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A 42 méter mentési magasságú létrás tûz-
oltógépjármû akár egy 14 emeletes épület-
nél is használható mentésre és tûzoltásra.  

Az Óbudai San Marco Szabadegyetem jövõ
évi elsõ elõadása: „Az emberiség jövõjét
veszélyeztetõ vírusbetegségek”. 

Jövõre is támogatja az önkormányzat a
társasházak környezetbarát megújulását
energiakorszerûsítési pályázattal. 30

Pályázzon energetikai korszerûsítésre!

17
Új tûzoltóautó Békásmegyeren

23
Veszélyes vírusbetegségek

Adventi hétvégék családias hangulatban

Véget ért az Egészségkör-
út Óbudán elnevezésû in-
gyenes egészségügyi szû-
rõprogram-sorozat idei
szakasza, de a szûrések
jövõre is folytatódnak.

A Civil Házban tartot-
ta a Szent Margit

Rendelõintézet az Egész-
ségkörút Óbudán prog-
ramsorozat záró esemé-
nyét. A rendezvényen ad-

ták át a sorozat nyere-
ményjátékának ajándékait
is, melyek egytõl egyig az
egészségmegõrzést szol-
gálták. BÕVEBBEN A 8. OLDALON

M E G J E L E N É S Ü N K
Lapunk következõ száma
2015. január 16-án,pénte-
ken jelenik meg.Újságunk
korábbi számai is olvasha-
tók a www. obuda.hu
honlapon.

S zámos színes prog-
rammal készült ad-

vent idejére idén is Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata. Óbuda szívé-

ben, a Fõ téren ingyenes
eseményekkel várják az
érdeklõdõket december
21-ig. 

KÉPRIPORT A 2-4. OLDALON

Jövõre is Egészségkörút

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Adventi várakozás

Amásodik adventi
hétvégén már pénte-

ken (december 5-én)
programokkal várták a ki-
csiket és a nagyokat egy-
aránt Óbuda szívében. 

Az Eszter-lánc mese-
zenekar lépett színpadra
a Fõ téren, majd megér-
kezett Joulupukki, az
igazi finn Mikulás. Ezt
követõen a Veres Péter
Gimnázium Néptánc-
együttese tartott bemu-
tatót. Este Téka koncert
és táncház várta a térre
érkezõkre.

A Harrer Idõsek Klub-
ja Harrer Népdalköre,
majd az Óbudai Népze-
nei Iskola elõadását él-
vezhette a közönség de-
cember 6-án kora dél-
után. A Dresch Quartet

is színpadra lépett, az
estét a Hungarian Folk-
Embassy mûsora zárta. 

Bartha Tóni Bábszín-
háza örvendeztette meg a
gyermekeket elõadásával
december 7-én délelõtt.
Õket a Kiskorona Idõsek
Klubja, Hatvany Idõsek
Klubja mûsora követte. A
Romengo együttes kö-
vetkezett, majd a Mókus
és a Fabula Rasa elõadá-
sával zárult a mûsor.

Kaszásdûlõn, a Pethe
Ferenc téren a 3K Miku-
lása várta a kicsiket a té-
ren, majd az Octovoice
Énekegyüttes koncertjét
élvezhette a közönség
december 5-én.

Az Octovoice Ének-
együttes elõadásaiból a
profizmus, a könnyedség

és a jókedv áradt, bemutat-
va, hogy elgépiesedett vi-
lágunkban milyen külön-
leges élményt képes sze-

rezni az emberi hang.
2005-ben jelent meg elsõ
CD-jük „Christmas Ti-
me” címmel. Mûsoruk-

ban többek közt errõl a le-
mezrõl is adtak elõ dalo-
kat, igazi karácsonyi han-
gulatot varázsolva a térre.

Az igazi finn Mikulás a Fõ téren • Népzene, bábszínház, koncertek 

Adventi hétvégék családias hangulatban 
Számos színes programmal készült advent idejére idén is
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Óbuda szívében, a
Fõ téren ingyenes eseményekkel várják az érdeklõdõket
december 21-ig. A fellépõk mellett karácsonyi kézmû-
ves vásár, karácsonyfa-díszítõ verseny, az Elsõ Magyar
Polgári Konyha ételei, valamint az adventi idõszak és a
karácsonyi ünnepkör szokásait bemutató fotókiállítás is
színesíti a népszerû rendezvénysorozatot. 

A Kaláka együttes elõadását élvezhették a gyermekek
Mikulásnap alkalmából a Csillaghegyi Közösségi Házban 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Békásmegyeren, a Cso-
bánka téren december 6-
án az Animus Csengettyû
Együttes szórakoztatta a
közönséget.

Különleges zenei él-
mény részesei lehettek az
érdeklõdõk ezen az esten.
Az ünnepvárás egyedi
hangzású koncertmûsorá-
val a Mikulás száncsen-
gõjének csilingelését is
megidézték. 

Ismét civil meséket
hallhattak december 7-én.

A III. kerületi civil szer-
vezetek vezetõi kedvenc
meséiket olvasták fel a
karácsonyfánál. Ezúttal
a „Braunhaxler” Óbudai
Német Hagyományokat
Ápoló Egyesület válasz-
tott meséjét élvezhette a
hallgatóság.

Az Esernyõs is izgal-
mas programot kínált.
Gasztroest ínyesmeste-
rekkel: a vendégek olyan

elismert hazai gasztro-
nómusok, akik örömmel
mesélnek az ételekrõl és
elkészítésükrõl. Gyõ-
zõdjünk meg róla, hogy
sütni-fõzni élmény!
Gianni Annoni étterem-
tulajdonos és gasztronó-
miai szakértõ mesélt ku-
lisszatitkairól december
6-án.

Csukás István, Kossuth-díjas író, költõ, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára az olvasás
szépségérõl beszélt, személyes történeteket osztott meg hallgatóságával, néhány me-
sehõsét kiemelve szórakoztatta a gyerekeket és a felnõtteket az Esernyõs-Óbudai Kul-
turális és Információs Pont december 7-ei rendezvényén. Az esemény után meggyúj-
totta a második adventi gyertyát a Fõ téren 

• A kísérõprogramokon több intézmény kínált izgalmas kikapcsolódási és alkotási le-
hetõséget advent második hétvégéjén is. A teljesség igénye nélkül a Civil Házban
például december 5-én rendezték az Egészségkörút Óbudán ingyenes szûrõprog-
ram-sorozat zárórendezvényét. Érdemes volt ellátogatni a Goldberger Textilmúze-
umba is, ahol december 5-én sminkbemutatót és elõadást tartottak a 2014-es téli és
ünnepi trendekrõl a The Vision Makeup sminkeseivel, hogy ne legyen gond a kará-
csonyi/szilveszteri ünnepi smink elkészítése. A bemutatón két szerencsés modell a
közönség soraiból kerülhetett ki. Ugyanitt december 6-án a Cellux Csoport tárgyal-
kotó mûhelye várt minden érdeklõdõt, majd tematikus tárlatvezetésen vehettek részt
a látogatók, de volt játékos foglalkozás a kékfestésrõl a gyerekeknek.

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Bartha Tóni Bábszínháza

Óbudai Népzenei Iskola

Hungarian Folk Embassy
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Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmé-

nyeiben idén is meghitt
karácsonyi ünnepségeket
rendezett nyugdíjas ellá-
tottjainak december 11-18.
között. Az intézmény tíz
telephelyén ünnepeltek
együtt az idõsek klubjai-
nak tagjai és a Derûs Al-
kony Gondozóház lakói.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata vezetõi-

nek ünnepi szavai, majd
kerületi iskolák és óvodák
növendékeinek színvona-
las mûsora köszöntötte az
idõskorú klubtagokat.

A III. kerületi önkor-
mányzat támogatásával
a karácsonyi ünnepsé-
gekre vendéglátással,
ajándékkal készült az
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény klub-
tagjai részére. 

Advent harmadik hétvégé-
jén, december 13-án és 14-
én ismét színes programok-
kal várták a közönséget. 

Karácsonyi 
ünnepségek idõseknek

Varró Dániel költõ gyújtotta meg
a harmadik adventi gyertyát

Ferenczi György és a Rackajam

Harmadik adventi hétvége

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Városi híd 
a Megyeri

Bús Balázs polgármes-
ter azzal a javaslattal élt
az elõzetes tervekhez ké-
pest, hogy a Megyeri híd
továbbra se legyen fize-
tõs. A Megyeri híd városi
híd funkciót is betölt,
BKV-buszjárat is közle-
kedik rajta. Az összekötõ
fõvárosi közlekedésbõl
való kiiktatása egyet je-
lentene a kerületi forga-
lom és a környezet-
szennyezés növekedésé-
vel. Jelezte: azonos állás-
pontot képviselt Tarlós
István fõpolgármesterrel
és õ is szorgalmazza a
korábbi terv megvalósí-
tását: az M0 továbbépíté-
sét a 10-es és 11-es út kö-
zött, hogy a teherforgal-
mat teljesen ki lehessen
szorítani Budapestrõl és
a III. kerületbõl is. 

Orbán Viktor kor-
mányfõ a Kossuth Rádió
180 perc címû mûsorá-
ban ezzel kapcsolatban
elmondta: Bús Balázs
óbudai polgármesternek
igaza van abban, hogy a
Megyeri egy belsõ váro-
si híd, ezt a kérdést átmi-
nõsítéssel lehet kezelni,
melyrõl a kormányülés
után hoznak döntést. 

Polgármesterek 
az útdíjról

A tervezett útdíj-rend-
szer kedvezõ változásai-
ról Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium parlamenti
államtitkára tájékoztatta
a kérdésben leginkább
érintett települési önkor-
mányzatok képviselõit
december 15-én.  

A megbeszélésen a vál-
tozások okairól, a kor-
mány szándékairól esett
szó, míg a résztvevõk
megfogalmazhatták a te-
lepülésükre gyakorolt

várható hatások követ-
kezményeit. A kiinduló-
pont a megyei matricák
bevezetése volt, nem a
budapesti agglomeráció
megadóztatása, a kor-
mány célja a közlekedõk
helyzetének javítása. A
megyei matricák beveze-
tésével olcsóbbá válik az
autópályák használata
helyben, míg a tranzitfor-
galom többet fizet. 

Egyeztetés 
a fõvárosban
Tarlós István fõpol-

gármester  december
16-án egyeztetõfórumot
tartott a budapesti pol-
gármesterekkel. 

A városvezetõ és a fõ-
városi kerületi polgár-
mesterek többsége azt
javasolta, hogy a január-
tól érvénybe lépõ, új út-
díj-rendszernek legyen
egy egyéves próbaidõ-
szaka; a bevezetést kö-
vetõ egy év elteltével
pedig forgalomszámlá-
lási adatok alapján a
kormány a fõvárossal
közösen tekintse át, po-
zitívak-e a tapasztala-
tok. 

Tarlós István elmondta:
becsatolja a polgármeste-
rek javaslatait is, és azt
továbbítja a kormány fe-
lé. Már a fórumon el-
hangzott: a Megyeri híd
díjmentes maradhat, ki-
került ugyanis abból az
útdíj rendelet-tervezetbõl,

ami az M0-s több szaka-
szát is fizetõssé tenné.

A fõpolgármester ki-
jelentette: a fõváros ve-
zetése bízik abban, hogy

az útdíjból származó be-
vételek egy részét a fõ-
városi közösségi közle-
kedés finanszírozására
fordítják. Egyúttal a
kormánnyal egyeztetve,
át kell gondolni a dugó-
díj koncepcióját, mert
az eredetileg azzal szá-
molt, hogy a körgyûrû
minden szakasza díj-
mentes lesz. Idézte a
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium álláspontját,
miszerint a Pest megyé-
re vonatkozó, évente 5
ezer forintba kerülõ út-
díj-matrica értelemsze-
rûen az M0-s körgyûrû-
re és az autópályák be-
vezetõ szakaszára is ér-
vényes lesz. 

Az új rendszer hatás-
sal lesz a 2016-tól kény-
szerûségbõl bevezeten-
dõ fõvárosi dugódíj ter-
vezetére, ezért nem zár-

ható ki, hogy azt több
zónás modellben dol-
gozzák ki. Az pedig ter-
mészetes, hogy a kor-
mány is igyekszik elõre
gondolkodni - jegyezte
meg. Emlékeztetett rá,
hogy a dugódíj kikerül-
hetetlen, hiszen azt az
M4-es metró uniós tá-
mogatásáért cserébe fel-
tételként vállalta a 2010
elõtti városvezetés.
Hangsúlyozta, a fõváros
vezetése megérti a kor-
mány szándékait az út-
díjjal kapcsolatban, de
két határozott kérése
van. Az egyik, hogy a
többletbevételbõl támo-
gassa a BKV-t, a másik,
hogy helyezzék elõtérbe
a 10-es és 11-es út kö-
zötti M0-szakasz meg-
építését is.               

Lapzártánkig nem ér-
kezett hír a döntésrõl.  sz

Hírösszefoglaló: A kormány évek óta foglalkozik a kérdéssel, több egyeztetõ fórumot is tartot-
tak, és készültek hatástanulmányok is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) december
10-én azt jelentette be, hogy megszûnik az M0-s általános díjmentessége. Újfajta, megyei
matricákat vezetnek be, amelyek egy évre ötezer forintba kerülnek majd. Az arányos közte-
herviselés érdekében az M0-s egyes szakaszai és a teljes M31 kivételével megszûnik az idei
év végéig még ingyenesen igénybe vehetõ szakaszok díjmentessége - közölte a tárca. Így az
azonos szolgáltatási színvonalú utak használatáért az ország minden részében egyformán kell
fizetniük a jármûvezetõknek. A kormányzati döntésrõl lapzártánkig nem érkezett hír.

Tervek az M0-ról és a Megyeri hídról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Középiskolák és segítõ civil szervezetek támogatása, átláthatósági tanácsnok válasz-
tása és a Veres Péter Gimnázium bõvítésének támogatása - többek közt ezekrõl tár-
gyaltak a képviselõk az idei, utolsó testületi ülésen december 11-én.

Átláthatósági tanácsnokot választottak

Bõvülhet a Veres Péter Gimnázium
Szabályosan mûködik 

az önkormányzat
Az Állami Számvevõszék idén májusban és június-
ban vizsgálta Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta vagyongazdálkodásának szabályszerûségét a
2009-2013. évek vonatkozásában. Az ellenõrzött
szervezet vezetõje köteles az ÁSZ-jelentésben fog-
lalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési ter-
vet összeállítani, és azt az Állami Számvevõszék
részére megküldeni. Az elõírt, határidõkkel és fele-
lõsökkel ellátott intézkedési terv elkészült, azt a
képviselõ-testület jóváhagyta.

Továbbra is Könyvet házhoz
A szolgáltatás 2007 áprilisa óta létezik a kerületben,
a szolgáltatásnak köszönhetõen könyvek, folyóirat-
ok és egyéb dokumentumok jutnak el az idõs, be-
teg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött em-
berekhez. Mivel a korábbi együttmûködési megálla-
podás december 31-én lejár, a szolgáltatás folyto-
nosságának biztosítása érdekében újból együttmû-
ködési megállapodást köt az önkormányzat a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárral 2016 végéig.

Digitális fejlesztés az Óbudaiban
Az Óbudai Gimnázium az e-napló bevezetéséhez
szükséges eszközök beszerzésére kért anyagi tá-
mogatást az önkormányzattól. A testület megsza-
vazta ezt annak érdekében, hogy a nagy múltú in-
tézmény bevezethesse az intézményben a digitális
ellenõrzõ rendszert, megfelelve ezzel a XXI. század
követelményeinek.

Támogatott 
karácsonyi rendezvények

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete minden
korosztály számára igyekszik programokat szervez-
ni, különös figyelemmel a fogyatékos gyermekek-
nek minden évben megrendezendõ karácsonyi ün-
nepségeire. Az idei rendezvények szervezését az
önkormányzat anyagilag támogatja.

Elfogadott tájékoztatók
A képviselõk az ülésen elfogadták a polgármesteri
hivatal 2014. évi, valamint Óbuda-Békásmegyer fõ-
építészének tevékenységérõl és tapasztalatairól
szóló beszámolóját, csakúgy mint a kerületi rászoru-
ló gyermekek étkeztetésérõl szóló tájékoztatást is.

Meghosszabbított 
igazgatói kinevezés

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Óbu-
dai Árpád Gimnázium jelenlegi igazgatóját, Gyimesi
Róbertet kívánja megbízni a feladat további ellátá-
sával, melyrõl kérte az önkormányzat véleményét
is. Az intézményvezetõ ismételt megbízásával a
fenntartó és a nevelõtestület is egyetért, ezért a
képviselõk megszavazták a kinevezést.

A z Esernyõs – Óbu-
dai Kulturális és In-

formációs Pont a kultu-
rális és információs szol-
gáltatások mellett üze-
meltetõjén keresztül vál-
lalkozási tevékenység-
ként vendéglátást is foly-
tat. A tevékenység a
megnyitáshoz szükséges
beruházások és a beveze-
tési idõszak sajátosságai

miatt a 2014. év végére
veszteséggel zárul. Az
Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. köz-
hasznú szervezetként
azonban 2015-tõl ebben
a formában nem folytat-
hatja tovább a vesztesé-
ges vállalkozási tevé-
kenységet, így szüksé-
gessé vált a tevékenység
leválasztása. Ezért egy

100 százalékos önkor-
mányzati tulajdonban ál-
ló új gazdasági társasá-
got hozott létre a testület,
Esernyõs Óbudai Kultu-
rális, Turisztikai és Infor-
mációs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság néven. Ügyve-
zetõjévé Békefi Anna Er-
zsébetet jelölték ki. Meg-
bízatása 5 évre szól. 

Nonprofit az Esernyõs

A z önkormányzat
2,5 millió forinttal

támogatja, hogy a Ma-
gyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület egy
új, jól felszerelt mentõ-
autót szerezhessen be. A
215 önkéntest foglal-
koztató szolgálat mentõ-
autói - tekintettel az évi
4200 riasztásra - folya-
matos készenlétben áll-
nak. Az esetek 75 száza-
lékában budai helyszí-
nekrõl, ebbõl 23 száza-
lékban a III. kerületbõl
érkezik a riasztás. Egy
új mentõautó beszerzése
38 millió forintos költ-

séget jelent. A szervezet
ezt a beruházást állami
támogatásból és önerõ-
bõl nem volt képes tel-

jes mértékben finanszí-
rozni, ezért kérték az
önkormányzat támoga-
tását. 

Mentõautó a Máltainak

ÚJABB PANEL ÚJULHAT MEG. Jelenleg tervezési szakaszban van a Hollós Korvin Lajos utca 4-5-6. szám alatti társasház energia-
megtakarítással járó beruházása. A finanszírozási konstrukció (banki kölcsönszerzõdés) a társasház közös tulajdonban álló részeinek
felújítását célozza. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának, korszerûsítésé-
nek támogatására kiírt önkormányzati pályázaton az említett társasház támogatást nyert. Ezen beruházás támogatásához szükséges-
sé vált az önkormányzat részérõl a készfizetõ kezesi kötelezettségvállalás módosítása. Ezt hagyta most jóvá a képviselõ-testület.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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E zentúl átláthatósá-
gi tanácsnok segíti

az önkormányzat teljes
transzparenciájának biz-
tosítását. A megválasz-
tott tisztségviselõ felada-
ta, hogy az átláthatóság
követelményének és az
információszabadsággal
kapcsolatos jogszabály-

oknak való megfelelést
ellenõrizze, és ugyanezt
elõsegítse a polgármes-
teri hivatal és az önkor-
mányzat 100 százalékos
tulajdonában álló gazda-
sági társaságoknál. A
nem átlátható szervezet-
ben szerzett részesedés
vagy alkalmazotti jogvi-

szony létrejöttérõl szóló
képviselõi nyilatkozatok
nyilvánosságra hozatalát
is biztosítani kívánja az
önkormányzat honlapján
való közzététellel. A
képviselõk tisztségre dr.
Simonka Csabát, az
MSZP képviselõjét vá-
lasztották meg.

A békásmegyeri Veres Pé-
ter Gimnázium alapítása
óta igen magas színvona-
lon látja el a feladatát. Ezt
bizonyítja az is, hogy idén
a középfokú oktatási in-
tézmények országos listá-
ján 3. helyezést ért el. 

Amagas színvonalú
oktatáshoz elenged-

hetetlen a megfelelõ inf-

rastruktúra, megfelelõ
számú és nagyságú ter-
mek. 2007-tõl 20 osztály
mûködik az épületben,
melyeket eredetileg 16
tanulócsoport befogadá-
sára méreteztek. A gim-
názium vezetése az ön-
kormányzat támogatását
is kérte a bõvítéshez,
mely során egy 100 négy-
zetméteres, mobil válasz-

fallal kettéosztható termet
építenének, többcélú hasz-
nosításra. A Budapesti
Mûszaki Egyetem IV. év-
folyamos hallgatói meg-
tervezték a bõvítést, elké-
szítették az engedélyezési
tervet, melyhez az ülésen
a képviselõk a 2015. évi
költségvetés terhére meg-
szavazták az anyagi fede-
zetet. 

Kettéosztható terem a Veresben

Az átláthatósági tanácsnok feladata Segítik a MiVilágunkat
A MiVilágunk Alapítvány az autizmussal élõ gyerme-
kek ellátásában és családjaik segítésében, a harmoni-
kus életvezetés kialakításában, szülõi értekezletek,
szülõklubok és képzések megtartásával, szervezésé-
vel foglalkozik. Képviselõi jelezték, hogy korábbi mûkö-
dési helyszínük az év végével megszûnik, és sürgõsen
új helyet kell találniuk. A képviselõ-testület éppen ezért
hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévõ, Zápor utca 59. szám alatti, 49 négyzetméter alap-
területû iroda 2015. január 1-jétõl 2017. december 31-
ig pályázaton kívüli bérbe adják a szervezetnek.

ANémet Nemzetiségi
Önkormányzat Óbu-

da-Békásmegyer és a
„Braunhaxler” Egyesület a
hagyományos Krumplibú-
csút december 26-án 10-
tõl 16 óráig rendezi a Csó-
nakház Vendéglõben (Ró-
mai-part 30.). A „batyus”
rendezvényen minden asz-
talon sült krumpli, lila
hagyma és libazsír várja a
vendégeket, de mindenki
hozhat otthoni finomságo-

kat, enni- és innivalót ked-
ve szerint. A hangulatról
sramlizenekar és a Braun-
haxler Dalkör gondosko-
dik. A Krumplikirályt és a
Krumplikirálynõt 12 óra-
kor választják meg. A ki-
tüntetõ „díszpolgári” cí-
met, melyet a „Braun-
haxler” Egyesület alapí-
tott, minden esztendõben
annak adják át, aki az adott
évben a legtöbbet tette
Óbuda-Békásmegyerért. 

Számítástechnika hírek a KSZKI-ból
Kerületünk képviselõ-testületének határozata alapján eb-
ben a tanévben is kedvezményesen (4.500 forint támo-
gatással) szerezhetnek ECDL Start bizonyítványt az óbu-
dai diákok.Ennek a programnak komoly múltja van kerü-
letünkben, az elmúlt években sok száz tanuló kapott in-
formatikai bizonyítványt önkormányzati hozzájárulással.
Idén õsszel is többen csatlakoztak az „Idõsebbek is el-
kezdhetik” tanfolyamainkhoz, kezdték meg, illetve folytat-
ják ECDL kurzusaikat.A januárban induló tanfolyamaink-
ról a következõ számban, illetve a www.kszki.hu IT Okta-
tás menüjébõl informálódhatnak. Az Óbuda Újság olva-
sóinak, minden kedves volt, jelenlegi és leendõ tanítvá-
nyunknak boldog ünnepeket kívánunk!

Költségvetési Szerveket
Kiszolgáló Intézmény 

Krumplibúcsú 

Munkarend változás év végén
A közelgõ év végi ünnepekkel összefüggõen a polgármeste-
ri hivatalban és a NAV ügyfélszolgálatain is változik az ügy-
félfogadási rend.

A polgármesteri hivatalban a következõk szerint fogadják az

ügyfeleket: december 24. (szerda) - pihenõnap (a hivatal zárva

tart). 2015. január 2. (péntek) - pihenõnap (a hivatal zárva tart). Ja-

nuár 9. (péntek) - a munkaidõ 17 óráig tart (nincs ügyfélfogadás).

Az ügyfélszolgálati iroda, valamint a szociális szolgáltató fõosztály

ügyfélszolgálati irodája 17 óráig tart nyitva. Január 10. (szombat)

- a hivatalban nincs ügyfélfogadás.

Munkanap áthelyezés miatt változik a félfogadás a NAV-nál.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-budapesti, Kelet-bu-

dapesti, Dél-budapesti és Pest Megyei Adóigazgatóságainak ügy-

félszolgálatai 2014. december 24-én (szerdán) zárva tartanak.

A NAV Általános Tájékoztató Rendszere (TCC - Telefon: 06-

40/42-42-42), valamint Ügyféltájékoztató és Ügyintézõ Rendszere

(ÜCC - Telefon: 06-40/20-21-22) fogadják az ügyfelek hívásait, de-

cember 24-én azonban nem érhetõk el.

(A fõvárosi és Pest megyei ügyfélszolgálatokról és ügyfélfogadás-

ról szóló bõvebb információ a www.nav.gov.hu weboldal „Ügyfél-

szolgálatok” rovatában a Közép-magyarországi Régióra kattintva

található.)FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

A záró eseményen Barabás Éva, az Egészség-
körút Óbudán nagykövete, az RTL Klub mû-
sorvezetõje hangsúlyozta, azért támogatta a
kezdetektõl a programsorozatot, mert fon-
tosnak tartja az egészségmegõrzését, maga
is rendszeresen jár szûrõvizsgálatokra. 

B ús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere Arisztotelész gondolatá-

val köszöntötte a megjelenteket: „Az
egészség nem egyetlen tett, hanem szo-
kásaink összessége. Azzá válunk, amit
rendszeresen teszünk.”

Megelõzésen a hangsúly 
A polgármester kiemelte: a városrész

vezetése évek óta nagy hangsúlyt fektet
a lakosság körében a prevencióra, mely
egyszerre jelenti a testi-lelki állóképessége
erõsítését. - Ösztönözzük, hogy minél több
gyerek sportoljon, lehetõleg III. kerületi
sportklubokban, miközben a rendszeres
testmozgás iránti szélesebb körû igényt is
igyekszünk sportparkok és szabadtéri fit-
nesz-eszközök építésével kielégíteni.

Dr. Petrik Róbert, a Szent Margit Rende-
lõintézet ügyvezetõ-igazgatója köszönetet
mondott a résztvevõknek, hogy eljöttek a
programokra, és ezzel sokat tettek egészsé-
gük megõrzéséért. Megköszönte az esemé-
nyeket megszervezõ és lebonyolító szakem-
berek, valamint az együttmûködõ partnerek
munkáját, támogatását.

10 állomáson 
több mint 3 ezren 

A sorozat tíz állomásán összesen több mint
3000-en vettek részt. Számos esetben talál-
tak olyan betegségre utaló jelet, elváltozást a
különbözõ vizsgálatokon, melyet látva a ren-
delõintézet szakemberei további kivizsgálást
tartottak szükségesnek. A legnépszerûbb

vizsgálatok a vércukor- és vérnyomásmérés
mellett az anyajegyszûrés, valamint az
InBody testösszetétel-mérés voltak. 

Nyereményjáték 
Az Egészségkörút Óbudán programso-

rozathoz nyereményjáték is kapcsolódott.
A fõdíj egy kerékpár volt a Berguson ke-
rékpárszaküzlet és szerviz felajánlásával,
melyet Horvát Erzsébet vehetett át. 

A díjak között volt egy 4 fõ részére szó-
ló kétéjszakás balatoni üdülés Balatonsza-
badi-Sóstón az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. felajánlásával; ezt Oláh
Györgyné nyerte. 

Az öt „sportos” csomagot, mely a Béka-
lencse Úszóiskola jóvoltából éves uszoda-
bérlet és az Óbudai Teniszklubba szóló há-
rom alkalmas belépõt tartalmazott az Óbu-
dai Sport Kft. felajánlásával, Szabó Veroni-
ka, Szalona Józsefné, Bornák Balázs, Frey
József, dr. Tóth Tibor nyerték. 

Három szerencsés a Goldberger Textilipa-
ri Gyûjteménybe nyert családi belépõt az

Óbudai Múzeum
felajánlásával, és
masszázs ajándék-
utalvány-csomagot
kapott a Komp-
lettologia Életmód-
központ jóvoltából,
ezen kívül pedig
könyvutalványok-
kal lett gazdagabb a
KLIK Budapest III.
kerületi Tankerülete
jóvoltából. A nyer-
tesek: Szûcs Tibor
Jánosné, Szabó Ta-
mara, Kicsiny Zol-
tán. Az Óbudai Tár-
saskör két ajándék-

utalvány-csomagot ajánlott fel, az egyik mel-
lé egy FlavonMax ajándékcsomagot és
könyvutalványt kapott a szerencsés, Csoma
Tiborné. A másik nyertes Nagy József pedig
egy múzeumi belépõt, egy paleo tortát a Pan-
non Vitamin jóvoltából, valamint könyvutal-
ványt vehetett át.

Támogatók 
Az Egészségkörút Óbudán programsoroza-

tot a Szent Margit Rendelõintézet szervezte
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tá-
mogatásával. A programban közremûködött
az ÁNTSZ fõvárosi és kerületi szervezete, a
Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat, a KLIK III. kerületi Tankerüle-
te, Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálata. 

• Az Egészségkörút Óbudán sorozat jö-
võre folytatódik, 2015-ben is lesznek
szûrõvizsgálatok a Szent Margit Ren-
delõintézet szakrendelõiben, az Óbudai
Kulturális Központ közösségi házaiban
és még számos más helyszínen.

Erõsíteni a testi-lelki állóképességet 

Jövõre is Egészségkörút Óbudán

Megújult a Szent Margit
Rendelõintézet szájsebé-
szete: november közepe
óta korszerû környezetben,
részben frissített technikai
rendszerrel folyik a gyógyí-
tás az osztályon.

Régóta fennálló
igényt elégített ki a

Szent Margit Rendelõin-
tézet vezetése, amikor
úgy döntött: felújítja a
szájsebészetet.

- Én magam is folya-
matosan mondtam, hogy
szükség van a felújításra.
Az osztályon legalább
harminc éve nem történt
jelentõs korszerûsítés, ez

az állapot már tarthatat-
lan volt - mondta dr. Ke-
szeg János, aki két éve
megbízott osztályvezetõ
fõorvosa az osztálynak.

A modernizálás valójá-
ban már tavasszal meg-
kezdõdött, amikor az
ugyancsak osztályhoz
tartozó fogászati röntgen
vizsgálót újították fel a
gépek teljes cseréjével.

- Ez az önkormányzat
finanszírozásával volt le-
hetséges, a költségeket
ugyanis õ állta, míg az
intézet kiegészítette azt a
szükséges összeggel -
magyarázta az osztályve-
zetõ fõorvos. 

A szájsebészeten most
elsõsorban a környezet
változott meg.

- Az eszközparkunkkal
nincs gond, az tökélete-
sen szolgálja a gyógyí-

tást. Az informatikai
rendszerünk most kor-
szerûbb lett, és új LCD
monitorokat kaptunk a
mûtõbe, ami könnyíti a
munkát. A légkondicio-
náló jobb teljesítményû
lett. Mindezek mellett a

legnagyobb változás az
épületen tapasztalható: új
járólapokat fektettek le,
csempéztek és vadonatúj
bútorok kerültek az osz-
tályra - informált dr. Ke-
szeg János.

A jól ismert szaktudás
mellett tehát most már
egy, a gyógyítás színvo-
nalához méltó környezet
várja a betegeket. 

- A betegek és az orvo-
sok részérõl is jók a visz-
szajelzések, tényleg na-
gyon vártuk már a meg-
újulást. A közeljövõben
egy új mûtõasztal beszer-
zése lehet még indokolt,
de errõl majd a jövõben
egyeztetünk - mondta dr.
Keszeg János. K. Gy.

A szaktudás a régi, a környezet új

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Lapzártakor érkezett: Bús
Balázs polgármester nyitot-
ta meg a fórumot, melyen
az önkormányzat egész-
ségüggyel foglalkozó szak-
emberei tartottak beszá-
molót, majd a jelenlévõk
tehettek fel kérdéseket.

A polgármester kö-
szöntõjében hang-

súlyozta, az önkormány-
zat részérõl megvan a
szándék és lehetõségeihez
mérten mindent meg is
tesz a kerületben élõk
egészségének megõrzésé-
ért és javításáért, de mint
ahogy fogalmazott: „Az
egészségügyben mindig
van hova fejlõdni.”

Hevesiné Melczer Mó-
nika a szociális szolgáltató
fõosztály egészségügyi és
jogi osztályának vezetõje
ismertette a december 15-
én, a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban tartott
közmeghallgatáson a házi-
orvosi és a fogászati ellá-
tást, fõbb mérõszámok-
ban. Nyolcvanhat házior-
vos praktizál a kerületben,
akik közül 59-en felnõttek,
27-en pedig gyermekek
ellátásával foglalkozik.
Egy-egy körzetbe 1800
felnõtt, 630 gyermek tarto-
zik. Az országos tendenci-
ával ellentétben nincs be-
töltetlen praxis. A város-
rész vezetése, karöltve az
egészségügyi szakembe-
rekkel arra törekszik, hogy
mind vonzóbbá tegye a fi-
atal, pályakezdõ orvosok
számára azt, hogy a kerü-
letben vállalják a betegek
ellátását. Harminchét fog-
orvos dolgozik a város-
részben. Közülük egy-egy
doktorra 4100 felnõtt, il-
letve 1750 gyermek jut. 

Védõnõi Szolgálat
Schadek Bíró Éva, Óbu-

da-Békásmegyer Védõnõi
Szolgálatának vezetõje el-
mondta: Tíz éve, szinte az
országban egyedülálló
módon, részben önálló in-
tézményként mûködik az
intézmény-rendszer. Az
önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít a területre,
és támogatása által a múlt

évben új tanácsadó nyílt a
Vöröskereszt utcában. A
védõnõi ellátás az alapellá-
tás része, mindenki számá-
ra ingyenes szolgáltatás.
Két részbõl áll: területi vé-
dõnõi és iskolai védõnõi
ellátásból. A területi védõ-
nõk feladata a nõvédelem,
a várandós anyák gondo-
zása, a gyermekágyas idõ-
szakban segítségnyújtás és
tanácsadás az egészségi ál-
lapottal, az életmóddal,
szoptatással, valamint a
családtervezéssel kapcso-
latban. Emellett a 0-6 éves
korú gyermekek gondozá-
sa, az óvodában a védõnõi
feladatok végzése, az okta-
tási intézménybe nem járó,
tanköteles korú gyermek
gondozása. Negyvenkét
védõnõ dolgozik a kerület-
ben, 6 ezer 200 családot
látva el. Az intézményve-
zetõ fontos és sikeres prog-
ramnak nevezte az Egész-
séges Iskolabüfé progra-
mot, mely Bús Balázs pol-
gármester kezdeményezé-
sére indult el. Az ünnepek
kapcsán elmondta: 5 ezer
forint értékben juttatnak el
ajándékcsomagot a rászo-
ruló családoknak. Hangsú-
lyozta: zökkenõmentes,
szoros kapcsolatban mû-
ködnek együtt a Szent
Margit Kórházzal is.  

Szent Margit
Rendelõintézet

Magyarország egyik
legnagyobb járóbeteg-el-
látó intézménye a Szent
Margit Rendelõintézet -
mondta dr. Petrik Róbert
igazgató. Körülbelül 500
ezer beteget látnak el az
egészségügyi intézmény
keretein belül évente, illet-
ve 3 ezer mûtétet hajtanak
végre az egynapos sebé-
szeten és a sebészeti osz-
tályon. Szakembereik fo-
lyamatosan továbbképzé-
seken vesznek részt. Mint
fogalmazott, az egészség-
ügyi ellátás mûszaki szín-
vonalában egészen egy-
szerûen nincs felsõ határ.
Ugyanakkor óriási elõre-
lépést jelent, hogy az ön-
kormányzat támogatása
által több részleg is meg-

újulhatott, legutóbb a száj-
sebészet. Jelentõs elõrelé-
pést jelentett az új rönt-
gengépek és ultrahang-be-
rendezések beszerzése is.
Már megmutatkoznak an-
nak a döntésnek az ered-
ményei, mely szerint a
Szent Margit Rendelõin-
tézet korlátozta az ellátási
területén kívülrõl érkezõ
betegek fogadását. Mint-
egy 20 százalékkal csök-
kent a várakozási idõ, és
fokozatosan rövidül az
elõjegyzések idõpontja is.
Az igazgató kiemelte a
városrész vezetése, köze-
lebbrõl Bús Balázs  kez-
deményezését, az Egész-
ségkörutat, melynek ki-
emelt célja a betegség-
megelõzés, egészségvéde-
lem. A program sikeres
volt, hiszen 3 ezer kerüle-
ti lakos vett részt a szûrõ-
vizsgálatokon. 

Szent Margit
Kórház

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a Szent Margit Kór-
ház igazgatója fontosnak
tartotta elmondani, hogy
az intézmény nem kerüle-
ti fenntartású, a lehetõsé-
gekhez mérten azonban
az önkormányzat maxi-
mális támogatásában ré-
szesülnek. A kórház önál-
lóvá válását „legújabb-ko-
ri történelmét” igazi siker-
történetként könyvelte el.
Négyszázötvenhat ággyal,

a legfontosabb területek
ellátásával fogadják a be-
tegeket, hónapról hónapra
magasabb színvonal mel-
lett. Négy mûvese-állo-
más mûködik az ország-
ban, ebbõl egyik a kórház-
ban található. Másik spe-
ciális területet, onkológiai
ellátást is biztosítanak az
egészségügyi intézmény
falain belül. 

A Szent Margit Kórház
óriási fejlõdésnek indult,
a kerületi és a Fõvárosi
Önkormányzat, valamint
az intézmény saját erejé-

nek egyesítése által. Fel-
újították többek közt a
szülészet-nõgyógyásza-
tot, a terhesgondozót, a
kardiológiai osztályt. A
mûszaki színvonal is fo-
lyamatosan emelkedik.
Óriási elõrelépést jelent a
vadonatúj CT-berendezés
és a mammográfiás gép
beszerzése. Tervbe vettek
még egy radiológiai osz-
tály és egy központi mûtõ
létrehozását is, melyhez
napról napra több támo-
gatás érkezik. 

Szeberényi Csilla

Közmeghallgatás a városrész egészségügyi helyzetérõl

„Az egészségügyben mindig van hova fejlõdni”

Vélemények az ingyenes jégpályákról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 2014/2015.
évi téli szezonban két helyszínen nyitott ingyenes
jégpályát. Folyamatos törekvésünk, hogy szolgál-
tatásaink színvonalát emelni tudjuk, ezért arra kér-
jük, hogy vegyen részt felmérésünkben. Az Ön
igényeinek és elvárásainak ismerete segít ben-
nünket ebben. Kérjük, hogy az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft. honlapján elérhetõ
(http://obudasport.hu/kerdoiv/) kérdõív kitölté-
sével járuljon hozzá, hogy megismerjük javaslata-
it. A kérdõív kitöltése és elküldése közvetlenül a
honlapunkon keresztül történik és körülbelül 5 per-
cet vesz igénybe. Kö-
szönjük, hogy megosztja
velünk véleményét!
(A rendezvény Óbuda -
Békásmegyer Önkormány-
zata és a MOB támogatá-
sával valósult meg. A prog-
ram megvalósítását az
Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma támogatta.)

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_2014_24.qxd  2014.12.18.  15:08  Page 9



2014/24. szám10
Önkormányzat – Közlekedés – Felhívás

Az elsõ ifjúsági közmeg-
hallgatás témája a közbiz-
tonság, a környezetvéde-
lem és a közösségi szolgá-
lat volt. A diákok a fóru-
mon feltehették kérdései-
ket, megfogalmazhatták
javaslataikat.

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata és Óbuda-Békás-
megyer Ifjúsági Önkor-
mányzata december 11-
én a Kaszásdûlõi Kultu-
rális Központban (3K)
tartotta elsõ ifjúsági
közmeghallgatását. A
találkozó témája a köz-
biztonság, a környezet-
védelem, valamint a kö-
zösségi szolgálat volt.

A résztvevõket Kele-
men Viktória oktatásért
és környezetvédelemért
felelõs alpolgármestere
köszöntötte. Dr. Böjtös
Zoltán, a közterület-fel-
ügyelet igazgatója a la-
kótelepeken végrehajtott
forgalomtechnikai vál-

toztatásokról, a kerületi
hajléktalan problémák-
ról, illetve az állattartás-
sal kapcsolatos kérdések-
rõl, többek között a ku-
tyák chipjeinek ellenõr-
zésérõl és hasznáról szá-
molt be a feltett kérdé-
sekre válaszolva.

Szabó Magdolna ön-
kormányzati fõtanács-

adótól elsõsorban a sze-
lektív hulladékgyûjtés
kapcsán valamint az ön-
kormányzat környezet-
védelmi terveirõl kérdez-
ték a diákok. Elmondta,
hogy a környezetvédelmi
program egy középtávú
terv, amilyet a helyi sajá-
tosságok figyelembevé-
telével alakítanak ki.

Megvalósítása a környe-
zetvédelmi cselekvési
terv, amelynek része pél-
dául a hulladékgazdálko-
dás. A fórumon felmerült
a MOL Bubi kiterjeszté-
se és kerékpárosbarát ke-
rületként a bicikliutak
bõvítése. Az útvonalakat
illetõen az önkormányzat
nyitott a javaslatokra.

Utolsó témakörként a
közösségi szolgálatról
esett szó, dr. Csepeli Zsu-
zsanna, az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõ-igazgató-
ja beszélt eddigi pozitív
tapasztalatiról. Elmondta,
a Sport Kft. számos ked-
vezményes és ingyenes
sportprogramot kínál az
óbudai diákok számára.

Felbermann Judit, az
Óbudai Múzeum igazga-
tó-helyettese felhívta a fi-
gyelmet a közösségi szol-
gálatban rejlõ lehetõsé-
gekre és megújuló prog-
ramjukra, melyben a diá-
kok valóban hasznos ta-
pasztalatokat szerezhet-
nek és élménydús 50 órát
tölthetnek a szervezetnél.

Afórum lehetõséget kí-
nál a kerületi fiataloknak,
hogy észrevételeikkel,
véleményeikkel hozzájá-
ruljanak a városvezetés
elképzeléseihez, õk is ré-
szesei lehessenek a dön-
tési folyamatoknak. 

Közel százan mond-
tak már véleményt

arról, hogy hová kerül-
jenek az új kültéri fit-
neszparkok.

A meglévõ fitnesz-
parkokban már most is
sok ezer kerületi lakos
hozza magát formába nap
mint nap. Azt szeretnénk,
hogy Óbuda-Békásme-
gyeren mindenkinek le-
gyen lehetõsége a válto-
zatos mozgásra, ezért
2015-ben újabbakat tele-
pítünk. Ehhez azonban

elõször meg kell ismer-
nünk a helyiek igényeit. 

Két hete hirdettük meg a
kerületi lakosok számára a
helyszínválasztásról szó-
ló szavazást, amelyre im-
már csaknem száz javaslat
érkezett. Ha eddig nem tet-
te volna, vegyen részt most
a játékunkban, melynek
eredményeként nem csu-
pán beleszólhat a kerület
életének alakulásába, de
egy tornazsákot is nyerhet!

Nincs más dolga, mint
hogy megírja nekünk, Ön

hova helyezné el a követ-
kezõ kültéri fitnesz-
parkot a kerületben. Ja-
vaslatát az info@obuda-
varosfejleszto.hu e-mail
címre küldheti el. A bekül-
dõk között a szavazás vé-
gén 10 darab Óbuda-logó-
val ellátott tornazsákot
sorsolunk ki.

A beküldési határidõt
meghosszabbítottuk:
2015. január 15-ig vár-
juk javaslataikat!

(Felhívás a 40. olda-
lon.)

Ifjúsági közmeghallgatás a 3K-ban

Közbiztonság, környezetvédelem, közösségi szolgálat

Tömegközlekedési menetrend
az ünnepek alatt

A Budapesti Közlekedési Központ az adventi hétvé-
géken a szokásosnál sûrûbb, illetve nagyobb befoga-
dóképességû járatokkal enyhíti az ünnepi bevásárló-
hétvégék megnövekedett forgalmát. December 22-én
és 23-án a tanítási szünet miatt változik a megszokott
forgalmi rend. Arra kérik az utasokat, indulás elõtt tá-
jékozódjanak az aznap érvényben lévõ menetrendrõl.
Ünnepi közlekedési rend decemberben: melyik na-
pon milyen menetrendet figyeljük? December 22-én
és 23-án (hétfõn és kedden) tanítási szünet lesz az
alap- és középfokú oktatási intézményekben, ezért
22-én az iskolaszüneti hétköznapi/hétfõtõl csütörtö-
kig érvényes, míg 23-án az iskolaszüneti hétközna-
pi/pénteken érvényes menetrendet kell figyelni.
December 24-én (szerdán) a nappali járatok a szombati
menetrend szerint közlekednek, azonban - ahogy azt az
elmúlt években megszokhattuk - rövidített üzemidõvel:az
utolsó nappali járatok 16 óra körül indulnak;ezután sûrûb-
ben indított éjszakai járatokkal biztosítják a fõváros kö-
zösségi közlekedését. December 25-én (csütörtökön) és
26-án (pénteken) az ünnepnapi/vasárnapi indulásokat
kell figyelni a menetrendben, a bevásárlóközpontokat
érintõ járatok a zárva tartó áruházakhoz nem térnek be.
December 27-én (szombaton) és 28-án (vasárnap) a já-
ratok az megszokott szombati és vasárnapi menetrend
szerint közlekednek. December 29-én (hétfõn), 30-án
(kedden) az év végi munkanapi/iskolaszüneti hétfõ-csü-
törtöki menetrend, 31-én (szerdán) az év végi munkana-
pi/iskolaszüneti pénteki menetrend lesz érvényben.A de-
cember 31-érõl január 1-jére virradó éjjel az éjszakai jára-
tok a megszokottnál sûrûbben közlekednek - olvasható a
Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

Már majdnem száz javaslat érkezett!

Új kültéri fitneszparkokat terveznek

Fitneszpark a Kerék utcai iskolánál

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Budapestért-díjjal tüntet-
te ki a Római Sport Egye-
sületet (RSE) Tarlós István
fõpolgármester a fõváros
napja alkalmából rende-
zett ünnepségen novem-
ber 17-én. Az elismerést
Gyepes Lajos, az egyesü-
let vezetõje vette át a Fõ-
városi Közgyûlés ünnepi
ülésén.

Édesapám 1928-tól a
Csillaghegyi Strand

fõkertésze volt. Szinte az
egész gyerekkoromat a
fürdõ területén töltöttem.
Olyan közösség tagja le-
hettem, ami meghatározó
volt életemben, és arra
predesztinált, hogy a
sport területén dolgoz-
zam késõbb - mesélt a
kezdetekrõl lapunknak
Gyepes Lajos néhány hó-
nappal ezelõtt, amikor az
Óbudai Civil Díjat vehet-
te át az egyesület kiemel-
kedõ munkájáért. 

Az RSE elõtt, 1984-
ben többedmagával, Ma-

gyarországon második-
ként megalapította a bu-
dai úszóoktató és testne-
velõ munkaközösséget.
Több száz gyerek járt
hozzájuk sportolni, és
tõsgyökeres óbudaiként
szerette volna, ha a vá-
rosrészben élõ gyere-
keknek is adott lenne a
lehetõség. A történet
már a Csillaghegyi
Uszodában folytatódott,
ahol megtapasztalta, a
kerületben rendkívül
sok tehetséges gyerek
él. Így aztán a kiemelke-
dõ egyéniségeket egy
idõ után már nem hagy-
ta „továbbúszni”. 1987-
ben már 187 gyerek
úszott nyári táborukban,
a Római Strandon. Az
egyesületet Gyepes La-
jos 1996-ban alapította
Czövek Zsuzsannával és
Szigeti Józseffel. Ké-
sõbb csatlakozott hozzá-
juk, Délczeg István is. 

Az RSE-ben úszó te-
hetségek eredményei

felsorolhatatla-
nok, csak néhány
példa a sok közül:
Boulsevicz Bea az
athéni olimpia 17.
helyéig jutott,
elõtte ifjúsági eu-
rópai olimpiát, if-
júsági Európa-baj-
nokságot nyert,
többszörös felnõtt
magyar bajnok, és
amire egykori
edzõje a legbüsz-
kébb, õ úszta elõ-
ször 1 percen be-
lül Magyarorszá-
gon a 100 méter
pillangót. Csabai Dóra
is az RSE-bõl indult, és
válogatott vízilabdázó-
ként a IV. helyen végzett
a londoni olimpián. Hesz
Máté válogatott vízilab-
dázó is az egyesületben
kezdte vízi életét, és
Gyurta Dániel olimpiai
bajnok is itt tanulta az
úszás alapjait. Horváth
Dóri, Barnák Viki és Ve-
nyige Ádám kiemelke-
dõen sok nemzetközi
versenyt nyert.

Az RSE munkájához
már jó néhány évvel ez-
elõtt csatlakozott fia,
Gyepes Ádám is, aki az-
óta a „hajtás javát levet-
te a válláró”. Elkél a se-
gítség, hiszen jelenleg
már több száz gyerek jár
az edzésekre. 

- Az utánpótlás-neve-
lés mellett célom min-
dig is az volt, hogy nép-
szerûsítsem az úszó-
sportot, egészséges élet-
módra neveljük a gyere-

keket, hasznosan töltsék
a szabadidejüket, és jól
érezzék magukat abban
a közösségben, ahová
tartozónak érzik magu-
kat. Több sportolónknak
is nagyon biztatóak az
eredményei, ezért a fi-
ammal a fejünkbe vet-
tük, hogy gõzerõvel ké-
szülünk, és nem titkolt
célunk, hogy legyen egy

úszóolimpikonunk. Eh-
hez adott óriási lelkierõt
és lendületet az óbudai
év civil szervezete, illet-
ve a Budapestért-díj,
amely rendkívüli elis-
merést, gyönyörû aján-
dékot jelent számunkra
a 18. születésnapunkon
- fejezte ki örömét Gye-
pes Lajos. 

Sz. Cs. 

Fõpolgármesteri elismerés Gyepes Lajosnak

„A teljesítmény mellett a közösség a legfontosabb”

• Az egyesület alapításakor céljául tûzte ki a III. kerü-
letben az úszósport népszerûsítését és az egészsé-
ges életmódra nevelést az úszósport által. Kiemelten
fontosnak tartják az utánpótlás-nevelést, és a verseny-
sportra való felkészítést.Több fiatal versenyzõjük is az
országos ranglista élén áll. Minden évben számos ha-
zai és nemzetközi versenyen képviselik Óbudát, és
szinte mindegyikrõl éremmel térnek haza. Nyaranta
több helyszínen tartanak úszótáborokat, önkormány-
zati támogatással ingyenes úszótanfolyamokat. Évek
óta rendezõi a római-parti Halászlé Fesztiválnak, mely
azóta tovább bõvült az Óbuda Vízre száll elnevezésû
versennyel. A városrész civil életében rendkívül aktí-
van vesz részt az RSE, jó kapcsolatot ápolnak más ci-
vil szervezetekkel. Az egyesület magas színvonalú, az
úszósport általi nevelése, úszás oktatása, utánpótlás-
nevelési tevékenysége nélkülözhetetlen.

Már a Rómain sem lehet
Már egyértelmûen fogalmaz a fõváros rendelete: ti-
los életvitelszerûen tartózkodni a Római-part közte-
rületein. A Kúria korábban megsemmisítette a ren-
delet egyik pontját, amely - az indoklás szerint -
nem jelölte ki konkrétan a tilalmazott közterületeket.
A december 3-án elfogadott módosítás azonban
már pontosan kimondja: a Népliget, a Margitsziget
és a Normafa mellett a Római-parton sem rendez-
kedhet be senki életvitelszerûen.

Akadálymentesítésben az élen
Budapestet a hét legjobb akadálymentes város közé
sorolta az Európai Bizottság, és a közlekedés terüle-
tén különdíjat is kapott. Az Access City elnevezésû
elismerést az európai fogyatékkal élõk napja alkal-
mából tartott brüsszeli konferencián vette át Szalay-
Bobrovniczky Alexandra és Szeneczey Balázs fõpol-
gármester-helyettes. A díjat 2010-ben alapították,
hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élõk helyze-
tére. Idén 62 város pályázott az elismerésre.

Elsõ az elsõk közt a fõvárosi állatkert
A magyar oktatás és köznevelés kategóriában a
Fõvárosi Állat- és Növénykert kapta a Prima
Primissima Díjat a Mûvészetek Palotájában decem-
ber 5-én. A budapesti állatkert hazánk legrégebbi
és legnagyobb gyûjteménnyel rendelkezõ intézmé-
nye, 1980 óta természetvédelmi terület. Évente
több mint egymillióan keresik fel. Egyike a világ leg-
régebbi állatkertjeinek: 1866. augusztus 9-én nyitot-
ta meg kapuit. 1008 állatfaj, 10 ezer 351 egyedét
mutatja be; növénygyûjteménye mintegy 2000 kü-
lönbözõ fajból, alfajból, változatból áll.

A budai fonódó villamos-
hálózat építése miatt de-
cember 8-tól a városköz-
pont felé egyirányúsítot-
ták a Bécsi út Nagyszom-
bat utca és Szépvölgyi út
közötti szakaszát

A változtatásra a bu-
dai fonódó villa-

moshálózat kiépítéséhez
kapcsolódó közmûmun-
kák miatt van szükség,

az ideiglenes forgalmi
rend várhatóan 2015
március végéig lesz ér-
vényben.

A Nagyszombat utcá-
ból önálló sávon lehet a
Bécsi útra kanyarodni,
így a terület továbbra is
megközelíthetõ. A Nagy-
szombat utca és a Kecs-
ke utca között a munka-
terület mellett mindkét
oldalon megállási tila-

lom lépett életbe. A
Kecske utca és a Szép-
völgyi út között egyelõre
nem zajlik munka, ezen
az útszakaszon pótolják
a kiesõ parkolóhelyeket
úgy, hogy a Lajos utca
felõli oldalon ideiglene-
sen ferde beállású vára-
kozóhelyeket jelölnek ki.
Az ellenkezõ oldalon vé-
gig a szegéllyel párhuza-
mosan lehet parkolni.

Ideiglenesen egyirányúsították
a Bécsi út egy részét

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Szociális

Bús Balázs polgármester
kezdeményezésére az ön-
kormányzat szakemberei a
kerületi intézmények és ci-
vil szervezetek vezetõivel a
gyermekéhezés megelõzé-
se érdekében végzett tevé-
kenységekrõl és intézkedé-
sekrõl tanácskoztak de-
cember 3-án. 

AKerületi Gyermek-
védelmi Kerekasztal

elnevezésû szakmai fóru-
mon dr. Gallóné Nagy Ju-
dit, a szociális szolgáltató
fõosztály vezetõje köszön-
tötte a kerületi oktatási-ne-
velési és szociális intéz-
mények mellett az érintett
civil szervezetek vezetõit.
Mint bevezetõjében el-
mondta, az egyeztetés cél-
ja egyfelõl az, hogy a
résztvevõk a kerületi gyer-
mekétkeztetés rendszerét
áttekinthessék, megmutas-
sa az önkormányzat és a
civilek jelenlegi eszközeit
a gyermekéhezés megaka-
dályozására, másfelõl fel-
térképezze az érintettek
pontos körét, illetve továb-
bi hatékony eszközök fel-
kutatásában segítséget
nyújtson.

- Bár kerületünkben jól
kiépített szociális rendszer
mûködik, amely gondos-
kodik arról, hogy a kerü-
letben ne legyen ellátatlan
gyermek, mégis úgy gon-
dolom, a neveléssel, okta-
tással és különbözõ ellá-
tással foglakozó intézmé-
nyek és civil szervezetek
bevonásával pontosabb
képet kaphatunk a kerületi
gyermekekrõl, és a csalá-
dok szociális helyzetérõl,
mely segítségével célzot-
tabban tudunk a rászoru-
lóknak segíteni - mondta
Bús Balázs polgármester.

Dr. Gallóné Nagy Judit
bevezetõjében ismertette,
hogy a törvények által sza-
bályozott normatív, állami
támogatásokon (rendsze-
res gyermekvédelmi ked-
vezmény; óvodáztatási tá-
mogatás; étkezéstérítési
támogatás) kívül az önkor-
mányzat rendeletei is szá-
mos más, gyermekeket
érintõ, saját forrásból fi-

nanszírozott támogatásra
adnak lehetõséget, me-
lyekkel a rászoruló, nehéz-
sorsú családok terheit tud-
ja csökkenteni. Az önkor-
mányzat vásárlási utal-
vánnyal segíti az újszülöt-
tek családját, a rendkívüli
élethelyzetbe került gyer-
meket nevelõ családok
számára önkormányzati
segélyt nyújt, az iskola-
kezdéssel járó kiadásokat
beiskolázási segéllyel
csökkenti, a jó tanuló, szo-
ciálisan rászoruló diákok-
nak szociális tanulmányi
ösztöndíjat ad és óbudai
továbbtanulási támogatást

igényelhetnek a felsõokta-
tásban részt vevõ diákok.
Támogatja továbbá a nyá-
ri táborokat, a legrászorul-
tabb gyermekek szinte tel-
jesen ingyenesen vehetnek
részt az egyhetes sóstói tá-
borban, valamint év végén
karácsonyi segélyben is
részesülnek. A kerületi
gyermekjóléti és oktatási
intézmények részére biz-
tosított karácsonyi támo-
gatásokból rendezvénye-
ket, programokat szervez-
nek és ajándékcsomago-
kat is kiosztanak.

A meghívottak számol-
tak be ezt követõen tevé-

kenységükrõl és tapaszta-
lataikról a kerületi gyer-
mekek tekintetében.

A tanácskozás egyik
fontos konzekvenciája,
hogy a szociális rendszer
és a civilek nagyon is is-
merik a gyermekéhezés
problémakörét, és a ma-
guk eszközeivel már most
is sokat tesznek a felszá-
molásáért, ahogyan az ön-
kormányzat is jelentõs fi-
gyelmet fordít a gyermek-
étkeztetés támogatására. A
törvényi szabályozás sze-
rint szociális alapon járó
rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény (a szak-
emberek csak úgy említik,
az „rgyk”) bölcsõdés kor-
tól 8. osztályig ingyenes, a
9. évfolyamtól félárú ét-
keztetést tesz lehetõvé az
érintett gyerekek számára,
mely érvényesíthetõ a
nyári gyermekétkeztetés-
ben is. Ezen túl a helyi ren-
delet további étkeztetési
kedvezményeket nyújt a
rászorulóknak, valamint
biztosítja az rgyk-s diákok
számára az õszi, téli és ta-
vaszi szünetekben és be-
tegségük idején is az in-
gyenes ebédet. 

Az önkormányzat jelen-
tõs összegekkel támogatja
azt a négy civil szervezetet
is (Ételt az Életért Alapít-
vány; Bosco Szent János
Alapítvány; Összefogás
Óbudáért Egyesület; Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálat), amely rendszeres

reggeliztetéssel, illetve
ételcsomagok juttatásával
segíti a nehezebb anyagi
helyzetû családokat.

Mindent egybevetve te-
hát az intézményvezetõk
beszámolói alapján el-
mondható, hogy az ellátá-
si, illetve látókörükben tar-
tozó gyermekek esetében
megoldott a rendszeres ét-
keztetés, hiszen az iskolai
(illetve az óvodai és böl-
csõdei) idõben, valamint
szünetek alatt is hozzá-
juthatnak a gyerekek az
ingyenes vagy kedvez-
ményes rendszeres napi
étekhez, amennyiben a
családok ezt igénylik.

Bús Balázs a tapaszta-
latokat végighallgatva,
összefoglalóan azt a fel-
vetést fogalmazta meg,
hogy fel kell mérni, mu-
tatkozik-e igény a kerü-
letben a hétvégi étkezte-
tésre, és ha igen, mit lehet
tenni ennek érdekében?

Az egyeztetõ fórumon
további javaslatok és ész-
revételek is születtek.
Köztük például az Árpád
és a Veres Péter Gimnázi-
um igazgatóinak javaslata,
hogy a középiskolás diá-
kokat a kötelezõ közösségi
szolgálat idejére be lehet-
ne vonni a rászorulóknak
történõ ételosztásba, illet-
ve ugyancsak az oktatási
intézmények részérõl me-
rült fel az agglomeráció-
ból érkezõ, itt tanuló, rá-
szoruló gyermekek étkez-
tetésének problémája is. 

Bús Balázs válaszul ki-
látásba helyezett egy
egyeztetést az agglomerá-
ciós települések polgár-
mestereivel, akiknek - vé-
leménye szerint - részt kell
vállalniuk a gond orvoslá-
sában.

A fórum végén a fõosz-
tályvezetõ arra kérte az in-
tézmények vezetõit, rövid
idõn belül végezzenek
pontos felmérést a hétvégi
és szünetbeli étkeztetéssel
kapcsolatos igényekrõl.
Ezek ismeretében tud
majd további intézkedése-
ket eszközölni az önkor-
mányzat.

K. Gy. 

Kerületi Gyermekvédelmi Kerekasztal 

A hétvégi étkeztetés lehetõségét is megvizsgálják

A Kaszásdûlõi Kulturális Központban (3K) a polgármester
is segített az Összefogás Óbudáért Egyesület önkéntese-
inek a reggeli osztásban december 17-én

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Reggeliztetés 3 helyszínen 
Minden reggel 5.30-tól 8 óráig, a kerületben összesen 4
helyszínen kaphatnak az önkormányzat támogatásával
(az Összefogás Óbudáért Egyesület és a Bosco Szent
János Alapítvány segítségével) ingyen reggelit a rászo-
ruló gyermekek/családok. Itt semmiféle jövedelmet vagy
rászorultságot igazoló okmányt nem kérnek a reggeliz-
tetést végzõ civil szervezetek. (A szaléziak a  Kiscelli u.
79.; Kaszásdûlõi Kulturális Központ /3K/ Pethe Ferenc
tér 2.; Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.)

5 nap, 2 helyszín, 600 adag étel
A kerületi intézmények bevonásával az Ételt az Éle-
tért Alapítvány a sokgyermekes családoknak, illetve
a létminimum alatt élõ embereknek nyújt segítséget
meleg ebéd formájában. Az Óbudai Családsegítõ
Központ nyilvántartása szerint sokaknak ez az
egyetlen lehetõségük a napi egyszeri meleg étke-
zésre. 2012 óta a kerületben már 2 helyszínen ösz-
szesen 600 adag ételt osztanak ki.

Közétkeztetési támogatás
A gyermekétkeztetéshez az önkormányzat a nor-
matív támogatásokon túl jelentõs összeggel hozzá-
járul, hiszen a rezsi mellett a szülõk által fizetendõ
térítési díj közel 20 százalékát is átvállalja. Ezen kí-
vül további étkeztetési kedvezményt biztosít a szo-
ciálisan rászorulóknak. A nyári szünet teljes idõtar-
tamára lehetõséget biztosít a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülõ gyerekek ingye-
nes étkezésére, akik minden évben két iskolában,
valamint a napközis táborokban vehetik igénybe a
szolgáltatást. Idén több mint 16 ezer adag ebédet
osztottak ki. A rászoruló diákok az õszi, téli és tava-
szi szünetekben, illetve betegségük esetén is
igénybe vehetik az õket megilletõ ingyenes ebédet.

Étkezés a táborokban
A nyári táborokban a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõk 3-szori ingyenes étke-
zését biztosítja az önkormányzat.

Élelmiszercsomagok  
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ (ÓCST) és az Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ (ORFK) szerzõdést kötött
a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, mely során
napi fogyasztású és tartós élelmiszer-csomagokkal
is segítik a családokat. Az ÓCST-ben heti rendsze-
rességgel osztanak élelmiszert. 2014-ben idáig 16
ezer adag csomagot, amely közel 130 ezer kilo-
gramm élelmiszer. Az ORFK-ban alkalomszerûen
juthatnak tartós élelmiszerhez a családok.

Kenyérbérlet 
A III. kerületben élõ kisnyugdíjasoknak és rászoruló
családoknak nyújt segítséget a kedvezményes vá-
sárlásra jogosító kenyérbérlet. Az egyenként 10 ki-
logramm kenyér kedvezményes megvásárlására jo-
gosító bérleteket Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata szociális intézményein keresztül juttatja
el a támogatásra szoruló embereknek. A jogosultak
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zápor utcai szo-
ciális pékségében így 100 forintért vásárolhatnak
egykilós kenyeret, vagy 50 forintért juthatnak hozzá
egy fél kilós cipóhoz.

Étkezési támogatások 
a kerületben A fogyatékkal élõ embe-

rek nemzetközi napja al-
kalmából rendeztek ün-
nepséget december 3-án
az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. 

Arendezvényt az Óbu-
dai Rehabilitációs és

Foglalkoztatási Központ
szervezte, a nézõk az in-
tézmény ellátottain kívül
több budapesti, sérült fel-
nõtteket ellátó nappali in-
tézménybõl érkeztek. Az
ünnepségen mûsorral lé-
pett fel Napsugár Anna és
a Down Alapítvány 2. szá-
mú Átmeneti és Napközi
Otthon ellátottaiból álló
csoport, valamint az
Eszterlánc együttes. 

Idén az ünnepség a
Tájoló Szociális Egye-
sület által szeptember-
ben „Sport” témában
meghirdetett képzõmû-
vészeti pályázat díjki-
osztójával bõvült. A pá-
lyázatra közel 40 alko-
tás érkezett, melyekbõl
kiállítás is nyílt a kultu-
rális központ aulájában. 

A rendezvény létrejöt-
tét Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata és a
Raiffeisen Bank támo-
gatta. Az eseményen a
szakemberekkel és a tá-
mogatókkal együtt részt
vett Kelemen Viktória
alpolgármester. A kiosz-
tott díjakért az Óbuda

Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft.-t, a Kati-
ca Játék Kft.-t, a Brin-
góhintó Kft.-t, a Cziniel
Cukrászdát, a Berguson
Kerékpárszaküzletet és
a Vígszínházat illeti kö-
szönet.

Ünnepség a fogyatékkal élõk napján

Régi hagyomány az
Összefogás Óbudáért

Egyesületnél, hogy évi két
alkalommal - anyák nap-
ján és karácsonykor - 50-
50 nehezebb helyzetben
lévõ kerületi családnak
tartós élelmiszercsomagot
adnak át. Mint arról Csi-

kósné Mányi Júlia tájé-
koztatott, ebben mindig az
Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Köz-
pont (ÓCSTGYK) segít,
amelynek szakemberei
napi kapcsolatban áll-

nak az érintett csalá-
dokkal. Az idei 5000
forint értékû karácsonyi
csomagokat december
8-án az ÓCSTGYK Vá-
radi utcai épületében
adták át.

Élelmiszer ajándékba

FÕDÍJAT NYERT A HOSPICE ALAPÍTVÁNY. Az óbudai székhelyû Magyar
Hospice Alapítvány elnyerte az Allianz karácsonyi pályázatának fõdíját, a 2 millió
forintot. Köszönnek minden szavazatot, mely hozzásegítette a civil szervezetet a
karácsonyi ajándékhoz, mellyel rászorulók mindennapjait teszik könnyebbé.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Egészségügy

2015-ben folytatódik az
Egészség Akadémia elõ-
adássorozat. Január elsõ
hétfõjén dr. Forrai Gábor
fõorvos az emlõdagana-
tokról beszél.

M agyarországon
évente körülbelül

5000-6000 nõ betegszik
meg emlõrákban, és
nagyjából 2000 nõ hal

meg a betegség követ-
keztében. Az emlõrák
ezzel a magyar nõk leg-
gyakrabban elõforduló
daganata.

Az emlõrák 50-65 év
között a leggyakoribb,
de ma már a fiatalabb, a
30 éves kor alatti nõket
is érinti. A betegség idõ-
ben való felismeréséhez
elengedhetetlen a rend-

szeres önvizsgálat. Az
emlõrák többnyire fáj-
dalmatlan, és minél in-
kább fáj egy csomó, an-
nál kevésbé valószínû,
hogy rosszindulatú da-
ganatról van szó.

Kezelése általában an-
nál hatékonyabb, minél
korábban ismerik fel a
daganatot. A korai stá-
diumú tumor esetén

nagyjából 80 százalékos
a túlélés, a betegség
ilyenkor szinte teljesen
gyógyítható. A késõn
észrevett, áttétes emlõ-
rákok esetében ez az
arány mindössze 15 szá-
zalék körüli.

A mammográfiás em-
lõszûrés 2002 óta ingye-
nesen biztosított minden
magyar nõ számára. A
vizsgálat kétévente java-
solt a 40-60 év közötti
korosztálynak.

A fõorvos részletesen
beszél majd a megelõ-

zésrõl, a betegség tüne-
teirõl, a kezelési lehetõ-
ségekrõl. Az elõadás
után szívesen válaszol a
feltett kérdésekre a té-
mával kapcsolatban.

Az elõadás idõpontja:
2015. január 5-én 16
órától. Helyszín: Óbu-
dai Kulturális Központ,
színházterem. (San Mar-
co utca 81.) 

Várjuk továbbra is in-
gyenes rendezvényein-
ken, melyen pogácsával,
ásványvízzel kedveske-
dünk vendégeinknek!

Emlõdaganatokról az Egészség Akadémián 
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ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Negyvenkét méter magas-
ban is tud menteni az az új
létrás tûzoltóautó, melyet
a városrész békásmegyeri
tûzõrségérõl indítanak baj
esetén. 

A Fõvárosi Kataszt-
rófavédelmi Igaz-

gatóság jármû- és esz-
közparkját megközelítõ-
leg 2,5 milliárd forint
értékben fejlesztették
országosan. Bakondi
György fõigazgató nagy-
szabású rendezvényen
adott át technikai eszkö-
zöket, magasból mentõ
jármûveket, melyek kö-
zül az egyik III. kerületi
Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság Békásme-
gyeri Katasztrófavédel-
mi Õrséhez került. A

Magirus M 42 L-gyárt-
mányú, 42 méter menté-
si magasságú létrás tûz-

oltógépjármû akár egy
tizennégy emeletes épü-
letnél is használható

mentésre és tûzoltásra.
Úgynevezett létrahíd
üzemben, több mint

húszméteres távolságot
képes áthidalni, egy-
szerre tizenketten tar-
tózkodhatnak a szerke-
zeten. A jármû rendelke-
zik egy számítógép által
vezérelt stabilitási prog-
rammal, mely képes
csökkenteni a mûködés
közbeni kilengést. A
mentõkosárban egyszer-
re három ember fér el.
Amikor daru üzemmód-
ban használják, négy-
tonnányi terhet tud fel-
emelni. A jármû víz-
ágyúja elektromos ve-
zérlésû, a kezelõállások-
ból távirányítással ke-
zelhetõ, 10 Bar nyomás
mellett 2 ezer 500 li-
ter/perc teljesítmény-
nyel.

(sz)

Akár tizennégy emelet magasságban is ment

Új tûzoltóautó Békásmegyeren

A vártnál korábban érke-
zett meg a Mikulás a III.
kerületi tûzoltóságra, de
mint annyi váratlan ese-
ményre, erre is felkészül-
tek a tûzoltók. 

3 0-35 „tûzoltó” gyerek
várta december 4-én a

korán érkezõ Mikulást a
Vihar utcai tûzoltóság lak-
tanyájában. Az ajándékok

megérkezéséig a Kerék ut-
cai Általános Iskola és
Gimnázium 6.c osztályos
tanulói mûsorral kedves-
kedtek a gyermekeknek.
(Felkészítõjük Huszár Pé-
terné volt.) Végre megjött
a Mikulás, aki az ebédlõ-
ablakon keresztül, tûzoltó-
létra segítségével érkezett.

Természetesen a kis
ünnepség alatt is ké-
szenlétet kellett tartani,
riasztották is a tûzoltó-
kat, de azért minden
gyerek arcára mosolyt
tudtak varázsolni. Min-
denkinek jutott süti és
mindenki kapott aján-
dékot.

Tûzoltó Mikulás 
E gy Lajos utcai fod-

rászatból pénztárcát
loptak ismeretlen elkö-
vetõk november 20-án a
délutáni órákban.  A tet-
tesek elterelték a fod-
rásznõ figyelmét, így tu-
lajdonították el a tárcát,
benne bankkártyáival,
illetve készpénzével. Az
eddigi adatok alapján
feltételezhetõ, hogy a
tettesek Budapest terüle-
tén több esetben követ-

tek el hasonló módon
bûncselekményeket.

Az elkövetõket (egy
nõ és két férfi) a fodrá-
szat kamerarendszere
rögzítette. A III. kerületi
R e n d õ r k a p i t á n y s á g
munkatársai kérik, aki
információval tud szol-
gálni a képen látható
személyekkel kapcsolat-
ban, hívja a 430-4700-
ás telefonszám 43-147-
es mellékét!

Fodrászatból loptak

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Iskoláink – Oktatás

Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola
diákjainak munkáiból nyílt tárlat a III. kerületi Pedagó-
giai Intézetben. A kiállítás egész decemberben látható.
(Cím: Szérûskert utca 40.) 

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben is
elindították matematikából az ingyenes tehetséggondo-
zó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat csü-
törtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gimnáziumban.
(Nagyszombat utca 19.) A szakkör munkájába évköz-
ben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelentkezés nincs.

Játékos kalandozás a természetben 
A Bárczi Géza Általános Iskola felsõ tagozatos diákjai-
tól volt hangos az Omszki-tó partja nemrégiben. Tettre
kész csapatok vették birtokukba az Omszki-tó környé-
két, ahol a gyerekek játékos és tréfás állomásokon vé-
gighaladva kaptak ízelítõt az egészség- és környezet-
védelem néhány fontos összetevõjébõl. A csapatok
ÖKO-kugliztak, kupak-rókavadászaton vettek részt az
újrahasznosítás jegyében, szelektíven válogattak hul-
ladékot, „természetes” vershez faragtak rímeket, rönk-
hajításban jeleskedtek, „állati” activityn mutogattak el
és találtak ki különleges állatokat, ÖKO-lábnyomot
hagytak, keresztrejtvényt és ÖKO-totót fejtettek meg.

Manótanoda
A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola
és Gimnáziumban Manótanodát indítanak az isko-
lába készülõknek 2015. január 14-én. (Templom ut-
ca 5., www.mustarmag.net)

1 % 1 % 1 %
• A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma köszö-
netet mond mindazoknak, akik 2014-ben személyi jöve-
delemadójuk egy százalékának felajánlásával segítették
az intézmény munkáját.A befolyt összegbõl az óvoda ud-
varán történt mûfû telepítésének 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 matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van maximum 3 fõs
kiscsoportos oktatásra minden délután és szombat
délelõtt, személyre szabott hiánypótlással, folyama-
tos bekapcsolódási lehetõséggel. Korrepetálás, fél-
jegyek javítása matek-fizika-kémia-magyar-történe-
lem tantárgyakból, középiskolásoknak is. Érettségi-
zõk felkészítése minden szinten. (A téli szünetben
is. ) Idõpontfoglalás a jelentkezés és a szabad he-
lyek függvényében. Tel.: 06(20)946-2027; www.obu-
damatek.hu                                         Thalész-kör

A „Virtuózok” címû klasszi-
kus zenei tehetségkutató
válogatóin sikeresen szere-
pelt az Óbudán élõ, a Veres
Péter Gimnáziumban tanuló
Pál Szilveszter.

Adecemberben záruló
mûsorban az ifjú te-

hetségek felkutatásán és
támogatásán túl fõ cél volt
még a komolyzene széle-
sebb körû megismertetése
és megszerettetése, a zene-
oktatás népszerûsítése.

A több száz jelentkezõ
közül az elõválogatók
után a 14-19 éves korosz-
tályból két klasszikus gi-
tárosnak sikerült bejutnia
a legjobb 25 közé: egy 19
éves Zeneakadémistának
és a 15 éves Pál Szilvesz-
ternek, aki a III. kerületi
Aelia Sabina Zeneiskola
növendéke.

A tv-felvételen is
meggyõzõen szerepelt,
produkciójával az elõ-
döntõig jutott. (Megte-
kinthetõ interneten, a
Virtuózok oldalán.)

A mûsort megelõzõen,
augusztus végén Bécsben,

a Forumgitarre elnevezé-
sû nemzetközi ifjúsági gi-
tárversenyen sikerült kü-
löndíjat nyernie, amellyel
folytatta eddigi kiemelke-
dõ eredményeit (2012:
Országos Gitárverseny I.
hely; 2013: Kárpát-me-
dencei Nemzetközi Gitár-
verseny I. hely). Felkészí-

tõ tanára: Szücsi Balázs
gitármûvész.

A Zeneakadémia rekto-
rának, Batta András zene-
történésznek, a verseny
zsûritagjának gondolatát
idézve: „A tehetség csak
akkor bontakozik ki iga-
zán, ha odafigyelõ kör-
nyezetbe kerül!”

Klasszikus gitárzene

A legjobbak közt az óbudai tehetség

Társasjátékos találkozót ren-
deztek immár hagyományo-
san az Árpád Gimnáziumban
a Piatnik fõtámogatásával
november 15-én.

ATársasjáték Határok
Nélkül verseny elne-

vezés megtévesztõ lehet,
mert azt sugallja, hogy az
esemény csupa gyakorlott
játékos küzdelme volt. Ho-
lott a rendezvény célja leg-
alább annyira a játékok
megismertetése, népszerû-
sítése, a játékkultúra gaz-
dagítása, mint a verseny le-
bonyolítása. Mindezért a
szervezõk nagy gondot
fordítottak arra, hogy a
verseny mellett sok készlet
álljon rendelkezésre kipró-
bálásra - mindazok örömé-
re, akik a hamar befejezték
a versenyszámukat, vagy
akik elkísérték barátjukat,
családtagjukat. A minden
forduló elõtt tartott sza-
bálymagyarázat és az új
megjelenésû játékok bevo-
nása a versenybe is segítet-

te a társasjátékokkal ismer-
kedni vágyókat (Idén pél-
dául az Elfenland, a Foci-
fogadás, A kis herceg, a
Nyolcperces birodalom, a
Ranch).

Arendezvényen két tár-
sasjáték is szerepelt,
amelynek szerzõje a gim-
náziumhoz kötõdik: a
Pontos lépés Számadó
László tanár úr játéka, a
Focifogadás szerzõje pe-
dig Aczél Till (11.d). 

A versenyen minden ne-
vezõ többféle játékban
próbálhatta ki az erejét - az
elért helyezéseket összesít-
ve alakult ki a végered-
mény. Több kiadónak
(Piatnik, Gémklub, Gran-
na) köszönhetõen nagyon
sokan térhettek haza tár-
sasjáték-nyereménnyel.

Az 2014. évi verseny
gyõztesei a különbözõ ka-
tegóriákban: Parádi Ger-
gely, Vörösvácki Dániel,
Simon Vince, Németh Már-

ton, Somogyi Gábor, Aczél
Till. 

Az idei alkalom külön-
legessége az volt, hogy a
szokásos éves játékver-
seny mellett más progra-
mok is az iskolába hívták
a társasjátékozni szeretõ-
ket. A Magyar Társasjáté-
kos Egyesület (MATE) át-
adta az elmúlt két eszten-
dõ legkiválóbb magyar ki-
adású családi játékainak
járó Magyar Társasjáték-
díjat.  A rangos mezõny-
bõl a zsûri kiemelt négy
játékot (Elfenland, Esca-
pe, A kis herceg, Ranch),
melyek közül Akis herceg
lett a gyõztes. A nap zárá-
saként este társasjátékos
csere-bere börzét szerve-
zett a MATE, amelyen
használt játékok cserélhet-
tek gazdát.

(Minden érdeklõdõnek
ajánljuk figyelmébe a ren-
dezvény honlapját: www.
tarsasjatek.csztkft.hu)

Társasjátékok az Árpádban
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Egy különleges képességû
kutató munkássága elõtt
tisztelgett az Óbudai Egye-
tem a Magyar Tudomány
Ünnepnapja rendezvényso-
rozatába illeszkedõ, nem-
rég bezárt kiállítása.
Bejczy Antal fizikus a NASA
munkatársaként évtizede-
kig dolgozott az ûrkutatás-
ban használható robot-
technológia fejlesztésén.

Bejczy Antal az ercsi
közeli tanyák egyi-

kén született, tudásának
alapjait a kalocsai jezsui-
táknál szerezte, majd
szakmunkásként és disz-
pécserként volt kényte-
len dolgozni, amíg meg
nem kezdhette tanulmá-
nyait a mûegyetemen.
1956. november 4-én
hagyta el az országot,

Ausztriába, majd Norvé-
giába települt, és 1957
õszén már folyékony
norvég nyelvtudással
kezdhette meg tanulmá-
nyait az Oslói Egyetem
fizika szakán. A hatvanas
években norvég állam-
polgárként kapott ösz-
töndíjat Kaliforniába,
így kerülhetett be 1969-
ben a Kármán Tibor által
alapított NASA Jet Pro-
pulsion Laboratoryba,
ahol nyugdíjazásáig dol-
gozott.  Munkatársaival
kifejlesztette többek kö-
zött a Marsjáró, a Path-
finder ûrjármûrobot táv-
irányítási technikáját is,
elévülhetetlen érdemeket
szerzett a telerobotikai
rendszer kifejlesztése te-
rén. Érdeklõdése a robo-
tika mozgásszervi reha-

bilitációban történõ al-
kalmazása felé irányult.
Szabadalmaztatott kuta-
tási eredményeit a ‘70-es
és ‘80-as évek Super-
manjét alakító Christo-
pher Reeve tesztelte.

Bejczy Antal nevét
vette fel az Óbudai
Egyetem Egyetemi Ku-
tató és Innovációs Köz-
pontja keretében mûkö-
dõ iRobottechnikai Köz-
pont, melynek tevékeny-
ségének középpontjában
a robottechnikai kutatást
és fejlesztést, az innová-
ciót segítõ, azok eredmé-
nyeit menedzselõ, az ok-
tatást támogató tevé-
kenység, amely szolgál-
tatásaival segíti a tudás, a
kutatási eredmények ok-
tatásban és a gazdasági
életben történõ haszno-
sulását.

K. Gy.

Magyarok az ûrkutatás élvonalában

Vers- és prózamondó verseny 
A Pais Dezsõ Általános Iskola 2015. január 19-én ren-
dezi hagyományos vers- és prózamondó versenyét III.
kerületi diákoknak öt kategóriában. Az 23. alkalommal
tartandó rendezvény célja, hogy a gyerekek szabadon
választott irodalmi mûveken keresztül megismerkedje-
nek a magyar írók és költõk alkotásaival.
Ezen a napon a 110 éve született József Attila emlé-
ke elõtt tisztelegnek. A választáshoz ajánlanak még
más évfordulós szerzõket: Csokonai Vitéz Mihályt,
Vörösmarty Mihályt, Nagy Lászlót, Fekete Istvánt, de
szívesen hallgatják meg kortárs alkotók mûveit is
(Berg Judit, Lackfi János, Csukás István, Varró Dáni-
el, 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 diák jelentkezését várják.
A kerületi középiskolák 5-8. osztályos diákjaira is
számítanak.
A verseny helyszíne: Pais Dezsõ Általános Iskola.
Ideje: 2015. január 19. 14.30 óra. Regisztráció:
13.45-tõl. Jelentkezés: december 10-tõl 2015. janu-
ár 10-ig az iskola e-mail címén, faxon, telefonon
vagy levélben. (Érdeklõdni lehet Ácsné Böcskei Ge-
orginánál telefonon. Cím: Pais Dezsõ utca 1-3. Tel.:
243-2951 vagy 454-0516. E-mail: pais-a@kszki.
obuda.hu)

Sokan és sokféle módon tesznek az
iskolában azért, hogy a gyerekek testi
fejlõdése minél harmonikusabban, so-
koldalúbban folyhasson. Ennek egyik
legfõbb színterei a test-
nevelés órák. De nem
elég pusztán mozogni.
A célt jó eszközök segít-
ségével élménygazda-
gabban, változatosab-
ban lehet elérni.

Ezt a célt szem elõtt
tartva a közelmúltban
két olyan beruházás is
történt az Aquincum
Iskoláért Alapítvány
jóvoltából, mely pályá-
zati keretekbõl valósult
meg.
Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által, a civil
szervezetek részére kiírt, I. félévre
szóló pályázati pénzbõl 75 jó minõsé-
gû szivacslabdát vásároltunk, a II. fél-
évre szóló sikeres pályázati keretbõl
pedig 32 ezer forint értékben 6 koordi-
nációs létrát.
Ez utóbbit a földre helyezve kell hasz-
nálni és a koordinációs mozgás fej-
lesztésének változatos eszköze. Mivel

az eszköz könnyû és hamar felállítha-
tó, ezért kiválóan használható nem
csak a tornatermi órákon, hanem a
rendezvénytermi, kicsit szûkösebb

mozgásteret biztosító testnevelés órá-
kon, de bárhol, akár folyosón is.
Legyen ez egy kis elõ-karácsonyi
ajándék, melyet az Aquincum Iskolá-
ért Alapítvány, mint pályázatíró és
eszközbeszerzõ az iskola közösségé-
nek a jó kihasználás reményében
ezennel szívélyesen átnyújtott.

Ráczné Schanda Katalin 
kuratóriumi elnök

Szivacslabdák és koordinációs létrák az iskolába 

T éli szünet: december 22-tõl
2015. január 2-ig. A téli

szünet elõtti utolsó tanítási nap
december 19., a szünet utáni el-

sõ tanítási nap 2015. január 5.
Az elsõ félév 2015. január 16-
ig tart. Tavaszi szünet: 2015.
április 2-tõl április 7-ig. A szü-

net elõtti utolsó tanítási nap áp-
rilis 1-je, a szünet utáni elsõ ta-
nítási nap 2015. április 8. Utol-
só tanítási nap az utolsó évfo-
lyamon: 2015. április 30. A kö-
zépiskolák végzõseinek utoljá-
ra április 30-án kell iskolába

menniük. Országos kompeten-
ciamérés: 2015. május 27. 

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

Iskolanaptár 2014/15

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Jazz-zenészek fotókon

Híres jazz-zenészeket örökítenek meg Kallus
György fotómûvész képei, amelyek a „Jazz-Kép” cí-
mû kiállításon láthatók a Pethe Ferenc téren, a Ka-
szásdûlõi Kulturális Központban (3K). Kallus
György hivatásos fotós, a sajtóban dolgozik. Szen-
vedélyesen rajong a zenéért, a felvételek az elmúlt
évek során készültek. (A kiállítás 2015. január 5-ig
tekinthetõ meg, a belépés ingyenes. Cím: Pethe Fe-
renc tér 2.)

Néptáncosok karácsonya
A Göncöl Néptáncegyüttes évzáró karácsonyi mû-
sorát december 21-én 19 órai kezdettel tartja az
Óbudai Kulturális Központban. (Cím: San Marco ut-
ca 81.)

Ünnepi hangverseny
Balatoni Péter és Balatoni Fanni ingyenes karácso-
nyi zongoraestjén Chopin, Schumann és Liszt mû-
vei hallhatók december 22-én 19 órától a békásme-
gyeri Megbékélés Házában. (Cím: Újmegyeri tér, a
Hadrianus utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-es
busz végállomásánál.) 

Ikonfestmények 
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg decemberi
mûvészeti kiállítását az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény. Kõrös Csilla ikonfestõ csodálatos al-
kotásait láthatják a Kiskorona utcai galériában.
Közeledve az adventi idõszakhoz meghitt hangulat-
ban kórusmûvekkel és klasszikus zenével bõvített
ünnepséggel készültek az intézmény klubtagjai és
munkatársai.
A rendezvényre érkezõ több mint 100 fõs közönség
áhítattal hallgatta az elõadásokat és a beszélgetést,
majd érdeklõdve tekintette meg a mûvésznõ gyö-
nyörû, vallási témájú munkáit.
(A kiállítás 2015. január 8-ig tekinthetõ meg a Kis-
korona utca 3. szám alatt, hétköznapokon 8-tól 16
óráig.)
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FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kisko-
rona utcai dísztermében
december 4-én kihirdették
az asztalitenisz-bajnokság
helyezettjeit; majd kisor-
solták a „Távoli tájak, kü-
lönös kalandok” címû
programsorozat szeren-
csés nyertesét is.

Ahetek óta zajló Mi-
kulás-kupa asztalte-

nisz bajnokság döntõjébe
9 férfi és 9 nõi versenyzõ
került be. Az idõsek klub-
jaiban a sportszeretõ
nyugdíjasok egészségük
megõrzése érdekében
rendszeresen pingpon-
goznak, az elõselejtezõk-
re százan jelentkeztek. A
verseny szakszerû lebo-

nyolításában Volper Lász-
ló mesteredzõ segített.

Bús Balázs polgármes-
ter adta át az érmeket és
okleveleket a helyezet-
teknek, majd játszott né-
hány labdamenetet a lel-
kes részvevõkkel.

Ezt követõen tartották
a „Távoli tájak, különös
kalandok” elnevezésû
programsorozat sorsolá-
sát. Minden hónapban
más országot, tájat, kul-
túrát látogattak meg
filmvetítéssel egybekö-
tött elõadásokon az idõ-
sek klubjainak tagjai. Az
erre az alkalomra ké-
szült útlevelekbe hónap-
ról-hónapra gyûjtötték a
pecséteket a virtuális
utazáson résztvevõk,

közülük sorsoltak ki egy
szerencsés játékost, aki
adventi bécsi utazást
nyert. Biczó Gáborné
már két éve rendszere-
sen részt vesz a prog-
ramsorozaton, ezért na-
gyon örült, amikor a
polgármester az õ nevét
húzta ki a kehelybõl. 

Érmek, oklevelek és adventi utazás

Különös kalandok távoli tájakon

Az asztalitenisz-bajnokság helyezettjei:
Nõk Klub Férfiak Klub

1. Gróf Józsefné Meggyfa 1. Erõss Tamás Hatvany
2. Vári Antalné Kiskorona 2. Barcza Jenõ Meggyfa
3. Herzán Hajnalka Õszike 3. Szabó Antal Kiskorona

Ismét két programon ve-
hettek részt az érdeklõdõk
az immár hagyományos
Irodalmi Csillagdélután el-
nevezésû eseményen, de-
cember 10-én a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban. 

Szentgyörgyi József
emlékkiállítás nyílt. A

közelmúltban elhunyt
Munkácsy-díjas festõmû-
vészt - még az általa - ki-
válogatott legjobb munká-
inak reprodukcióval emlé-
keztek a jelentõs alkotóra,
az óbudai mûvészeti élet
kiemelkedõ alakjára. 

Botz Domonkos író,
költõ, szerkesztõ, a Nap-
kelet Egyesület vezetõje
volt a vendég ezt köve-
tõen, akivel Gyimesi

László író, költõ beszél-
getett. Közremûködtek a
Veres Péter Gimnázium
színjátszó csoportjának
tagjai.

Irodalmi Csillagdélután

ÉLETÜNK ÉS A PLÁZA. Negyedszázada már, hogy
a körutak és sétálóutcák boltjaiból, valamint a hajdan
nagy idõket megélt bevásárlóközpontokból átszok-
tunk a gombamód szaporodó plázákba. Megszoktuk,
hogy az újfajta komplexumok nem csak a bevásár-
lásra adnak lehetõséget, hanem szórakoztatnak, sõt
gasztronómiai kínálatot is nyújtanak. A Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum új, „Plázavilág - a Plázák
szerepe a mindennapokban” címû kiállítása ebbe a
világba enged bepillantást. (A kiállítás 2015. február
22-ig látható. Cím: Korona tér 1.)
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Komolyzenei koncertek idõseknek
2015-ben is szeretettel várja komolyzenei hangversenyeire a III.
kerület nyugdíjasait az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény.
A téli koncertsorozaton Hegyes Ádám zongoramûvész és hege-
dûmûvész muzsikája fogadja a kikapcsolódni és feltöltõdni vágyó
idõseket. A hangversenyeket 2015. január 20-28. között az
ÓSZSZI tíz telephelyén rendezik 11 és 14 órától.

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt!

Új vendéglátás-történeti állandó
kiállítás látható december 11-tõl
a fenti címmel a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múze-
umban.

A tárlat a magyar polgári
vendég lá tá s - tö r t éne t

aranykorát, a XIX. század vé-
gétõl a második világháborúig
tartó idõszakot idézi fel. Az ott-
honi és hivatásszerû hazai ven-
déglátás tereit egy városi skan-
zen jellegét öltve, elsõsorban
enteriõrökön keresztül mutatja
be. Címét Gundel Károly és
Karinthy Frigyes 1933-ban
megjelent illemtankönyvérõl
kapta.

A látogatók megismerhetik,
hol és hogyan töltötte szabad
idejét a hajdani polgár, hova
utazott, hol szállt meg, mit ren-
delt asztalához. Megelevenedik
egy korabeli szálloda, egy ká-
véház és egy étterem, továbbá
egy cukrászda cukrászmûhely-
lyel. Az otthoni vendéglátást
egy középpolgári lakás idézi
meg - konyhával, kamrával,
ebédlõvel és az ezekhez kap-
csolódó bútorokkal és tárgyi
eszközökkel.

Az érdeklõdõk betekinthet-
nek a korabeli mulatók és für-
dõhelyek világába is, és kide-

rül, melyik gyógyvizet ajánlot-
ták fürdésre és melyiket fo-
gyasztásra. Emellett azt is
megtudhatják, miért lett sikeres
épp a Gundel, vagy a Gerbeaud
- a korszak nagy vendéglátósa-
inak életútja példát és bátorí-
tást adhat nem csak szakmabe-
lieknek.

A kiállításban fontos szere-
pet kap az interaktivitás, a láto-
gatók megismerhetik a leghíre-
sebb magyar ételek és édessé-
gek (Jókai bableves, palócle-
ves, Dobos torta) történetét és
eredeti receptjeit, melyek mél-
tán tették konyhánkat világhí-
rûvé. A többlet tartalmat rejtõ
interaktív felületek segítségé-
vel megtudhatjuk, hogy melyik
kávéház volt a korszak ismert
személyeinek, mûvészeinek
törzshelye, megismerhetjük a
szobalány, a londiner, a séf,
vagy a sommelier munkáját.

Az új tárlathoz kapcsolódóan
megújult múzeumpedagógiai
kínálat várja a régi és új látoga-
tókat. A kereskedelemtörténeti
állandó kiállítás mellett az új
vendéglátás-történeti állandó
kiállítás megnyitásával közel
tíz év után válik ismét teljessé a
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum.
(Cím: Korona tér 1.) 

Vendéget látni, 
vendégnek lenni

Hagyományainak megfelelõen,
különleges témájú estével várták
az érdeklõdõket december 8-án az
Óbudai San Marco Szabadegyete-
men: Prof. Dr. Sótonyi Péter, a
Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar dékánja, „A lovak
és mi, magyarok” címmel tartott
elõadást az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. 

S ótonyi Péter 1954 óta állat-
orvos, 2001 óta az egyetem

tanára, 2012 óta dékánja, az
MTA doktora, de a nemzetközi
szakma a magyar lovassport ér-

tõje és népszerûsítõjeként is is-
meri õt. A Magyar Lovassport
Szövetség elnökeként alkalma
van a sportpolitikában is kama-
toztatni tudását. Mint olvasható
róla: õ a Kincsem Nemzeti Lo-
vasprogram oktatási tematiká-
jának kidolgozója, és meghatá-
rozó szerepet játszik abban,
hogy a magyar lovas képzésben
résztvevõ felsõoktatási intéz-
mények konzorciális megálla-
podást kötöttek a lovassport, a
lovaskultúra és a lovas ipar-
ágak fellendítése érdekében.

(rt)

A lovak és mi
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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
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30)948-4000
� 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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Háztartási víztisztítók. Beépítés s szerviz.
www.viztiszta.hu Tel.: 06(30)382-0935

� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ab-
lakcsere, -javítás, kõmûves és asztalos mun-
kák garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-
3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Ablakzarjavitas.hu Ablakok és ajtók zár-
javítása, zárcseréje, hevederzár szerelés. Tel.:
06(20)344-4999; 303-2447
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� 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
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, info@
befo.hu www.befo.hu
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Duguláselhárítás azonnal, falbontás nél-
kül. Csatornatisztítás, csatornaépítés föld-
munkával. Víz-gáz-fûtésszerelés. Tel.:
06(70)545-1869
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni vál-
lalkozók, gazdasági társaságok könyvelését,
bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� 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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí-
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye-
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javí-
tások, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-
5812
� Lakásfelújítás, tisztasági festés, tapétá-
zás-mázolás. Üres lakásokra árkedvezmény.
Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129

� 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

� 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)
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� 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
� Zeneiskolai zongoratanár zongora és
szolfézs tanítást vállal. Tel.: 06(30)777-2067

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� 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
� 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
� Azonnali készpénz! Vásárolunk bútoro-
kat, festményeket, porcelánokat, valamint tel-
jes hagyatékot. Arany-ezüst felvásárlási áron!
XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 06(70)453-0062;
786-8224

� 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
� Idõsgondozást vállalok. Jelige „Szent Ri-
ta”. Tel.: 06(20)393-1524

� Óbudai ingatlanos call centerünkbe kere-
sünk jól kommunikáló, kitartó és agilis mun-
katársakat rugalmas idõbeosztásban. Jelent-
kezni lehet fényképes önéletrajzzal:
allas@csic.hu
� Gyakorlott, megbízható, leinformálható
bejárónõ a III. kerületben munkát vállal. Tel.:
06(30)489-3027
� 16+nappalis diákokat keresünk óbudai áru-
házba árufeltöltésre. Több mûszakban is vállal-
ható, suli mellett is végezhetõ. Bér: br.
584/óra+pótlékok. Jel.: szervezo@biztospont.hu
e-mail címen vagy a 06(20)220-6160 számon

� Pátyon 230 nm-es, 4 szobás családi ház,
külön bejáratú 45 nm-es lakrésszel eladó.
Tel.: 06(20)911-8689
� XII. Böszörményi úton, Apor Vilmos tér-
nél, 2 szoba, hallos, 66 nm-es lakás eladó.
Tel.: 06(20)460-1639
� Budatest II. Bem J. utcában 100 nm-es,
3,5 szoba, hallos lakás eladó. Tel.: 06(20)911-
8689
� Eladó lakást keresek a III. kerületben, ál-
lapottól függetlenül, lehet panel vagy tégla is.
Minden megoldás érdekel. Tel.: 06(20)947-
4700; 06(20)311-8232
� Szentendrén, Izbégen, a Deák F. utcában
eladó II. emeleti, 1+2 félszobás, erkélyes, pa-
norámás lakás. Tel.: 06(20)911-8689

� Üzlethelyiség fõútvonalon, Vörösvári
úton kiadó. Kutyakozmetikának felszerelve
is. Érdeklõdni, tel.: 06(20)450-1977

Üzlet

Ingatlan

� Flórián melletti irodánkba keresünk jó
megjelenésû, jó beszédkésséggel rendelke-
zõ munkatársakat ingatlanok értékesítésére.
Kezdõket betanítunk. Tel.: 06(20)947-4700

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

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

� 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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Pályázat – Hirdetés

Az önkormányzat támogatja a tár-
sasházak környezetbarát megúju-
lását 2015-ben is.
A panelépületek megújulása vala-
mennyiünk érdeke. A lakók a csökke-
nõ fûtésdíjakkal és a komfortosabb la-
kásokkal, a környékbeliek az esztéti-
kusabb épülethomlokzattal, a kerület
és az egész ország pedig a kisebb kör-
nyezeti terheléssel gazdagodhat az
energiakorszerûsítést követõen.
2015-ben megvalósítási fázisba ér a
Kormány III. Panel-programja, mely-
nek keretén belül az egész országban
megújulhatnak a panelépületek. Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata úgy
döntött, hogy elébe megy a kormány
terveinek, és társasházi energiakorsze-
rûsítési pályázatot hirdet meg, ezzel is
ösztönözve a társasházakat a központi
pályázaton való részvételre. A korábbi
évek tapasztalataiból okulva az önkor-
mányzat nem csupán pénzügyi mankót
kíván nyújtani, hanem a lebonyolítás-
ban is segíti majd a pályázókat. 
Amennyiben érdeklõdik a pályázat
részletei iránt, töltse le a pályázati doku-
mentációt a www.obuda-varosfejlesz-
to.hu/thek oldalról, vagy vegye át az
ügyfélszolgálati irodában (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2).

Vigyázat, rémhírek terjednek!
Több társasháztól érkezett olyan információ az önkormányzathoz, hogy vállalkozók keresik
meg a felújítást tervezõ lakóközösségeket, és azt állítják nekik, hogy az önkormányzattól és a
kormányzattól kapható támogatásokért nem érdemes pályázni, azok ugyanis rossz feltételeket
teremtenek a felújítások számára. A vállalkozók természetesen arra próbálják rávenni a társas-
házakat, hogy velük szerzõdjenek le, mégpedig azonnal.
Az önkormányzat szeretné felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a már most is olvasható ön-
kormányzati, illetve a hamarosan megjelenõ kormányzati támogatási rendszer valóban komoly
segítséget fog jelenteni a társasházak számára. Az önkormányzat számára nagyon fontos, hogy
kiszûrje azokat a megbízhatatlan vállalkozókat, akik manipulatív híresztelésekkel olyan vállalá-
sokba ugrasztanának bele gyanútlan lakóközösségeket, amelyekkel azok végül rosszul járnak.
Ha hiteles forrásból szeretne tájékozódni, figyelje a kerületi sajtót, személyes tanácsadásért pedig -
2015. január 5-tõl kezdve - keresse a Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztõ Nonprofit Kft. referensét
az info@obuda-varosfejleszto.hu e-mail címen, vagy a +36-1-244-8225-ös telefonszámon.

Pályázzon energetikai korszerûsítésre!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Hármashatár-hegyen is
nagy károkat okozott a de-
cember eleji ónos esõ.
Még mindig ajánlott elke-
rülni az erdõket, a Pilis, a
Budai- és a Visegrádi-
hegység 400 méternél ma-
gasabban fekvõ részeit. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt.
közleménye szerint

ezeken a részeken a ko-
rábban az ágakra, tör-
zsekre fagyott jégpáncél
alaposan megtépázta a
fákat; nem árt az óvatos-

ság a Hármashatár-he-
gyen kirándulóknak sem.
A faállományban kelet-
kezett kárról azt írták:
még nehezen becsülhetõ
meg az összeg, azonban
több száz hektáron szinte
nincsen ép koronájú fa.
A Pilis-tetõn legalább
húsz hektár fiatal fát a
földig nyomott le a jég
súlya. A kárfelszámolás
költségeivel együtt több
száz millió forintos kárra
lehet számítani a Pilisi
Parkerdõben. sz

Ónos esõ óriási károkkal

A Fõkert idén 1000-nél több
fa kiültetésével járul hozzá
Budapest levegõjének tisz-
taságához. A 2014 tavaszán
elültetett több mint 450 fa
után, a IV. negyedévben
újabb 650 fával gyarapodik
a fõváros. 

Afák alakítják a közte-
rek, közlekedési út-

vonalak, parkok látképét,
szebbé egészségesebbé
teszik környezetünket,
mindennapi életünket. A
fák jelentõsége a városi
légkörben igen fontos,
ugyanis a szén-dioxid fel-
dolgozó képességüknek
köszönhetõen csökkentik
az üvegházhatást. A fák
lekötik a szennyezõ anya-
gokat, javítják a klímát, a
forgalmas utak mellett vé-
denek a zajtól, gyökérze-
tük elnyeli a jármûvek
okozta rázkódások egy ré-
szét.  

A Fõkert szakemberei a
49. hét és az 52. hét között
összesen 19 kerületben
végeznek faültetéseket;
ennek eredményeként
több olyan helyszínen pó-
tolják a fákat, melyek
hosszú évek óta üresen
állnak. A 650 fából 446
fasori üres helyek pótlása-

ként lesz elültetve, míg
205 fa a parkok faállomá-
nyát bõvíti. 

A faültetési akciónak
köszönhetõen többek kö-
zött beültetnek 27-27
üres fahelyet a VII. kerü-
leti Damjanich utcában,
a XI. kerületben, a Karo-
lina úton, 30-30 fát a XII.
kerületi Hegyalja úton és
a Budakeszi úton, 20 fát
a X. kerületi Sírkert utcá-
ba, 16 fát a Mûegyetem
rakparton ültetnek el.
Mindemellett megújul a
Fogarasi út (30 db), az
Erzsébet királyné útja
(16 db), az Istenhegyi út
(15 db) valamint az
Emõd utca és a Rozgo-
nyi utca (20 db). 

A parkok is kapnak a
fákból, így az I. kerületi
parkokba 15, a Gellért-
hegyre, valamint a Fene-
ketlen tóhoz 25, a Margit-
szigetre 45, míg a Népli-
getbe 56 fa kerül.  

A Fõkert kérik a lakos-
ságot, hogy óvják a fris-
sen kiültetett fákat! Ne
törjék ki a facsemetéket
autóikkal, illetve ne en-
gedjék, hogy a kutyák ki-
kaparják õket, illemhely-
ként használják az újon-
nan beültetett fahelyeket!

Faültetés télen is 

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 elszállítására
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.

Rendhagyó olvasásórát
tartottak november 13-án,
a magyar nyelv napján az
Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola 2.a osztályban.
Az iskola vendége Schmidt
Egon író volt. 

Az alsó tagozatos ol-
vasókönyvekben a

természettel kapcsolatos
szemelvények, leírások
kapcsán találkozhattak ez
idáig Schmidt Egon ne-
vével. Már az elmúlt tan-
évben elolvasták a gyere-
kek a „Bodzavendéglõ”
és a „Manócskák” címû
könyvét; idén pedig az

„Egérbirodalom” és a
„Mesél az õszi erdõ” cí-
mû írása volt soron. A be-
szélgetésen az író bemu-
tatta a napokban megje-
lent legújabb mûvét, ami
egy sorozat elsõ része, és
éppen egy általános isko-
lai osztály természetben
tett kirándulásairól szól.
Elbeszélésébõl érdekes
és különleges dolgokat
tudnak meg a kisiskolás-
ok a madarakról, kétéltû-
ekrõl, emlõsökrõl, a tél
átvészelésérõl, a költözõ
madarak életérõl.

A gyermekek kíváncsi
kérdéseire szívesen vá-
laszolt. A halk szavú al-

kotó minden mondatá-
ból sugárzott az élõlé-
nyek iránti szeretet, a
természet védelmének
fontossága. Tudásával
felkeltette a diákok fi-
gyelmét a többi könyve
elolvasására is. Kikere-
kedett szemmel hallgat-
ták az egyik legérdeke-
sebb gondolatát: „Ha
egy békával találkozol,
lehet szeretni, undorod-
ni tõle, kikerülheted, át-
ugorhatod, õ csak egyet
kér tõled: ne bánts!”

Az óra végén a gyer-
mekek könyveit az író
személyre szólóan dedi-
kálta.

Találkozás Schmidt Egonnal

Írásokban a természet világa 

Kéményellenõrzés a III. kerületben
A Fõvárosi Kéményseprõipari Kft. tervet készített közszolgáltatása elvégzésének

ütemezésérõl. Az érintettek a társaság honlapján elérhetik az ingyenes elektronikus

értesítési rendszert. * Ellenõrzés és teljes körû kéménytisztítás: decemberben a

Szépvölgyi út, Árpád fejedelem útja, Vörösvári út, Bogdáni út által határolt területen.
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Sport – Hirdetés

Huszonhét egyesület közül
az V. helyen végzett a Ró-
mai Sport Egyesület, 7
arany-, 1 ezüst- és 5 bronz-
éremmel, a Kecskeméten
tartott úszóversenyen de-
cember 6-án és 7-én.

ADr. Dobai Gyula
Emlék Úszóverse-

nyen a Római SE csapatát
13 sportoló képviselte. A
legeredményesebb ver-
senyzõik voltak: Bíró Lili
5 arannyal, 1 ezüst- és 1
bronzéremmel; Könczöl
Zsuzsi 2 arany- és 2

bronzéremmel, Könczöl
János 1 bronz-, valamint
Kiss Lilien 1 bronzérem-
mel. Könczöl Zsuzsi 100
méteres mellúszásban az
abszolút teljes mezõny-
ben I. helyen végzett.

Gyepes Ádám, a ver-
senyzõk edzõje így érté-
kelt: - Közel járunk az év
végéhez, érezhetõ a fáradt-
ság az úszókon, nem vár-
tam nagy csodákat ezen a
versenyen, de a gyerekek

nagyon kitettek magukért,
egyéni csúcsaikat javítot-
ták. Nagyon pozitív lett a
végeredmény, hiszen 27
egyesület közül az V. he-
lyen végeztünk, ebben
nagy szerepe volt Bíró Li-
linek, hiszen a tehetséges
versenyzõ 5 aranyérmet
nyert. A Kecskeméti új
uszodában fantasztikus
hangulat uralkodott, ez is
befolyásolta a verseny
végkimenetelét. (sz)

Élmezõnyben az RSE
A Vasas Óbuda nõi röplab-
da-csapata ebben az idény-
ben kissé gyengébben sze-
repel az elõzõ évekhez ké-
pest. A szerényebb játék-
erõt képviselõ ellenfelek-
kel szemben félgõzzel is be-
gyûjtik a három pontot, ám
az igazi fokmérõn, mint pél-
dául a Békéscsaba elleni
rangadón már akadozott a
gépezet. 

A sima 3-0-ás vere-
ség hidegzuhany-

ként ért mindenkit, még
az sem lehet kifogás,
hogy tartalékosan állt fel
a csapat. Jókay Zoltán
vezetõedzõ elõtt is rej-
tély a csabaiakkal vívott
harmadik hazai vereség. 

A rossz hír után szeren-
csére beszámolhatunk egy
jóról is. Az MTI sportszer-
kesztõsége felkérésére a
hazai szövetségek 1964
óta minden évben meg-
szavazzák, sportágukban
kik az év legjobbjai. A
Magyar Röplabda Szövet-
ség a nõk közül Tálas Zsu-

zsannának ítélte a meg-
tisztelõ díjat, aki megbíz-
ható, ponterõs játékával
nem csak a piros-kéket,
hanem a válogatottnak is
oszlopos tagja. 

A csapat legutóbbi mér-
kõzései; Magyar Kupa ne-
gyeddöntõ: Vasas Óbuda-
Albrecht-MVSC MISI 3-
0. NB I. 14. forduló: Bu-
daörsi DSE-Vasas Óbuda
0-3. NB I. 13. forduló: Va-
sas Óbuda-Linamar-Bé-
késcsabai RSE 0-3. NB I.
12. forduló: Jászberényi
RK-Vasas Óbuda 0-3.

Kép és szöveg: lovas

Tálas Zsuzsanna 
az év legjobbja
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A Gepárdok jégcsarnok, a
Fõ téren télen felépített
jégpálya, az Aquincum Álta-
lános Iskolánál lévõ mû-
anyag pálya mellett, mint
arról lapunk elõzõ számá-
ban beszámoltunk, novem-
ber végétõl már a Csobánka
téren is lehet korcsolyázni. 

A már hagyományossá
vált óbudai Fõ téri

jégpálya mellett felmerült
az igény, hogy a békásme-
gyeri lakosok számára is
elérhetõvé váljon lakókör-
nyezetük közelében egy in-
gyenes jégpálya. A lehet-
séges helyszínek elõzetes
felmérését követõen a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Ház elõtti díszburkolatos
tér megfelelõnek bizo-
nyult a korcsolyázási lehe-
tõségek bõvítésére.

Az újonnan kialakított
jégpálya advent elsõ hét-
végéjétõl, november 29-
tõl 2015. január 11-ig áll
a kikapcsolódni vágyók

rendelkezésére, 8-tól 20
óráig. A 12,5×20 méter
nagyságú természetes
jégpályát (mely alig ki-
sebb a Fõ téri nagy jég-

pályánál) napközben pá-
lyafelügyelõ, éjszaka két
biztonságiõr õrzi. 

Az idei szezonban a Fõ
téri jégpályán (14×28 mé-

ter) november 29-tõl 2015.
február 1-ig 8-tól 22 óráig
várnak mindenkit. 

A Fõ téren egész évben
elérhetõ az obuda.free in-

gyenes WiFi hálózat; a
Csobánka téren pedig
ugyancsak hálózatra kap-
csolódhatnak a felhasz-
nálók a pálya üzemelte-
tése idõszakában.

A pályák mellett mele-
gedõ sátor, korcsolya-
kölcsönzõ, szerviz és
büfé is van. (Az
obuda.hu honlapon a
jégpályákon történteket
élõ webkamerán keresz-
tül követhetik.)

Idén elõször, az alábbi-
akban megjelölt idõpont-
okban ingyenes korcso-
lyaoktatással várják a fi-
atalokat.

A Fõ téri jégpályán az
oktatás ideje: szerdán-
ként 9-tõl 11; szomba-
tonként 8-tól 10 óráig. 

A Csobánka téri jég-
pályán az oktatás ideje:
csütörtökönként 9-tõl
11; vasárnaponként 8-
tól 10 óráig. (Jelentke-
zés az oktatás elõtt fél
órával a helyszínen.) 

Újabb korcsolyázási helyszín, ezúttal Békásmegyeren

Ingyenes jégpályák a városrészben 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Néprajz – Recept

Akarácsony az egyik legismertebb és talán
legszebb ünnepünk. Bár tradicionális ke-

resztény ünnep, a szeretet ünnepeként sokan
megtartják szerte a világon. A karácsonyhoz
hozzátartozik a karácsonyfa, az ajándékozás, a
karácsonyi díszek, fények, a zene, az üdvözlõ-
lapok, üdvözletek küldése, családi összejövete-
lek, és természetesen az ünnepi étkezés, a ha-
gyományos ételek sora.

Három királyok 
Még az ókorban, mikor a kereszténység ál-

lamvallás lett, hoztak döntést arról, hogy de-
cember 25-e legyen hivatalosan is Jézus Krisz-
tus földi születésének emléknapja, az öröm és
békesség, a család és gyermekség, az otthon és
a szülõföld ünnepe. Ugyan a kutatók nem de-
cembert tartják számon Jézus születési ideje-
ként, de ebben az idõpontban sokféle ünnep lé-
tezett korábban.  A keresztények Jézus születé-
sének történetével új vallási tartalommal töltöt-
ték meg a régi ünnepeket. Akeresztény hit sze-
rint Jézus a próféták által megjövendölt Messi-
ás, aki megváltja az emberiséget a bûntõl. A
Biblia leírása szerint Jézus szegényes körülmé-
nyek között született egy istállóban, mert senki
sem fogadta be a várandós Máriát, Jézus édes-
anyját a születés estéjén. A történet szerint nap-
keleti bölcsek (három királyok) indultak útnak,
hogy köszöntsék a születendõ Messiást, és egy
fénylõ csillag vezette õket Jézushoz. Pásztorok

is megjelentek Krisztus bölcsõjénél, ételt, me-
leg ruhát hoztak a Szent Családnak. 

Karácsonyi ünnepkör 
A középkorban a reformáció terjedésével a

vallási ünnepek és szertartások bekerültek az
otthonokba. Mivel a Bibliát az emberek otthon
is olvasták, a korábban csak a templomokban
lezajló ünnepet megtartottak a házaknál is. Sok
karácsonyi szokás ekkoriban alakult ki, többek
között a karácsonyfa állításé. Elõbb Németor-
szágban lett ez szokás, onnan került Ausztriá-
ba, majd terjedt el Európában, a bevándorlók-
kal pedig Amerikában is. A karácsonyfát kez-
detben édességekkel, gyümölcsökkel díszítet-
ték fel, késõbb jelentek meg különféle díszek.
Igaz, régen negyven napig tartott az ünnep, no-
vember 30-án, Szent András napján kezdõdött

és január 6-án, vízkeresztkor fejezõdött be. Az
advent a november 30-hoz legközelebb esõ
vasárnap veszi kezdetét, ez egyben a karácso-
nyi ünnepkör kezdete is. Ekkor kezdõdött a
böjt, ami azt a célt szolgálta, hogy a hívõk test-
ben és lélekben felkészüljenek a karácsonykor
megszületendõ Jézus fogadására. 

Hazánkban a katolikus keresztények szá-
mára Jézus születésnapjának fénypontja a
karácsonyi misén való részvétel december
24-én éjfélkor vagy 25-én napközben. 

Szeretet és béke
Az ajándékozásnak központi helye van a ka-

rácsonyi szokások között. Régen ez egy saját
kézzel díszített tárgy vagy gyümölcs volt. Min-
denki, aki az ünnepnapon bekopogott a házba,
számíthatott valami apró ajándékra. Szintén a
középkorban alakult ki a ma is élõ betleheme-
zés szokása, amely Jézus születésének történe-
tét meséli el.  Nálunk a bensõséges családi
együttlét ideje december 24-e, a szenteste, míg
más országokban többnyire 25-e. 

Mi általában karácsony másnapján indu-
lunk rokonlátogatóba, viszünk ajándéko-
kat, fogyasztjuk el azokat az ünnepi fogá-
sokat, amikkel megkínálnak. Napjainkban
már mindenki számára más és más jelen-
tést hordoz a karácsony, azért a legfonto-
sabb üzenete ma is a szeretet és béke. Ezt
kívánjuk mindenkinek az ünnep idejére.

Receptek
Az ünnep fénypontja mindenütt az ünnepi lako-
ma. Régen a falusi ház legjobban tisztelt bútorda-
rabja az asztal volt, amit általában csak az ünne-
pek alkalmával terítettek meg. Karácsonykor pi-
ros abrosz volt az asztalon, mivel ez az öröm szí-
ne. Hagyományos ünnepi fogás volt a töltött ká-
poszta. Sok helyen ilyenkor vágtak disznót, így
volt hurka,kolbász is,de került hal,pulyka,diós és
mákos bejgli is az asztalra. Ma sokféle lehetõség
kínálkozik, mi is legyen az ünnepi menü, hiszen
sokan nem követik a hagyományokat,ötletbõl, re-
ceptekbõl pedig erre az idõszakra vonatkozóan
nincs hiány. Ajánlatunkban könnyen elkészíthetõ
fogásokat találnak.

Gombakrémleves
Hozzávalók:25 dkg csiperkegomba, egy közepes pó-
réhagyma, 1 dl fehér bor, 1 dl fõzõtejszín, 1 evõkanál
vaj vagy margarin, 1 kávéskanál fehér bors, 1 teáska-
nál kakukkfû, 1 kanál liszt, 1 db zöldséges leveskoc-
ka, 4 dl víz, snidling.
Elkészítés: a póréhagymát megtisztítjuk, felkari-
kázzuk. Egy gombát felszeletelünk, a többit fel-
kockázzuk, a snidlinget felaprítjuk. Egy fazékban
megolvasztjuk a vajat, rátesszük a póréhagymát,

megpirítjuk. Egy kanálnyit kiveszünk belõle és fél-
retesszük. Beletesszük a gombát is a lábosba, és
megdinszteljük. A szeletelt gombát kivesszük és
félretesszük, a többi zöldségre ráöntjük a vizet,
hozzáadjuk a leveskockát, snidlinget, fûszerezzük
és megfõzzük. Amikor már majdnem puha a gom-
ba, ráöntjük a bort és a tejszínt. Botmixerrel püré-
sítjük, egy kanál lisztet rászórunk, azzal is össze-
fõzzük, tálaláskor tesszük vissza a levesbe a fél-
retett gombát és hagymát, azzal kínáljuk.

Gyümölcsös pulykamell
Hozzávalók: 50 dkg pulykamell, 2 db alma, 1 db kör-
te, 10 dkg aszalt szilva, 5 dkg aszalt sárgabarack, 1,5
dl fehérbor, 5 dkg vaj, 1 kávéskanál méz, késhegynyi
õrölt szegfûszeg, fél mokkáskanál õrölt fahéj.
Elkészítés: az aszalt gyümölcsöket húsz percig
meleg vízbe áztatjuk, majd a vizet leöntve a gyü-
mölcsöket feldaraboljuk és ráöntjük a bort. A húst
csíkokra vágjuk, besózzuk, és forró vajon pirosra
sütjük. Kivesszük a serpenyõbõl, melegen tartjuk, a
visszamaradt zsiradékban megpároljuk a cikkekre
vágott almát, körtét, majd hozzáadjuk az aszalt gyü-
mölcsöket a borral együtt. Fûszerekkel ízesítve
összepároljuk. A gyümölcsmártással leöntjük a
pulykahúst, burgonyapürével vagy rizzsel tálaljuk.

Mákosguba felfújt
Hozzávalók: 6 db kifli, 3 dl tej, 3 dl tejszín, 2 db
tojássárgája, 3 db tojásfehérje, porcukor, darált
mák, 2 csomag vaníliás cukor, 6 evõkanál szilva-
lekvár, mazsola, vaj.
Elkészítés: a kiflit felkarikázzuk, egy sütõformát
vastagon kikenünk vajjal. A tejszínt és a tejet
összemelegítjük, a kifli karikák felét pár percig áz-
tassuk benne, hogy megszívja magát. Ezután szû-
rõkanállal szedjük ki és tegyük bele a sütõformába.
Ezután simítsuk rá a lekvárt, majd a darált mákot
keverjük össze cukorral, vaníliás cukorral - attól füg-
gõ mennyiségben, ki milyen édesen szereti - ma-
zsolával, reszelt citromhéjjal, és a mákos keverék-
kel szórjuk meg a lerakott, lekváros kiflik tetejét. A
maradék kifliket is áztassuk be a tejes keverékbe,
majd fedjük be vele a mákos réteget. A tojások sár-
gáját keverjük habosra egy evõkanál cukorral, ke-
verjük hozzá a maradék tejszínes-tejes keveréket
és öntsük a kifli tetejére. A tojások fehérjét egy evõ-
kanál cukorral verjük habbá, majd tegyük a hûtõbe.
Elõmelegített sütõbe tegyük be a kifliket, és süs-
sük, míg szép színt nem kap. Akkor vegyük ki a sü-
tõbõl, majd simítsuk rá a felvert tojáshabot, tegyük
vissza a sütõbe, és mérsékelt tûzön 15-20 perc
alatt szárítsuk meg a habot a tetején.

Karácsonyi szokások, hagyományok
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A Rokon Baráti Kör 2015-ben is egynapos, buszos sítúrákat szer-
vez Ausztriába. Várjuk a síelni, snowboardozni, túrázni vágyó
sportbarátok jelentkezését!
Program
2015. január 11. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. január 25. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. február 8. - vasárnap: Semmering/Hirschenkogel.
2015. február 22. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. március 1. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.

Részvételi díj
Felnõtt: 6500 Ft (oda-vissza busz út).
Gyerek/ifjúsági: 4500 Ft (oda-vissza busz út).
Találkozás: XI. kerület, a Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem bejáratánál. 1111 Bp., Mûegyetem rakpart 3-9.
(További info síbérlet árakról, utazásról: www.rokonsport.hu, tel.:
06-20-450-80-50.)

Egynapos sítúrák Ausztriába

S oha nem szerepelt
még olyan jól a ma-

gyar válogatott rövid
pályás úszó-világbaj-
nokságon, mint Dohá-
ban: Brazília mögött
második lett az érem-

táblázaton. Hosszú Ka-
tinka négy elsõ, két má-
sodik és két harmadik
helyet szerzett. Rajta kí-
vül Gyurta Dániel és
Bernek Péter nyert egy-
egy aranyérmet.  

Éremesõ a rövid 
pályás úszó-vb-n

A hagyományok sze-
rint 2014-ben is

szeptember utolsó pén-
tekén rendezték meg a
Spartathlont. A világ
egyik legnehezebb és
legrangosabb ultrafutó
versenyének tartott ren-
dezvényén az Athén-
Spárta közötti 246 kilo-

métert 36 órán
belül kell teljesí-
teniük az indu-
lóknak, a célban a
hõs spártai király,
Leonidász szobra
t a l a p z a t á n a k
megérintésével.
A részvétel elõ-
feltétele legalább
egy 100 kilomé-
teres verseny
10,5 órán belüli
igazolt lefutása.

A görögországi
verseny nehézsé-
gét nem csupán
maga a táv jelen-
ti, hanem a válto-
zatos terep - kö-

rülbelül 3000 méter
szintkülönbség leküzdé-
se, a tengerszinttõl 1100
méter magasig felfutás,
aszfalt- és földutakon -,
az idõjárási körülmé-
nyek (a napközben 30
fok feletti, hajnalban 10
fok körüli hõmérséklet)
mellett a futóknak saját

magukkal is meg kell
küzdeniük.

Ebben az évben Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával
Ispánki Zoltán is rajthoz
állt ezen a megmérette-
tésen, hogy immáron
harmadik alkalommal is
sikeresen teljesítsen. A
kezdeti jó haladást 15
óra futás után az egyre
növekvõ kimerültség
váltotta fel, melyet a
160 kilométernél lévõ
hegyi hágón áthaladás
csak erõsített. Így majd
28 órai küzdelem után
végül 195 kilométerig
jutott el az embert pró-
báló versenyben.

Idén nem adatott meg,
hogy teljesítse ezt a kül-
detést, de jövõre újból
rajthoz áll, hogy a már
megszerzett tapasztala-
tok birtokában a 246 ki-
lométeres út végén meg-
érinthesse Leonidász ki-
rály szobrának lábát.

Spartathlon Athén-Spárta között

Ultrafutás 246 kilométeren
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Vaskó Dominik (12), a
Bánkuti Junior Program
egyik legifjabb tehetsége
idén a legszebb ered-
ménnyel ajándékozta meg
csapatát: bajnoki címet
szerzett a felnõtt
autókrossz országos baj-
nokság „Touring 1600
köbcentiméter alatt”-i
kategóriában, amivel a
2014-es esztendõ legfia-
talabb autós bajnoka lett
Magyarországon.

- Domi két éve tagja a
csapatunknak, és büsz-
kén állíthatom, rengete-
get fejlõdött ez idõ alatt
- mondja Bánkuti Gá-
bor, a Bánkuti Motor-
Sport kilencszeres ma-
gyar bajnok ralikrossz-
versenyzõje, aki men-
torként mindenben segí-
ti a fiatal pilótát. - Két
év Junior Kupás szerep-
lés után idén teljesítette
elsõ évét a felnõttek kö-
zött, idén vezetett életé-
ben elõször egy igazi
épített versenyautót, egy
Peugeot 206-ost, és
mindjárt két bajnokság-
ban is - ralikrosszban és
autókrosszban - indult.
A téli tesztek után, fõleg
az év elején volt robba-
násszerû a fejlõdése, on-
nantól kezdve végig na-
gyon egyenletesen, ma-
gas szinten versenyzett.

Egy új versenyautó
építése mindig rengeteg
kockázatot rejt magá-
ban, hiszen számos
„gyerekbetegség” ütheti
fel a fejét az elsõ verse-
nyeken. Sajnos ez
Dominik esetében sem
volt másként, akit fõleg
a ralikrossz  futamokon
tréfált meg többször a
technika ördöge. - Na-
gyon sajnáltuk Domit,
hiszen mindannyian azt
láttuk, hogy nagyon
ügyesen megy, mindig
ott van erõbõl a legjob-
bak között, de sokszor
önhibáján kívül, mûsza-

ki hibák miatt esik ki
versenyekrõl. Ezt nem
csak egy gyereknek, de
még egy felnõttnek sem
könnyû feldolgozni.
Szerencsére azért kiju-
tott neki sikerélmények-
bõl is, hiszen az autó-
krossz OB-n szerzett
bajnoki címe mindenért
kárpótolhatta õt - teszi
hozzá a pilóta Bánkuti.

- Én nagyon élveztem
az idei évet - veszi át a
szót az ifjú mentorált,
Vaskó Dominik. - Per-
sze rossz volt ennyi
technikai problémával
megküzdeni, de amikor
ment az autó, akkor na-
gyon nagy élmény volt
vezetni, és Gábor, vala-
mint csapatvezetõ édes-
apja útmutatásainak kö-
szönhetõen, rengeteget
tudtam fejlõdni. Ezeken
a nehézségeken is - a

szüleim mellett - õk se-
gítettek átjutni. Az
autókrosszban ugye
csak murván megyünk,
én pedig korábban éve-
ken át gokartoztam ver-
senyszerûen, ott meg
csak aszfalton zajlanak
a versenyek. A rali-
krosszban viszont ve-
gyes burkolaton me-
gyünk, ezért a gokart
után az idén megszerzett
autókrosszos tapasztala-
tok is mind azt a célt
szolgálták, hogy minél
jobban felkészüljek a
ralikrossz jelentette ki-
hívásokra. De nem csak
a két Gábornak, hanem
az egész csapatnak na-
gyon hálás vagyok a sok
tanácsért, útmutatásért
és biztató szóért, amit az
elmúlt két évben kaptam
tõlük. Természetesen a
szerelõknek is, akik

nem egyszer segítették
ki mûszakilag csapato-
mat, amikor probléma
volt az autómmal, hogy
tovább tudjak menni.
Tudom, a jövõben még
sokat kell fejlõdnöm ah-
hoz, hogy ralikrosszban
is bajnok lehessek, de
hogy elérjem ezt a célo-
mat, mindent meg fogok
tenni - mondta Domi,
aki idén a legfiatalabb-
nak számít az itthoni au-
tós bajnokok sorában.

Mindez az óbudai il-
letõségû Bánkuti Junior
Team munkáját is nagy-
ban dicséri, így id. Bán-

kuti Gábor csapatfõnök
is méltán lehet büszke
bajnok növendékére. 

- Domi bajnoki címe
is azt bizonyítja, hogy
amit Junior Progra-
munkban elterveztünk,
az nem csak életképes,
hanem gyors eredmé-
nyekben is megmutat-
kozik. És ha útmutatá-
sunkat és tanácsainkat -
a szülõk is - elfogadják,
akkor együtt csodákra
lehetünk képesek egy-
egy fiatal tehetséggel. A
jövõben is egyre több és
több Domihoz hasonló
fiatal tehetséget karo-

lunk fel és igyek-
szünk belõlük kivá-
ló és sportszerû ver-
senyzõket nevelni,
hiszen õk lesznek a
jövõ példaképei,
bajnokai. De ez
döntõen már rajtuk
fog múlni - mondta
id. Bánkuti.    

(in fo@bankuti-
m o t o r s p o r t . h u ;
www.bankutimotor-
sport.hu)

Vaskó Dominik – Bánkuti Junior Team 

2014-ben a legfiatalabb magyar autós bajnok

É rtesítjük klubtagja-
inkat, hogy a téli

szünet idején a klub is
„pihen”. Az utolsó fog-
lalkozást december 21-
én 10-tõl 11 óráig tart-
juk. Nem sokáig kell
nélkülözniük a gyalog-
lást: 2015. január 11-én

a megszokott idõpont-
ban és helyszínen újra
kezdõdnek az edzések.
Nagy örömünkre szol-
gál, hogy tagjaink állan-
dó létszámmal vannak
jelen. Várjuk õket és az
új érdeklõdõket is az új
évben.

Téli szünet a Nordic
Walking Klubban 
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Rejtvényünkben Tompa Mihály: Karácsonykor
címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1.
és a függõleges 23. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk:
E. H. A.). 14. Afrikai állam. 15. Magas idõjelzõ
névelõvel. 16. Tõle lefelé. 17. Zúdíts. 18. Vissza-
hívó! 19. Keleti fõzõedény. 20. Nyelvféle. 22.
Spanyol, norvég és osztrák autók jele. 23. Nyo-
más része! 24. Ráma egynemûi. 26. M. O. 27.
Etet. 29. Pest megyei helység. 32. … Island,
Amerikában. 34. Túl üres! 35. Pillangós virágú
növény. 38. Menny. 40. Rajzolatom. 41. Színész-
nõnk, Mónika. 43. Gitározik. 45. Rokoni foko-
zat. 47. Személyes névmás. 48. Nyár közepe! 49.
Fosztás része! 50. Névelõs pesti színházunk. 51.
Visszament! 53. Egyiptomi, német és osztrák au-
tók jele. 55. Nõi név. 56. Bee …, ausztrál erede-
tû zenekar. 57. Nyögdécselések. 60. Gárdonyi
egyik hõse.

FÜGGÕLEGES: 1. …Thurman, amerikai film-
színésznõ. 2. Elemfajta. 3. Ittrium, lantán és oxi-
gén vegyjele. 4. Hivatalokban van. 5. Tantál. 6.
Idegen vihar. 7. Nagyon jó pianista. 8. Pusztító.
9. Csillagjegy. 10. Manó egynemû betûi. 11. I. Y.
O. 12. Egyfajta számítást végez, fordítva. 13.
Festékfajta. 21. Ráborult. 23. Az idézet folytatása
(zárt betûk: K. D. R.). 25. Macskafajta névelõvel.
27. Szójaszármazék. 28. Megfröcskölé. 30. Stá-
ció része! 31. SLRT. 33. Higany vegyjele. 36.
Szolmizációs hang. 37. Fél városunk. 39. Csön-
nel az elején: fenyõfára is akasztható. 42. Vágta. 44. Vízi nö-
vénnyel foglalkozik. 46. Ezer grammot. 50. Rádiónál is van. 52.
…, hanem te. 54. Névelõs növény. 55. Névelõs libahang. 58.
Fordított olasz folyó. 59. Knock out. Ipacs László

A december 5-én megjelent, 
„Várakozás” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Komor felhõkön, bús homályon mennyország fénye csillan át”.

Szent karácsony
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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.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
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1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

F O G A D Ó Ó R A
Kiss László (MSZP)
országgyûlési kép-
viselõ (Budapest,
10. választókerü-
let) fogadóórája
minden hónap el-
sõ péntekén 16-tól
17 óráig a III. Mó-
kus utca 1-3. szám
alatt. (Telefon: 368-
9464; e-mail: kiss.
l a s z l o @ p a r l a -
ment.hu)

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

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd
minden hónap negyedik keddjén (legközelebb 2015. január 27-én) 17-tõl
19 óráig ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ ut-
ca 1.). Érdeklõdni a 453-2900-ás telefonszámon lehet.
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-
zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden
hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr.Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhegyi
Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 18-tól 20
óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés nem
szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti 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 telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu
e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott 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 fogadó-
órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-
nácsadással egészül ki.

Cukorbetegek klubja
A Szent Margit Kórházban mû-
ködõ Óbudai Cukorbetegek
Klubjában 2015. január 13-án
15.30 órától tartják a soron kö-
vetkezõ összejövetelt. Dr. Ha-
lászlaki Csaba endokrinológus
„A cukorbetegség és csontrit-
kulás”, Szabó Eszter, az Elekt-
ron 77 cégtõl „A vércukor önel-
lenõrzés fontossága és pon-
tossága” címmel tart elõadást.
(Cím: Bécsi út 132.)
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A Cziniel cukrászda és kávéház
elérhetõ okostelefonnal is!

Az idei a hatodik év, amikor a ka-
rácsonyi és újévi idõszakban
fényvillamost indít a fõvárosi köz-
lekedési cég. 

A z UV típusú, az 1960-as
években gyártott nosztal-

giajármû a 2-es, hétvégén és
ünnepnapokon a 19-es vonalán
közlekedik. December 22-én
késõ este a 14-es vonalán is
utazhatnak rajta az érdekelõ-
dõk. 39 ezer 200 LED világít a
fényvillamoson; a fényfüzér
teljes hossza 3,5 kilométer. 

A 2013 januárjában kivont
ZIU trolibuszok közül egyet
szintén fényfüzérrel díszítettek
fel: a 72-es vonalán szállít uta-
sokat, az Arany János utcai
metróállomás és Zugló vasútál-
lomás között, 16.30-tól 21.25
óráig mindennap. A szovjet
gyártmányú jármûvön 5300
LED világít. 

Mindkét nosztalgiajárat nor-
mál díjszabással vehetõ igény-
be, december 8-tól 2015. janu-
ár 6-ig. A fényvillamos 15.30
órától késõ estig közlekedik.
Utasokat december 24-én és
31-én nem szállítanak. 

Fényvillamos januárig

Adj vért, és ments
meg három életet!

A Magyar Vöröskereszt Buda-
pest Fõvárosi Szervezete de-
cemberben a következõ idõ-
pontban és helyszínen szer-
vez véradást. December 19-
én 10-tõl 13.30 óráig: az
IMMO 1 Ingatlanirodában. Ha
ön egészséges, elmúlt már
18 éves, de még nem töltötte
be a 60. életévét (rendszeres
véradóknál 65. életév) és úgy
érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi igazol-
vány (lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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