesz a tél, amilyen az
idõ ezen a napon. Katalin
is dologtiltó nap volt,
ilyenkor nem volt szabad
kenyeret sütni, szántani,
nem foroghatott a kerék,
volt, ahol leálltak a mal-
mok is. Azt tartották, ha
Katalin-napján fagy, akkor
enyhe lesz a karácsony, ha
esik az esõ, szép, fagyos
ünnep lesz. 

Ünnepek, hagyományok novemberben
A hónap neve a latin kilenc szóból ered. Nálunk Szent And-
rás havának, õszutónak, az enyészet havának is nevezték.
November a mindenszentek és a halottak napjával kezdõ-
dik, amelyek eredete a VIII-IX. századig nyúlik vissza. A sí-
rok gondozása, virággal díszítése, a gyertyák gyújtásának
szokása azóta is élõ hagyomány. A halloween õsi kelta
szokásokból alakult ki, speciális angolszász ünnep ma-
radt, még akkor is, ha november elején már náluk is sok
helyütt látni annak egyik jelképét, a kifaragott tököt. 

Receptek
Õsszel és télen sokkal kevesebb
szezonális zöldség és gyümölcs áll
rendelkezésünkre, ezért a termé-
szetes tápanyagok beszerzése ne-
hezebb, de nem reménytelen fel-
adat. A rózsafélék családjába tarto-
zó birs könnyen beszerezhetõ, ízle-
tes, fanyar ízû, vitaminban gazdag
gyümölcs, emellett kálium és fosz-
for is van benne, és sokoldalúan fel-
használhatjuk a konyhában. Alakja
szerint alma vagy körte formájú,
héja vastag, nehezebb hámozni.
Ahhoz kínálunk néhány ötletet,
hányféleképpen készíthetjük el ezt
a gyümölcsöt az ismert kompóton,
birsalmasajton túl.

Õszi gyümölcsleves
Hozzávalók: 20 dkg birs (alma), 2 db
körte, 2 db alma, 4 evõkanál cukor, 1
evõkanál méz, 1 db citrom karika, 1
csomag vaníliás cukor, 1 evõkanál fi-
nomliszt, 2 dl fõzõtejszín, 1 l víz, fahéj,
szegfûszeg, gyömbér, ízlés szerint.
Elkészítés: a gyümölcsöket megtisz-
títjuk, felkockázzuk, és egy liter vízben
feltesszük fõni a fûszerekkel, citrom
karikával, mézzel, pici sóval. vagy öt
percig fõzzük, utána belekeverjük a
lisztbõl és a tejszínbõl készített haba-

rást, azzal is fõzzük pár percet.A gyü-
mölcsbõl 4-5 evõkanálnyit kiveszünk,
összeturmixoljuk, és visszatesszük a
levesbe, mert az így még krémesebb
lesz. Lehûtve tálaljuk.

Birsalmás sertéssült
Hozzávalók: 80 dkg sertéscomb
vagy karaj, 80 dkg birs (alma), só,
bors, oregánó, kakukkfû, 20 dkg cu-
kor, 150 gramm joghurt vagy tejföl, 2
evõkanál finomliszt, ízlés szerint, 0,5
dl fehér bor, 1 evõkanál szegfûszeg.
Elkészítés: a combot felszeleteljük,
kissé megveregetjük, sózzuk, bor-
sozzuk, kakukkfûvel, oregánóval fû-
szerezzük.Tûzálló tálba rakosgatjuk,
kevés vizet és bort öntünk alá (de ez
el is maradhat), fóliával letakarva
megsütjük.Közben meghámozzuk a
birseket, kiszedjük a magházukat,
gerezdekre vágjuk.Egy edénybe he-
lyezzük a felvágott gyümölcsöt, cuk-
rot, szegfûszeget adunk hozzá, más-
fél liter vízzel felöntve fél órán át fõz-
zük. Ha puha, kivesszük az almákat,
a levet a liszttel elkevert joghurttal be-
sûrítjük. Visszahelyezzük az almák
egy részét, botmixerrel pürésítjük,
majd a maradék almát is beletesz-
szük a mártásba. Rizzsel tálaljuk a
húst és a birs pürét.

Birsalmatorta
Hozzávalók: 40 dkg finomliszt, 1 te-
áskanál sütõpor, 20 dkg vaj, 3 tojás,
25 dkg cukor, só ízlés szerint, 10 dkg
mazsola, 1 citrom, 1,5 kg birs, 4,5 dl
almalé, 2 csomag vaníliás puding-
por, 3 evõkanál zsemlemorzsa.
Elkészítés: összegyúrjuk a lisztet a
cukor felével, 2 tojással, a vajjal, sütõ-
porral és egy csipet sóval. Letakarva
tegyük a hûtõbe a tésztát vagy har-
minc percre. A meghámozott, kima-
gozott birsalmát apró kockákra vág-
juk.A maradék cukrot karamellizáljuk,
majd adjuk hozzá a birsalmát, a cit-
rom reszelt héját és levét, a mazsolát,
öntsük fel 3 dl almalével. Fõzzük le-
fedve 5-6 percig, majd a pudingport
keverjük a maradék almaléhez, és ez-
zel együtt fõzzük még pár percig az
almát, majd hagyjuk hûlni. A tészta
kétharmadát nyújtsuk ki, és fektessük
egy 26 centiméter átmérõjû tortafor-
mába úgy, hogy az oldalát is befedje.
Szórjuk meg a zsemlemorzsával,
majd szedjük rá a birsalmát. A mara-
dék tésztát nyújtsuk ki, fektessük a töl-
telék tetejére, a széleket nyomkodjuk
össze. Szurkáljuk meg a torta tetejét,
és kenjük meg a maradék tojással.
Tegyük a sütõbe, a sütési idõ felénél
takarjuk le, ne legyen túl barna.
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Pályázat

A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy friss, elõremutató,
kortárs mûveket mutasson be, melyek a
„Római P’Art” szlogenre reflektálnak.

A benyújtható pályamû meghatározása:
A pályázatra bármilyen eljárással készített
táblakép benyújtható. (Technikai megkö-
tés nincs.)
Beadható pályamû: 1 darab, 1 m2-nél nem
nagyobb, kiállításkész állapotú alkotás. Az
alkotás hátoldalán jól láthatóan, olvasható-
an kell feltüntetni a mû címét, méretét,
technikáját és az alkotó nevét.

A pályázat követelményei:
• A pályázaton minden magyar állampol-
gárságú képzõmûvész indulhat, aki a Ma-
gyar Alkotómûvészek Országos Egyesüle-
tének (18. életévét betöltött, magyar adó-
azonosító jellel rendelkezõ) tagja, és a pá-
lyázati kiírás feltételeit elfogadja, valamint
az érdeklõdésre való tekintettel a pályáza-
ton indulhatnak a Fiatal Képzõmûvészek
Stúdiójának a tagjai is, ha rendelkeznek a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen szer-
zett diplomával. Más mûvészek (feltétel:
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen szer-
zett diploma) pályamunkáinak befogadá-
sáról egyedi elbírálás szerint dönt a zsûri.
• A pályázaton a kiírók által meghívott III.
kerületi képzõmûvészek is részt vehetnek,
amennyiben a pályázati kiírás feltételeit
elfogadják.
• A pályázaton új, kiállításon és korábbi
pályázaton még nem szerepelt képzõmû-
vészeti alkotással lehet részt venni.
• A pályázó ki-
zárólag saját,
eredeti alkotá-
sával pályázhat.
E feltétel meg-
sértése esetén a
pályázat ér-
vénytelen. A pá-
lyázó pálya-
munkájának be-
küldésével egy-
ben azt is kije-
lenti, hogy az
alkotás saját
szerzõi mûve,
azzal nem sért
más szerzõi jo-
got, valamint
tudomásul ve-
szi, és magára
nézve elfogadja
a szerzõi és fel-
használói jo-
gokról szóló tá-
jékoztatást.
• Az átvételkor
átvételi elismer-
vényen rögzítik

az alkotó adatai mellett a mû adatát. Az át-
vételkor a benyújtó a jelentkezési lapját is
beadja.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy pálya-
mûve díjazás esetén Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tulajdonába kerül. A díja-
zott mûvek az Óbudai Kortárs Gyûjte-
mény részét képezik, az alkotások kezelé-
sérõl az Óbudai Múzeum gondoskodik.
• A pályázó hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a kiíró díjmentesen jogosult a mû
(akár több alkalommal is) kiállítására, fel-
használására - minden esetben a pályázó
nevének feltüntetése mellett-, továbbá a
kiíró jogosult díjmentesen használni az al-
kotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok
offline és online megjelenéseihez.
• A pályázó hozzájárul ahhoz is, hogy a pá-
lyázat kiírója a pályamûrõl esetlegesen ké-
szült reprodukciót - könyv alakban, illetve
elektronikus formában -megjelentesse, és
ennek érdekében a pályázat kiírója számá-
ra kizárólagos, korlátlan idõre szóló fel-
használási jogot ad a pályázó nevének fel-
tüntetése mellett.

A pályázat értékelése:
• A kiállításra kerülõ mûvekrõl és a díjak
odaítélésérõl szakmai zsûri dönt.
• A pályamunkák értékelését követõen a
zsûri döntésérõl minden résztvevõt írásban
(postai úton vagy e-mailben) értesít a ki-
író.
• Azok a pályamunkák, amelyek nem fe-
lelnek meg a kiírásban foglalt feltételek-
nek, a pályázatból kizárják.
• A pályamûvek visszaadása: az alkotások

elszállításáról a pályázónak kell gondos-
kodnia.

A pályázat díjazása:
• A zsûri által legjobbnak ítélt, arra érde-
mes alkotásokból Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kiállítást rendez.
• Elsõ díj: 500.000 forint, második díj:
400.000 forint, harmadik díj: 300.000 fo-
rint, melynek költségviselõje Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata (a díjak adó-
köteles jövedelemnek minõsülnek).
• Különdíj: Fellini Római Kultúrbisztró
Díja
• A pályázat kiírója a zsûri szakmai javas-
lata alapján a díjak esetleges megosztásá-
nak jogát magának fenntartja. A zsûri ja-
vaslata alapján különdíjas kiosztható.
• Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2015
májusában, az Óbuda Napja alkalmából
rendezett központi ünnepségen.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:
• A pályamûvet csak személyesen lehet be-
nyújtani a jelentkezési lappal együtt az
alábbi helyszínen: Óbudai Kulturális Köz-
pont (Budapest III., San Marco utca 81.)
• A pályamû benyújtásának idõpontja:
2015. március 23. (hétfõ), 8-tól 18 óráig.
• A határidõ után beérkezett pályamunkát
nem áll módunkban elfogadni.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban
leírtak megváltoztatásának jogát fenn-
tartja!
(Információ: Borbély Rita kulturális és turisz-
tikai referens, e-mail: borbely.rita@obuda.hu;
telefon: 437-8834.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Fellini Római 
Kultúrbisztró képzõmûvészeti pályázatot hirdet 

„Római P’Art 14.” címmel 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

obuda_2014_22.qxd  2014.11.18.  15:27  Page 36



2014/22. szám Játék – Szabadidõ
37

Rejtvényünkben három téli sport nevét rejtettük
el. Megfejtés a vízszintes 35., a függõleges 1. és 12.
sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Próféta volt. 8. Orosz-szovjet író
volt, Maxim … 13. Ilyen a piros alma. 14. Ománi
pénz. 16. Macsétában van. 17. Torok. 18. Arizonai
város. 20. Zug betûi keverve. 21. K. E. G. 22. Szláv
víz. 23. Bór, ittrium és kén vegyjele. 24. Tévé. 25. Af-
rikai vírus. 27. Minõség ellenõrzõ osztály. 28. Egyik
Szentpéterünk. 29. Férfinév. 31. Koma egynemûi. 32.
Levest szed. 34. Véd. 35. Megfejtendõ sor. 38. Hajó
egynemû betûi. 39. Fiatal istennõ a görög mitológiá-
ban. 41. Spanyol és osztrák autók jele. 42. Ókori kö-
zel-keleti nép. 44. Megkevert dog! 45. L. B. U. 47.
Gabonafajta, névelõvel. 48. Fordított Jupiter hold.
49. Melyik helyen. 50. Laurícium és indium vegyje-
le. 51. I. A. Á. 53. Rejtekhely lehet. 55. Pécsi tetõ. 57.
Jegyzetelsz. 58. A földet forgatja. 60. Gyõr-Sopron-
Moson megyei helység. 61. Cseni, régiesen. 62. Szí-
nésznõnk, Andrea. 63. Eurázsiai hegység.
FÜGGÕLEGES: 1. Megfejtendõ sor. 2. Észak-ame-
rikai tó. 3. Pirkadat után. 4. Nõi név. 5. Máltai és thai-
földi autók jele. 6. Kis bolt. 7. Vittorio de …, olasz
rendezõ volt. 8. Shakespeare-i színház. 9. Re párja.
10. Kálium és réz vegyjele. 11. Európai félsziget rö-
viden. 12. Megfejtendõ sor. 15. Arzén. 18. Meg-
hosszabbítá. 19. Préselésen. 22. Szeretet velejárója.
26. Hanghordozó márka. 27. Kínai vezér volt. 28.
Poszt. 28a. Becézett Máriával kapcsolatos.  30. Óko-
ri római költõ. 31. Orosz folyó. 33. Kiejtett hár-
mashangzó. 36. Idegen új. 37.Nigériai helység. 40.
Félig móka. 43. Kenyeret ken. 46. Napilapunk. 47.
Éktelen árnyéka. 50. Hitvány ember. 52. Tokaji bor. 54. Össze-
vissza súg! 56. Étkezéshez kellhet. 57. Jegyzé. 59. Rangjelzõ elõ-
tag. 61. Indíték.

Ipacs László

A november 7-én megjelent, 
„Szüret után” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Édesen lankad, érve csüggedõ kékes fürtjével 
a nemes kadarka”.

Pár hét és …

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A játékot az önkormányzat az Óbuda Újság
október 3-ai számának mellékletében tet-
te közzé, az Európa-szerte híres Faluház
kapcsán.

E gy olyan hatalmas beruházás, mint a
Faluház energetikai felújítása, számos

érdekes adattal írható le. Ezek mind-mind
megtalálhatóak az interneten, és egy kis já-
tékossággal sokakat rá is lehet venni, hogy
keresgélni kezdjenek. Akik velünk tartot-
tak az októberben meghirdetett Faluház-
totó játékunkban, azok jobban megismer-
hették ennek az Európa-szerte híres felújí-
tásnak a részleteit, és valószínûleg máris
sokkal többet tudnak a környezettudatos-
ságról, mint korábban. A hét feltett kérdés-

re a válaszadók nagyjából kétharmada tud-
ta a jó választ. 

A helyes megfejtéseket az alábbiakban
olvashatják.
1. Milyen technológiával épült az óbudai
Faluház?
Helyes válasz: A/ Iparosított technológiá-
val.
2. Hogyan javult a falazat hõátbocsátási
tényezõje a hõszigetelés után?
Helyes válasz: B/ Az U-érték 0,7 W/m2K-
rõl 0,3 W/m2 K-re csökkent.
3. Mennyivel csökkent a házban felhasz-
nált hõmennyiség a felújítási lépéseknek
köszönhetõen (2004-hez viszonyítva)?
Helyes válasz: B/ 40-45%-kal csökkent.
4. Hány energetikai kategóriát javultak a

Faluházban található lakások a felújítás
elõtti állapothoz képest?
Helyes válasz: C/ 3 kategóriát.
5. Hány cm szigetelõanyag került kívülrõl
a Faluház falaira a felújításkor?
Helyes válasz: C/ 10 cm.
6. Milyen megújuló energiával mûködõ
rendszer üzemel a Faluházban?
Helyes válasz: A/ Napkollektor.
7. Hogyan mérik a Faluház lakásaiban a
fûtésre felhasznált energiát?
Helyes válasz: A/ Digitális egyedi mérõk-
kel. 

A helyes megfejtést beküldõk között tíz
darab, Óbuda-logóval ellátott esernyõt sor-
soltunk ki. A nyerteseket e-mailben értesí-
tettük. Köszönjük, hogy velünk játszottak!

Lezárult a Faluház-totó
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 

1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
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Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
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Hírességek szereplésével indít
adománygyûjtõ kampányt a Ma-
gyar Hospice Alapítvány. A szem-
léletformálásra is vállalkozó akció
címe: „Minden perc értékes!”.

Dobó Kata, Bródy János,
Monspart Sarolta, Tatár

Csilla, Várkonyi Andrea, Barabás
Éva, Klukon Edit, Farkas Róbert
is megfogalmazza saját gondolata-
it, elmondja személyes történeteit
abban a filmben, amelyre az óbu-
dai székhelyû Magyar Hospice
Alapítvány új kampánya épül, és
amely hamarosan látható lesz az
MTV, a TV2 és az RTL Klub mû-
során. A hírességek nem csak ar-
cukat adják a kezdeményezéshez,
hanem ezúttal beszélnek arról is,
mit jelent nekik méltósággal bú-
csúztatni, búcsúzni. A film szeret-
hetõ, büszkén vállalható, közös-
ségformáló alkotás, amely elgon-
dolkodtat és cselekvésre buzdít.

Dobó Kata, a Magyar Hospice
Alapítvány nagyköveteként rend-

szeresen rész vesz hospice rendez-
vényeken, adománygyûjtõ aktivi-
tásokban, követi és segíti az alapít-
vány munkáját.

- Nekem a mindent jelentette,
hogy az utolsó percig foghattam a
nagymamám kezét - vallja a szí-
nésznõ a kampányfilmben is. 

A novemberben induló, nagy-
szabású társadalmi célú, „Minden
perc értékes!” elnevezésû kam-
pánnyal az alapítvány ismételten
szeretné a társadalom figyelmét
felhívni a hospice ellátás fontossá-
gára, melynek lényege, hogy mi-
nél több gyógyíthatatlan dagana-
tos beteg részesülhessen szakszerû
és humánus ellátásban élete talán
legnehezebb idõszakában. 

- A társadalom elkötelezett tá-
mogatása nélkül ma nem lenne
hospice ellátás Magyarországon,
ezért kiemelten fontosnak tartjuk,
hogy mindenki tájékozott legyen
törekvéseinkkel és célkitûzéseink-
kel kapcsolatban. Nem csak az
adományozás fontosságára hívjuk

fel a társadalom figyelmét, hanem
a jó cél érdekében végzett önkén-
tes munka értékére is - emelte ki
Kovács Anita, a Magyar Hospice
Alapítvány programigazgatója.

- Évente 34 ezer ember hal meg
rákos eredetû fájdalmaktól, tüne-

tektõl kísérve Magyarországon.
Szeretnénk, ha minél többen tud-
nának az ellátásról és fordulnának
hozzánk segítségért, ha szükséges
- tette hozzá dr. Muszbek Katalin, a
Magyar Hospice Alapítvány orvos
igazgatója. (kerék)

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete
ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439-
es számon, ahol külön idõpont egyeztetésére is mód van.

Ingyenes tanácsadások
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjé-
nek megbízásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás ki-
rály út 13-15.) minden hónap elsõ keddjén (legközelebb decem-
ber 2-án) 17-tõl 19 óráig dr. Tósoky Balázs ügyvéd;
a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap máso-
dik csütörtökén (legközelebb december 11-én) 18-tól 20 óráig dr.
Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés nem
szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)
• A Fidesz III. kerületi szervezete ingyenes jogsegélyt szervez min-
den hónap negyedik keddjén, 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1.
szám alatti Fidesz irodában.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80.
szám alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17
óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást
nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as tele-
fonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást
tart minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 órá-
ig. (Helyszín: Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõze-
tes bejelentkezés ajánlott a 06-30-546-2202-es számon.)
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.

A Kolosy téren, a Csemete utca 8. szám alatt, 
most nyíló 800 m2-es 

KOLOSY ÁRUHÁZ - NAPI - SUPERMARKET
vegyeskereskedés vár minden kedves vásárlót. 

Széles áruválasztékkal, olcsó árakkal, 
kedvezõ akciókkal. 

Ajándéktárgyak, bizsuk, táskák, fehérnemûk, 
játék, papír-írószer, vegyi áru, 

édesség, üdítõk, szeszesitalok, lakáskiegészítõk. 
Nyitva tartás:

8.30-19 (hétfõ-péntek), 8.30-15 (szombat).

A Magyar Hospice Alapítványról
Magyarországon 1991-ben a Polcz Alaine által vezetett Magyar
Hospice Alapítvány megalakulásával jelent meg a hospice szemléletû
ellátás. Az alapítvány a fõvárosi betegek hospice szemléletû, humá-
nus ellátását végzi, a nemzetközi hospice mozgalmak szellemiségnek
megfelelõen a már csak tüneti kezelésben részesíthetõ, gyógyíthatat-
lan - elsõsorban daganatos - betegek testi és lelki szenvedéseinek
enyhítését, a humánus kezelést és az emberi méltóság megõrzését
tartva szem elõtt. Célja a betegek fájdalmainak és a tüneteinek csök-
kentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehetõ legjobb életminõ-
ség, fizikai és szellemi aktivitás elérése, valamint a hozzátartozók se-
gítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. (hospicehaz.hu) 

Minden perc értékes!

Közszereplõk összefogása az élet méltó befejezéséért
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Mozaik – Hirdetés

Hahota
- Hogy hívják azt a ra-
gadozót, amelyik bûnö-
zõket eszik?
- Gonosztevõ

* * *
- Mi a különbség a méh
és a darázs között?
- A darázs nem gyûjt
vasat.

* * *
A fülke elõtt álló férfinak
elfogy a türelme, és ki-
fakad:
- Uram, már fél órája
tartja a kagylót a fülén
és egy szót sem szól.
Tegye már le, mert én is
telefonálni szeretnék!
- Ne haragudjon, uram,
a feleségemmel beszé-
lek!

* * *
A hegyi pásztortól meg-
kérdezték, hány éves.
- Mit tudom én - hangzik
a válasz.
- Hogyan? Hát nem tud-
ja, hány éves?
- Így igaz, kérem. Én
csak a juhaimat számo-
lom, azokat ugyanis el-
lophatják, de az éveim
az ördögnek sem kelle-
nek.

* * *
- Mondd, komám, miért
iszod olyan undorral ezt
a finom borocskát?
- Mert az orvosom eltil-
tott a szeszesital élve-
zetétõl.

* * *
- Nem szégyelli magát?
Nyolcvanéves, és most
jut eszébe televíziót
lopni? Miért?
- Mert amikor fiatal vol-
tam, még nem volt tévé.

* * *
- Pincér, magából na-
gyon rossz betörõ lenne.
- Miért, uram?
Azért, mert a tányéron
meg a poháron is min-
dig otthagyja az ujjle-
nyomatát.

* * * 
- Jenõ, az a csinos férfi
a szomszéd asztalnál
biztosan ismer engem,
azért néz annyira.
- Biztosan nem ismer té-
ged, szívecském, mert
akkor másfelé nézne.

Folytatódik a Fõ téri
könyvtár beszélge-

téssorozata. Budapest-
Washington-Brüsszel,
mesék, könyvek, televí-
ziózás - november 27-én
18 órakor a könyvtár
vendége D. Tóth Kriszta,
a sokoldalú újságíró lesz.

Az év utolsó vendége
Pál Ferenc, Feri atya,
mentálhigiénés szakem-
ber lesz december 16-án
18 órakor. (A rendezvé-
nyekre a belépés díjta-

lan, a részvételi szándé-
kot elõre jelezzék a
fszek0307@fszek.hu e-
mail címen, vagy a 368-
8476-os telefonszámon). 

A szíve mélyén egé-
szen biztosan min-

den ember ugyanarra vá-
gyik: szeretetben élni
egy életen át. A születé-
sétõl Óbudán élõ Schõ-
ner Istvánnak és felesé-
gének, Schõner István-
nénak ez megadatott: õk
ugyanis nemrég ünne-
pelték házasságuk hatva-
nadik évfordulóját. A rit-
ka és jeles évforduló al-
kalmából gyermekeik és
unokáik a következõ so-
rokat küldik nekik az
Óbuda Újság hasábjain:
„S mostanra 60 év, hogy
az álom tart / Hozott ma-
gával jót, rosszat, szere-
tetet, perpatvart, / S bár
már nem édes szavakkal,
csókkal szerettek, / A tö-
rõdés kincsei kötik össze
létetek.”

Hatvan éve együtt

Német est
A Krottendorf Német Hagyományõrzõ Egyesület tart
bemutatkozó estet december 3-án 17 órai kezdettel a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtá-
rában. Az eseményen koncerttel, táncházzal, kiállítás-
sal várják az érdeklõdõket. (Cím: Füst Milán utca 26.)

Jótékonysági koncertet ad
Palya Bea november 23-án
16 órától Budakalászon, a
Koós Károly Mûvelõdési
Házban. A teljes bevételt
az Óbudán is mûködõ Gé-
zengúz Alapítvány javára
ajánlják fel. 

A Gézengúz Alapít-
ványnál huszonnégy

éve segítik a születéskori

idõszakban kialakuló vagy
veleszületetten sérült cse-
csemõket, kisgyermekeket
és családjukat a rehabilitá-
ciós illetve gyógyítási fo-
lyamatban. Immáron or-
szágszerte összesen öt köz-
pontban folyik a gyerekek
terápiás kezelése. A köz-
ponti intézet Budakalászon
a Cseppek Háza, mely idén
tíz éve, hogy megnyitotta
kapuit. Az évfordulót
Palya Bea jótékonysági
koncertjével ünneplik. A
részvétel a koncerten a
gyermekek számára ingye-
nes, a szülõktõl egy 1.490
forintos támogatói jegy
megváltását kéri az alapít-
vány. (Cím: Budakalász,
Szentendrei út 9.)

A Fõ téri könyvtár programajánlója

Dallal a Gézengúz Alapítványért

KÉZMÛVES AJÁNDÉKOK. Az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Központ fogyatékos fiataljai
idén is kézmûves ajándékokkal készülnek az ünne-
pekre. Kerámiatárgyakat, fajátékokat, dísztárgyakat,
szõnyegeket lehet vásárolni a következõ helyeken és
idõpontokban: A Flórián Üzletközpontban december
4-én és 11-én 10-tõl 12 óráig. Az Óbudai Auchan
Áruházban december 8 és 9-én 10-tõl 12 óráig. Lep-
je meg szeretteit egyedi kézmûves ajándékkal!
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