
Adam Mickiewicz lengyel költőről ne-
veztek el parkot Rómaifürdőn, amelyet 
december 14-én adtak át. 

Bús Balázs polgármester Henszlmann 
Imre-díjat vehetett át a Magyar Régé-
szeti és Művészettörténeti Társulattól.

Fogyatékosság-barát Munkahely Dí-
jat nyert az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Központ. 
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Advent Óbudán 4. hétvégéjének programja a 11. oldalon

Nyolcszáz adag meleg étel az életért

A hagyományokhoz híven az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány ételosztást rendezett a Flórián téren december 8-án. Nyolcszáz adag meleg ebéddel vendé-
gelték meg a rászorulókat, és ugyanennyi élelmiszercsomagot osztottak ki. Az ételosztásban Bús Balázs polgármester is segédkezett         Részletek a 6. oldalon

A műemléki épület 
400 négyzetméte-

res kiállítótérrel bővült, 
megújult a múzeum fő-
bejárata, a déli mellék-
épületszárny barokk 
díszkapuit XVIII. szá-

zadi formájában restau-
rálták. A több mint 350 
millió forintos beruhá-
zás a kormány és a fő-
város támogatásával 
valósult meg.

Folytatás a 37. oldalon

Új kiállítótér a múzeumban Közmeghallgatás az egészségügyről
Telt ház, több tucat felszólalás, az egész-
ségügy helyzete a városrészben és szá-
mos más, a lakosokat érintő témakör, mely-
re választ kaphattak a felszólalók a köz-
meghallgatáson, melyet a Békásmegyeri 
Közösségi Házban tartott az önkormányzat 
vezetése december 17-én. Folytatás a 4. oldalon

Befogadó játszótér
A Szerencsejáték Zrt. a tavaly év végén 
bevezetett Nagykarácsony sorsjegy be-
vételeiből  három befogadó játszótér 
megépítését vállalta a Fogyatékos Em-
berek Szervezeteinek Tanácsa szakmai 
közreműködésével. Az első ilyen játszó-
teret a Ráby Mátyás utcában lévő Csillag-
ház Általános Iskola belső udvarában ad-
ták át december 13-án.    Folytatás  3. oldalon
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Az egyik legfontosabb napirendi 
pont a közösségi együttélés szabá-
lyairól szóló rendelet-tervezet volt a 
képviselő-testület december 14-én 
tartott ülésén. Emellett többek közt 
határoztak: együttműködési megálla-
podásokról, pályázati forrásból köz-
területi Wi-Fi szolgáltatás kiépítésé-
ről, illetve elfogadták a III. kerületi 
Tűzoltó-parancsnokság és a Békás-
megyeri Katasztrófavédelmi Őrs idei 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

A képviselő-testület június 22-
ei ülésén vitatta meg az ön-

kormányzat közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendeletét, ami 
akkor a sörbiciklik Óbudai-szi-
getről kitiltása érdekében történt. 
Ezen kívül azonban még számos 
terület szabályozására szükség 
van. Ehhez, a megszokottnál szé-
lesebb körű társadalmi vélemé-
nyezést kezdeményeztek. Ezért a 
múlt évi közmeghallgatás fő té-
májaként tájékoztatták a kerület 
lakosságát a rendeletalkotással 
kapcsolatos tudnivalókról és tár-
sadalmi konzultációt hirdettek. A 
témában az év további részében 
több fórumot is tartottak, a hely-
ben működő civil szervezetekkel, 
a társasházi közös képviselőkkel 
és Óbuda-Békásmegyer Diákön-
kormányzatának képviselőivel 
egyeztetve. A lakossági vélemé-
nyek és a fórumokon elhangzot-

tak figyelembevételével alkották 
meg a szakemberek a rendelet-
tervezetet. Tekintettel arra, hogy 
a legnagyobb érdeklődést kivál-
tó szabályozási területnek az ál-
lattartásra vonatkozó rész bizo-
nyult, figyelembe vették az EB 
OVO Egyesület által javasoltakat 
is. Az elfogadott jogszabály olyan 
környezetvédelmi, köztisztasá-
gi, a zajjal járó tevékenységekkel 
kapcsolatos, a közlekedéssel és 
az állattartásra vonatkozó szabá-
lyok körét érinti, amelyeket ma-
gasabb szintű jogszabály (példá-
ul a Büntető Törvénykönyv, sza-
bálysértési törvény) nem szabá-
lyoz. Tartalmazza továbbá az ön-
kormányzati jelképekre, a III. ke-
rület városrészeinek nevére, vala-
mint a védett utcanevek haszná-
latára vonatkozó szabályokat. A 
rendelet kimondja, hogy a helyi 
szabályszegés miatt figyelmezte-
tés, helyszíni bírság, illetve köz-
igazgatási bírság szabható ki. A 
közigazgatási bírság a jegyző ha-
táskörébe tartozik, míg helyszí-
ni bírságot közterület-felügye-
lő szabhat ki. Annak érdekében, 
hogy elegendő idő és lehetőség 
álljon rendelkezésre a most elfo-
gadott szabályok megismerésére, 
a rendelet hatályba lépését köve-
tő három hónapig helyszíni bír-
ság és közigazgatási bírság nem, 
csak figyelmeztetés alkalmaz-

ható, és az elkövetőt tájékoztat-
ni fogják arról, hogy az adott cse-

lekmény a türelmi idő letelte után 
már bírsággal is sújtható. 

Döntés a közösségi együttélés szabályairól

A képviselők elfogadták a 
Fővárosi Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság, III. kerüle-
ti Tűzoltó-parancsnokság és a 
Békásmegyeri Katasztrófavé-
delmi Őrs múlt évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját. Ta-
valy a parancsnokság összesen 
773 esetben végzett tűzoltási, 
műszaki mentési, vagy kárel-

hárító tevékenységet. A kiemel-
kedő színvonalon végzett mun-
ka elismeréseként, Magyaror-
szág belügyminisztere bátorsá-
gért érdemjelet adományozott 
Bak Béla címzetes tűzoltó fő-
törzsőrmesternek, aki egy tűz-
eset során társaival együtt 41 
embert mentett ki a lépcsőhá-
zon, valamint a tetőn keresztül.

Együttműködés a Térszínházzal 
A közel 30 éve működő Térszínház Egyesület egyebek mellett 
színház-pedagógiai célok megvalósítását tűzte ki célul. Az ön-
kormányzat hat éve újítja meg közszolgáltatási szerződését az 
egyesülettel, és támogatja költségvetéséből. A képviselők úgy 
döntöttek, hogy határozott, öt évre szóló együttműködési megál-
lapodást kötnek a Térszínházzal.

A testület elfogadta a Békás-
megyeri Vásárcsarnok és 

az ldeiglenes Piac bérleti és hely-
használati díjait a jövő évre. A ré-
gi csarnoképület bontása és az új, 
részben fedett őstermelői piac, va-
lamint a pavilonos jellegű kiske-

reskedelmi és vendéglátó funkció-
jú épületrészek várhatóan 2019 év 
végére készülnek el. A képviselők 
úgy határoztak, hogy addig válto-
zatlan bérleti díjakkal számolhat-
nak a csarnok és a Pünkösdfürdő 
utcai Ideiglenes Piac bérlői. 

A Soroptimist Club Buda-
pest szervezet csatlakozott 

az ENSZ „Orange the World! – 
Fesd narancsszínűre a világot!” 
kampányához, melynek cél-
ja, hogy felhívják a figyelmet 
a nők elleni erőszak megszün-
tetésének fontosságára oly mó-
don, hogy narancssárga színnel 
kivilágítanak egy, a városrészt, 
kerületet jelképező jellegzetes 
épületet. A kerületben 30 éve 

működő, Fischer Ágoston Óbu-
dai Szociális Díjjal is kitünte-
tett szervezet az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ részeként mű-
ködő Családok és Gyermekek 
Átmeneti Otthonának 2008 óta 
kiemelt támogatója, így a köz-
ponttal való szoros kapcsola-
tukra tekintettel a választásuk 
idén az intézmény Víziorgona 
utcai épületére esett.

Fényfestéssel az erőszak ellen

Kiemelkedő katasztrófavédelmi munka

Ingyenes Wi-Fi köztereken
Az önkormányzat pályázott az Európai Unió „WiFi4EU” elnevezé-
sű pályázatán, melynek célja, hogy a közösségi élet legfőbb szín-
terein, így például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a 
könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumok-
ban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli in-
ternetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendel-
kezésére. A pályázat sikeres volt, a III. kerület két másik főváro-
si kerület mellett 15 ezer euró mértékű (mintegy 4,5 millió forint) 
támogatást nyert. A testület hozzájárult a támogatási szerződés 
megkötéséhez, és hamarosan kiválasztják a helyszíneket is.

Változatlan bérleti díj a piacon

Óvodavezetői kinevezések
A Gyermeksziget Montessori Óvoda vezetői beosztásának el-
látására pályázati felhívást hirdet az önkormányzat. Az Óbudai 
Hétpettyes Óvoda esetében, a nevelőtestülettel egyetértve Kiss 
Anita vezetői megbízását, nyilvános pályázat kiírása nélkül, to-
vábbi öt évre meghosszabbította.
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Adam Mickiewicz lengyel köl-
tőről neveztek el parkot Ró-
maifürdőn. Tarlós István fő-
polgármester és Jerzy Sno
pek budapesti lengyel nagy-
követ Bús Balázs kerületi pol-
gármesterrel adta át az Adam 
Mickiewicz 19. századi len-
gyel költőről elnevezett közte-
rületet december 14-én.

Budapest az eddig 
névtelen park elne-

vezésével ismét tanúbi-
zonyságát adta a közös 
történelmi sorsból eredő 
magyar-lengyel barátság-
nak. A magyar főváros a 
névadással is azt kívánja 
kifejezni, hogy elkötele-
zett a két ország kapcso-
latának további ápolásá-
ban – hangsúlyozta Tar-

lós István főpolgármester 
az eseményen.

A névadás a világiro-
dalom talán legismertebb 
lengyel költője születésé-
nek 220. és a lengyel füg-
getlenség visszaszerzésé-
nek 100. évfordulóján tör-
tént. A forradalmi szabad-
ságvágyát versekbe fogla-
ló művész Lengyelország 
széttagoltsága miatt – né-
hány hónaptól eltekintve – 
egész életében kénytelen 
volt hazájától távol élni és 
alkotni. A lengyel nemzet 
azonban győztesen került 
ki az évszázados próbából, 
az ezt lehetővé tévő hősies 
harc pedig nem csak a csa-
tatéren folyt.

Jerzy Snopek köszönetet 
mondott a főpolgármester-

nek és a fővárosi közgyű-
lés képviselőinek, amiért 
a tavaly, év végén megfo-
galmazott kérésükre parkot 

neveztek el a lengyel nem-
zet egyik legnagyobb alak-
járól. A budapesti lengyel 
nagykövet emlékeztetett, 

Petőfi Sándornak Varsóban 
szobra van, emellett egy ut-
ca és egy iskola is a magyar 
költő nevét viseli.            Sz

Parkot neveztek el a világirodalom legismertebb lengyel költőjéről

Adam Mickiewicz park Óbudán

Folytatás az 1. oldalról
A befogadó játszótereken 
valamennyi fogyatékos-
sági csoporthoz tartozó 
gyermek megtalálja azt a 
játékot, amit közösen tud 
használni ép társaival. A 
programhoz, mely A já-
ték összeköt! nevet kapta, 
bárki csatlakozhatott, ha 
a tavaly év végén megje-
lent Nagykarácsony sors-
jegyből vásárolt. A Sze-
rencsejáték Zrt. minden 
eladott sorsjegy után 25 
forinttal támogatta a ját-
szótér-fejlesztési progra-
mot. A programban ösz-
szesen 75 millió forint 
gyűlt össze. Az első el-
készült játszótér a III. ke-
rületi Cs      illagház Ál-
talános Iskola területén 
van, további kettőt pedig 
Veszprémben és Miskol-
con adnak át. További öt 
befogadó játszótér meg-
építését az idén kibocsá-
tott Nagykarácsony ka-

parós sorsjegy teszi majd 
lehetővé. A munkálatok-
ban olyan szervezetek is 
közreműködnek, mint az 
Egyesület az Inklúzióért, 
valamint a játékokat ter-

vező MagikMe, melyek 
tagjai olyan szülők, akik 
maguk is fogyatékkal élő 
gyermeket nevelnek.

Köszönetét fejezte ki a 
programban részt vevők 

idáig tett erőfeszítései-
ért Fónagy János, nemze-
ti vagyonnal kapcsolatos 
parlamenti ügyekért fele-
lős államtitkár.

- Ez a játszótér abban 
is különleges, hogy a már 
45. éve létező iskolánk 
szakmai tudását is hozzá 
tudjuk adni; nem csak já-
tékokat helyeztünk el egy 
térben, hanem úgy fogjuk 
őket közösen használni, 
hogy az érzékenyítő prog-
ramoknak valódi értelme 
és hatása legyen - emelte 
ki beszédében Horváthné 
Illés Barbara intézmény-
vezető.

- Társaságunk számá-
ra fontos küldetés, hogy 
a fogyatékosság ügyét tá-
mogatva hozzájáruljunk 
egy elfogadóbb társada-
lom létrejöttéhez. Ez az 
érzékenyítés különösen 
fontos a fiatal generációk 
számára, melyhez a ját-
szótéren való közös játék 
valódi lehetőséget biztosít 
– mondta dr. Braun Már-
ton a Szerencsejáték Zrt. 
vezérigazgatója.      K. M.

A játék összeköt!
Befogadó játszótér Csillaghegyen

Félidőben a Holdudvar park fejlesztése
Félidejénél tart a Holdudvar park fejlesztése. Az elmúlt hónapokban megújult az 
Ágoston utcai társasházak előtti valamint a Váradi utca felőli terület. A közeljövő-
ben pedig elkészülnek a Bécsi úti társasházak és az Ágoston Óvoda előtti terü-
letek. A munkálatok java része az ütemezésnek megfelelően halad, ám az időjá-
rás okán némi csúszás előfordult. Ilyen volt a Bécsi úti társasházak előtti terület, 
amelynél az esős időjárás miatt később kezdődött az aszfaltozás. December első 
hetében sikerült ezt a munkát elvégezni. Előre láthatóan januárban elkezdődnek 
a játszótér bontási munkálatai a központi téren. Párhuzamosan zajlanak majd a 
felújítási munkálatok a csúszdaparknál és a játszótéren. A fejlesztések befejezé-
se és a területek átadása - előre láthatóan - 2019. júniusában várható. 

Testvér-települési 
programokat támogatnak

A határon túl élő magyarság szülőföldjén boldogu-
lásának, az anyaországgal való sokoldalú kapcso-
latai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, a 
nemzeti önazonosságtudat erősítésének támoga-
tása, a testvér-települési együttműködések útján – 
többek közt ez a célja a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt.-nek egy jövő évi pályázatával. Tervek szerint 
jövő nyáron csereüdülés is megvalósulhat a prog-
ramban. A testület támogatta a pályázaton indulást, 
és ehhez 500 ezer forint önerő biztosítását.
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Folytatás az 1. oldalról
- A rendszerváltozás óta először áll igazán 
jelentős fejlesztés előtt az egészségügy – 
mondta elöljáróban Puskás Péter, egészség-
ügyért is felelős alpolgármester, aki hozzátet-
te: ezen a területen nagy lehetőségek vannak 
a III. kerületben is. A városrész önkormány-
zatának vezetése benyújtotta igényét az inf-
rastrukturális fejlesztésekre, és jelentős for-
rást nyert az Egészséges Budapest Program-
ban, melyből a járóbeteg-szakellátás színvo-
nalának emelése valósulhat meg. Azaz a két 
nagy rendelő teljes felújítása az elkövetke-
zendő bő két évben. A beruházások végered-
ményeként igen jelentős színvonal-emelke-
dést tapasztalhatnak majd a betegek. 

Öt milliárd forint korszerűsítésre
- Az önkormányzat vezetése stratégiai szin-

ten az Örlős Endre Programjában kezeli az 
egészségügyi fejlesztéseket – fejtette ki Czé-
kó Gábor, az Óbuda-Békásmegyer Városfej-
lesztő Nonporfit Zrt. ügyvezető igazgatója. - Ez 
magában foglalja az infrastrukturális-, az esz-
köz-, a HR-fejlesztéseket és a szűrőprogramo-
kat egyaránt. Az infrastrukturális fejlesztések 
tervét részletezve kitért arra, hogy azért a Cso-
bánka téri járóbeteg-szakrendelő külső hőszige-
telésével kezdték a korszerűsítést, mert ez tűnt a 
legproblematikusabbnak. Az önkormányzat sa-
ját forrásból valósította ezt meg, amikor a kor-
mány döntése megszületett, hogy 5 milliárd fo-
rintot biztosít a kerületnek, egészségügyi célú 
fejlesztésekre. Az igazgató a továbbiakban fel-
sorolta a már megvalósult projekteket. A békás-
megyeri járóbeteg-szakrendelő kapcsán még 
elmondta: a tervezés 2019 második negyedéve 
végéig befejeződhet. A nyár folyamán az egész 
épületet ki kell üríteni, és a rendeléseket más-
hol elhelyezni. E nélkül kivitelezhetetlen lenne 
a beruházás, melyet a jövő év vége felé tudnak 
majd elkezdeni. A gyermek-, a felnőtt háziorvo-
si-, a védőnői ellátás és a fogászat ennek során 
véglegesen máshová kerül majd, a Víziorgona 
utca 8. szám alatti, 1600 négyzetméter terüle-
tű önkormányzati ingatlanba, ahol jelenleg böl-
csődei csoportok működnek. Ezt az épülettöm-
böt, illetve az átmeneti helyet biztosító helyszí-
neket ezt megelőzően teljesen felújítják a nyár 
folyamán, úgy, hogy a jelenleginél színvonala-
sabb környezet áll majd rendelkezésre betegek-
nek, orvosoknak, védőnőknek egyaránt. Az át-
meneti időszakban a szakrendeléseket egy Zi-
pernowsky utcai önkormányzati épületbe te-
lepítik. A Csobánka térre ezek költöznek majd 
vissza véglegesen, ide telepítik át a jelenleg 
még a Laktanya utcában működő tüdőgondo-
zót is, melyet szakmai érvek indokolnak. A Vö-
rösvári úti rendelő-fejlesztés a békásmegyeri le-
zárultával kezdődhet el. Czékó Gábor prezen-
tációja végén két uniós forrásból létrejövő pro-
jektről is említést tett: az elsősorban a szemlé-
letformálást szolgáló és preventív jellegű szű-
rővizsgálatokat koordináló egészségügyi iroda 
létrehozásáról, illetve egy szociális városrehabi-
litációs, egészségfejlesztési projektről, ami Bé-
kásmegyeren valósulhat meg.

Orvosi-műszer korszerűsítések
Idén 167 millió forintot kaptak a kormány-

tól, melyet eszközbeszerzésre fordítanak – 
mondta beszámolójában Budai András, a 
Szent Margit Rendelőintézet vezetője. Öt új 
gépet kapott a fizikoterápia, új berendezéssel 
gazdagodott az egynapos sebészet. Hamaro-
san gégészeti műszerek is érkeznek. Korszerű 
ultrahang gépet kap az urológia, valamint az 
általános röntgen és a nőgyógyászat géppark-
ja is bővül. Önkormányzati forrásból, néhány 
héttel ezelőtt egy ultramodern szívultrahangot 
kapott a kardiológia. A gasztroenterológiára a 
kolonoszkópia valamint a gyomor- és végbél-
tükrözés végzéséhez szükséges műszerek ér-
keznek még ebben az évben. A régi gépeket 
felújítják, hogy bármilyen fennakadás esetén 
legyen tartalék berendezés. Az egynapos se-
bészetre egy ízületi műtétekhez használható, 
új, úgynevezett torony kerül. Az igazgató rá-
mutatott: a panaszok 80 százaléka az előjegy-
zésből adódik. A probléma mielőbbi orvoslá-
sa érdekében megújítják az informatikai rend-
szert is. Ennek tervezését már megkezdték. 
Budai András a későbbi hozzászólásokra re-
agálva elmondta: a felújítások során a sok ne-
hézséget okozó lifteket ki fogják cserélni. 

Fejlődés a Margit kórházban 
- A helyi és a fővárosi önkormányzat jelen-

legi vezetésének állandó támogatása nélkül 
nem hogy fejlődni, megmaradni sem tudott 
volna a Margit kórház - hangsúlyozta dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs, a Szent Margit Kórház fő-
igazgatója. Az egészségügyi intézmény az el-
múlt 5-6 évben egy igen jelentős fejlődési pá-
lyán indult el, költségvetése a duplájára nőtt. A 
kórházon belüli egyik legizgalmasabb és leg-
sikeresebb vállalkozás a „Fogadj örökbe egy 
helyiséget a Szent Margit Kórházban!” kam-
pány, mely már harmadik éve működik, siker-
rel. Ezúton több tízmillió forintnyi támogatás 
érkezett már az intézményhez. A civil kezde-
ményezést Bús Balázs polgármester javaslatá-
ra karolta fel a kórház vezetése. A következő öt 
évben a kormányzati programnak köszönhető-
en tervek szerint mintegy 23 milliárd forintból 
újulhat meg a kórház úgy, hogy a további ener-
getikai felújítások és a kórtermek komfortosí-
tása mellett, többek közt egy új épületszárny-
nyal, valamint MRI-laborral bővülhet, és az 
orvosi eszközparkját is korszerűsíthetik. 

Lakossági kérdésre válaszolva dr. Bada-
csonyi Szabolcs elmondta: a gyermekek el-
látását helyi szinten is szívükön viselik a vá-
rosrész vezetői, ugyanakkor jelentős válto-
zások várhatók kormányzati támogatásból 
fővárosi szinten is, az észak-budai lakosokat 
érintő kórházfejlesztéseknek köszönhetően. 

Előrelépés változással
Felszólalásokra reagálva Bús Balázs polgár-

mester emlékeztetett a 2006 előtti időszakra, az 
egészségügyi ellátás színvonalára és az akko-
ri kormány privatizációs terveire, valamint a to-
vábbiakban a Margit kórház megszüntetését cél-
zó törekvéseire. Ahhoz, hogy az ország jelenlegi 

vezetése és a helyi önkormányzat fejlesztési el-
képzelései megvalósuljanak, valóban kellemet-
lenséggel járó áldozatot kell hoznia minden sze-
replőnek. Az egészségügyi ellátás jelentős szín-
vonal-emelkedéséhez elkerülhetetlen változtatá-
sokra van szükség. Az átalakításban ugyanakkor 
maximálisan figyelembe veszik majd a lakosság 
és a szakemberek véleményét, mint ahogy ed-
dig is megtették a közösségi tervezések során. 
A kételkedők nyitott kapukat döngetnek, hiszen 
a cél az ellátás jóval színvonalasabb környezet-
be helyezése. Itt említette meg továbbá, hogy az 
egészségügy helyi helyzetéről végzett felmérés 
eredményeként kitöltött kérdőívek feldolgozá-
sát jelenleg végzik a szakemberek. Az eredmé-
nyeket hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Kérdések és válaszok
Több, a városrészt érintő kérdésben is ér-

keztek még kérdések. Ezek közül kiemelked-
tek a forgalmat érintők. Bús Balázs válaszában 
kifejtette: a lakótelepek építésekor a kor terve-
zői nem számoltak ilyen mértékű motorizáció-
ra. A polgármester három, általa legfontosabb-
nak ítélt fejlesztést igénylő kérdést említett: az 
M0-ás összekötését, a HÉV szintbeli áthelye-
zését, valamint P+R parkolók létesítését.

Szóba kerültek a Szentendre úti illegális 
„gyorsulási versenyek” is. Ezzel kapcsolatban 
elmondta: változás lesz az eddigi elképzelések-
ben. A fővárosi önkormányzat döntése szerint 
a jelenleg tájékoztató célt szolgáló informáci-
ós kijelzőket kötik majd be egy olyan rendszer-
be, ami állandó és szigorúbb sebességellenőr-
zést tesz lehetővé. A részletek kidolgozása jö-
vő év elejére várható. Emellett a rendőrség to-
vábbra is beveti mozgatható traffipaxait. 

A kaszásdűlői lakótelepen megnőtt átme-
nő forgalom csökkentése érdekében az önkor-
mányzat szakemberei megvizsgálják a techni-
kai változtatások lehetőségét. Szintén utána-
járnak annak, hogyan lehetne zebrát létesíteni 
a Mátyás király úton, ahol a folyamatos kocsi-
sor miatt nehézkes és balesetveszélyes az át-
kelés. A Kiscelli utca túlterheltségét nem tud-
ják kiváltani a Váradi utca tervezett meghosz-
szabbításával, mert azt csak autópálya-áron 
tudnák kivitelezni, mivel a hegynek ennek a 
szakaszán feltöltött bányaterület húzódik. A 
parkfejlesztések kapcsán emlékeztettek: je-
lenleg is számos rekonstrukció zajlik, és való-
sulhat meg kerületszerte. 

A fórumon szóba került a Gázgyár terü-
letéről a Dunába kerülő mérgezőanyagok 
ügye is. Ennek kapcsán a polgármester is-
mételten azt a tájékoztatást adta, hogy bün-
tető feljelentést tettek az ügyben. A problé-
ma megoldása nem a helyi önkormányzat 
hatáskörébe tartozik, de mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy minél hama-
rabb megoldás szülessen, a döntéshozókra 
igyekeznek nyomást gyakorolni.

A Római-part mentén a közterületek par-
kokká alakítását közösségi tervezéssel kí-
vánják megvalósítani. Jelenleg a „menet-
rendet” tervezik. A kivitelezés több éves fo-
lyamat lesz.                                       Sz. Cs.

Közmeghallgatás a városrész egészségügyi helyzetéről
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Fennállásának 26. évfordulóját ün-
nepelte a Kelta utcai Családok Át-
meneti Otthona. Az évfordulót teljes 
megújulással ünnepelték, ugyanis 
elkészült az épület hő- és vízszige-
telése, a nyílászárócserék, a fűtés 
korszerűsítése. Mindezek mellett a 
tetőn napenergiával működő rend-
szert is kialakítottak, új vizesblok-
kokat telepítettek, új burkolatokat 
fektettek le. 

Összesen mintegy nyolcszáz 
négyzetméter újult meg a 

beruházásnak köszönhetően. A 
Kelta és a Miklós utcai ottho-
nok felújítását 30 millió forint-

tal támogatta az önkormány-
zat. Az átmeneti otthon, ame-
lyet a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat működtet, 38 ember-
nek nyújt otthont, menedéket. 

Az ünnepségre ellátogatott 
Bús Balázs polgármester, aki fel-
hívta a figyelmet arra, hogy Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányza-
ta szinte a kezdetektől együtt-
működik a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálattal. Rámutatott ar-
ra, hogy a családok átmeneti ott-
hona éppen a Családok Évében 
készült el. Bús Balázs kiemel-
te, hogy a szociális ellátás egyik 
kulcsszereplője a Szeretetszol-

gálat. - A Zápor utcában mál-
tai pékség üzemel, ahol kenyér-
bérlettel segítik a rászorulókat, 
a Miklós utcai Gondviselés Há-
za pedig a hajléktalan ellátás te-
rületén megkerülhetetlen intéz-
mény. A Szeretetszolgálat önkor-
mányzatunk régi partnere, cél-
jaink számos területen egyező-
ek: közösségépítés, gondosko-
dás. A fejlesztések közül a csa-

ládoknak talán a máltai játszó-
terek hálózata lehet a legismer-
tebb, ahol nem csak a gyerekek 
tölthetik idejüket védett környe-
zetben, de olyan állandó jelen-
létet is biztosít, mely a csellen-
gő gyerekek számára egyfajta 
megkapaszkodási pont. Egyszer-
re közösségi színtér és különbö-
ző karitatív gyűjtések eseti hely-
színe is – mondta a polgármester.

Születésnapi megújulás

Nem várt állapotok késlel-
tetik a Szépvölgyi úti park 

fejlesztését. Több helyen több-
let munkálatokra van szükség 
az október közepén megkezdett 
felújításnál. A bontási munkála-
tok során derült fény arra, hogy 
a park helyén lévő, egykori Luj-
za gőzmalom pincéjének fö-
démszerkezete kritikus állapot-
ban van. A Lajos utcai részénél 

a falakat át kell építeni és szi-
getelni. A feltárt műszaki prob-
lémák elhárítása miatt - előre 
láthatóan - csúszik a Szépvöl-
gyi Park fejlesztése. A tárgya-
lások elkezdődtek a kivitelező-
vel, hogy a problémák orvoslá-
sa minél kevesebb időt emész-
szen fel és a körülményekhez 
képest a lehető leghamarabb fe-
jeződjön be a park felújítása. 

Csúszhat
a Szépvölgyi Park fejlesztése

Ellenőrzés az utakon
Átfogó ellenőrzésre készül Óbuda-
Békásmegyer Közterület-felügyele-
te több rendészeti szerv együttmű-
ködésével a megnövekedett teher-
forgalom miatt. A kerületben zajló 
építkezések miatt ugyanis számos 
helyen a megengedettnél nagyobb 
tömegű tehergépkocsik járnak, ez-
zel károsítva az utakat és a környe-
zetet. Több esetben engedély nél-
kül hajtanak be engedélyköteles út-
szakaszokra.

Számos lakossági panasz is 
érkezett az önkormányzat-

hoz a megnövekedett teherforga-
lom miatt, amelyek a kerület több 
pontján zajló építkezések miatt 
alakultak ki. A kerület számos 
útján súlykorlátozás van érvény-

ben. Ez azt jelenti, hogy az adott 
útszakaszon csak a megengedett 
össztömegű járművek haladhat-
nak. A korlátozás nem véletlen, 
ugyanis a megengedettnél sú-
lyosabb teherautók komoly kárt 
okozhatnak az útburkolatban, így 
anyagi kárt okozva az út fenntar-
tójának. Mindezeken túl feltart-
hatják a forgalmat vagy zavar-
ják a közelben élő lakosságot. A 
lakossági tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a teherautót vezetők 
nem tartják be a súlykorlátozásra 
vonatkozó szabályokat. Ezért tart 
átfogó ellenőrzést Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyelete. 
Az akció célja, hogy betartassák 
a szabályokat és így óvják a kerü-
let környezetét. 
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Az adventi koszorú 
második gyertyáját 

Tarlós István Budapest 
főpolgármestere, a ke-
rület korábbi polgármes-
tere gyújtotta meg de-
cember 9-én a Fő téren, 

az Advent Óbudán ese-
ménysorozata keretében. 
A programok olyannyi-
ra népszerűek voltak ad-
vent második hétvégé-
jén, hogy péntektől va-
sárnapig zsúfolásig meg-

telt a Fő tér és a Szentlé-
lek tér. 

A pénteki napon a gye-
rekeket várták számos szó-
rakoztató előadással,  köz-
tük a Kolompos Együttes 

koncertjével vagy a Miku-
lás Vitéz László Bábjáték 
Automatájával érkezett 
című előadással. Délelőtt 
az iskolások és óvodások 
mutathatták be ünnepi elő-
adásuk. A fényfestés sem 
maradhatott el a sötétség 
leszálltával. 

Másnap a szórakoztató 
programok mellett gaszt-
rosétány és kézműves vá-
sár várta a kiérkezőket. 

Fellépett a MagyarVista 
Social Club és a Romengo. 
Vasárnap Szalóki Ági szó-
rakoztatta a legkisebbeket 
elsőként. Fellépett a Széll 
Kulturális Egyesület és a 
békásmegyeri Veres Péter 
Gimnázium néptáncegyüt-
tese a Téka Együttessel. 

Az Advent Óbudán to-
vábbi programjairól la-
punk 11. oldalán olvas-
hatnak. 

Második adventi hétvége

A z Ételt az Életért 
Közhasznú Alapít-

vány december 8-án étel-
osztást tartott a Flórián 
téren. Karácsony alkal-
mából nyolcszáz élelmi-
szercsomaggal és ugyan-
ennyi adag meleg ebéddel 
vendégelték meg az érke-
zőket. Az esemény kere-
tében az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület összesen 
nyolcszáz csomag szalon-

cukrot adott át azoknak, 
akik előzetesen regiszt-
ráltak. A Flórián téren, 
a Faluház előtti parkoló-
ban 11 órakor kezdődött 
az ételosztás. Az akció le-
bonyolításában több mint 
száz önkéntes, a családse-
gítő szolgálat munkatár-
sai vettek részt. A mun-
kájukban segített a hely-
színen Bús Balázs polgár-
mester.

Adventi ételosztás 

Az Ételt az Életért Alapítvány várja az adakozó 
kedvűek segítségét, hogy munkájukat tovább foly-
tathassák. A 13600-as adományvonalon a 33-as 
kód tárcsázásával hívásonként bruttó 500 forinttal, 
vagy a www.eteltazeletert.hu oldalon át tetszőleges 
összeggel támogatható a program.
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Mozgalmasan telt 
advent harmadik 

hétvégéje is a Fő téren. 
Elsőként kerületi iskolák 
(Fodros, Bárczi Géza, 
Dr. Béres József) diákjai 
léptek színpadra, majd a 
Bab Társulat óriásbábos 
előadása következett. Az 
Óbudai Népzenei Iskola 
műsora után a Nana Vor-
tex koncertje zárta a de-
cember 14-ei napot.
A másnap délutánt az 
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény idős 
klubjainak énekkarai in-

dították, őket a Braun-
haxler Dalkör követte, 
majd a Csillag kórus és a 
Louisiana Double lepett 
színpadra. A szombat es-
tére Ferenczi György és 
az 1ső Pesti Rackák tet-
ték fel a koronát.
Advent harmadik vasár-
napján Écsi György Te-
remtésmeséjét láthatták 
délután az érdeklődők. 
A Göncöl Néptáncegyüt-
tes, majd a Bolyki Ba-
lázs Soul&Gospel Kórus 
koncertjén szórakozha-
tott a közönség.

Varga Mihály pénzügy-
miniszter, országgyűlési 
képviselő gyújtotta meg 

advent harmadik gyer-
tyáját, és mondta el gon-

dolatait a várakozásról, a 
karácsonyról.

Advent harmadik 
hétvégéje

Gyönyörű ünnepi környezetben az Advent Óbudán rendezvénysorozat részeként mutatta 
be a Bárczi Géza Általános Iskola Vadócok színjátszó csoportja és a Víziorgona Nyugdí-
jas Klub énekkara a Hosszúpályi betlehemes című játékát december 14-én. A betlehemi 
istálló elkészítésébe diákok és pedagógusok is részt vettek. Évek óta szoros kapcsolat 
van az iskola és a nyugdíjas klub között

Közös adventi pillanatok
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Bús Balázs polgármester 
Henszlmann Imre-díjat ve-
hetett át nemrégiben a Ma-
gyar Régészeti és Művészet-
történeti Társulattól. Az elis-
merést a III. kerület római 
kori régészeti örökségének 
bemutatása és hasznosítása 
terén végzett példaértékű tá-
mogató munkájáért kapta. 
Dr. Láng Orsolyát, a társulat 
titkárát, az Aquincumi Múze-
um igazgatóját kérdeztük a 
részletekről.

A Henszlmann Imre-
díjat a Magyar Ré-

gészeti és Művészettör-
téneti Társulat alapítot-
ta 1989-ben. Az elisme-
réssel olyan magánsze-
mélyeket és intézménye-
ket tüntetnek ki, akik ki-
emelkedően támogatják 
a magyar régészet, mű-
vészettörténet, iparművé-
szet és műemlékvédelem 
ügyét. Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestereként a város-

rész római kori régésze-
ti örökségének bemuta-
tása és hasznosítása terén 
végzett munkájáéért kap-
ta az elismerést – mondta 
elöljáróban dr. Láng Or-
solya. Hozzátette: - A ró-
mai régészeti örökséghez 
mintaadó a vezetői hoz-

záállása. Ilyen mindenek-
előtt a kerület kezelésé-
ben lévő, közterületen ál-
ló római emlékek minta-
szerű gondozása. Emel-
lett azok hasznosítása is 
jelentős figyelmet kap. 

Az elmúlt években 
több, a BTM Aquincumi 

Múzeumával közös, sike-
res rendezvényt tartottak. 
Például a tavalyi Hadria-
nus évet. Tavaly számos 
utca és közterület kapott 
nevet Aquincumhoz kap-
csolódó római császárok-
ról. A polgármester javas-
latára az önkormányzat 
minden évben támogat 
óbudai, római korral fog-
lalkozó időszaki kiállítá-
sokat, rendezvényeket. A 
kerület kulturális szerve-
zetei is szoros kapcsola-
tokat ápolnak a múzeum-
mal, szintén a kezdemé-
nyezésére. Nemrégiben 
további innovatív ötlete 
valósulhatott meg. Szer-
ződés jött létre a került-
ben működő múzeumok-
kal, melynek részeként a 
kerületi lakosok, diákok 
ingyenesen látogathatják 
a kulturális intézménye-
ket, vehetnek részt mú-
zeumi foglalkozásokon. 
Tudomásom szerint ez 
egyelőre egyedülálló és 

mindenképpen követen-
dő kezdeményezés a fő-
városban. 

Laudatiomban leírtam, 
hogy a polgármester érti 
a római kor további nép-
szerűsítésének fontossá-
gát, különös tekintettel 
például a turisztikai hasz-
nosításra. Számos, akár 
még régészeti, sőt köz-
művelődési szemmel is 
megfontolandó építő jel-
legű ötlete, javaslata van, 
ami nagyon megkönnyí-
ti a közös munkát. Ezt 
mi sem jelzi jobban, mint 
hogy idén az UNESCO 
Világörökségi címre je-
lölt magyarországi római 
limes-szakasz hasznosí-
tására kiírt VEKOP pá-
lyázatban az önkormány-
zat vezető szerepet vál-
lalt. Mindezek alapján 
és Óbuda római kori ré-
gészeti örökségéért vég-
zett támogató munkájáért 
javasoltuk Bús Balázst a 
Henszlmann díjra.    szcs

Elismerés a műemlékvédelem ügyének támogatásáért

Az idei volt az ötödik év, 
hogy átadták a Szalay An-
namária Média Alapítvány 
díjat. A rangos elismerés-
ben ezúttal Borbás Mária 
televíziós műsorvezető, 
szerkesztő valamint a Ma-
gyar Katolikus Rádió ré-
szesült. A díjátadónak az 
Esernyős–Óbudai Kulturá-
lis, Turisztikai és Informá-
ciós Pont Szindbád terme 
adott otthont december 6-
án. A díjakat átadta Kásler 
Miklós, emberi erőforráso-
kért felelős miniszter és 
Varga Mihály pénzügymi-
niszter, országgyűlési kép-
viselő .

S zalay Annamária 
azt tartotta élete leg-

fontosabb munkájának, 
hogy hozzájáruljon egy 
jobb, élhetőbb és a valós 
értékekre figyelő Ma-
gyarország létrejötté-
hez – hangsúlyozta Var-
ga Mihály, a Szalay An-
namária Média Alapít-
vány kuratóriumi elnö-
ke a szervezet díjátadó 
ünnepségén. Arra em-
lékeztetett: a szakem-

ber olyan médiát akart 
teremteni, amely védi 
a gyermekeket a káros 
tartalmaktól, megfelel 
a keresztény elveknek 
és a nemzeti kultúrá-
nak, egyben hozzájárul 
a külhoni magyar média 
megteremtéséhez, fejlő-
déséhez. Hangsúlyozta: 
az alapítvány és az álta-

la odaítélt elismerés cél-
ja a társadalmon belüli 
megértés erősítése, ami 
nem jöhet létre egészsé-
ges nemzeti önismeret 
és öntudat nélkül. En-
nek viszont előfeltéte-
le, hogy ismerjük érté-
keinket, hagyománya-
inkat, és legyünk azok-
ra büszkék. A Média-
alapítvány, amelyet Sza-
lay Annamária, a Nem-
zeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság öt éve elhunyt 
első elnökének emlékére 
és munkájának folyta-
tása érdekében hoztunk 
létre, szándékában, szel-
lemében fejezi ki mind-
azt, amiért életében oly 
sokat és önfeláldozóan 
dolgozott – tette hozzá a 
miniszter.                    sz

Csillaghegyi Aranypolgárok
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület minden évben Aranypolgár elismerésben 
részesíti azokat, akik legalább 60 éve élnek a kerületrészben. Az ünnepséget 
december 1-jén tartották a Csillaghegyi Közösségi Házban. Az oklevelek át-
adásának része volt az az adventi műsor, amelyen az Ádám Jenő Zenekar kon-
certjét hallhatták a résztvevők. Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlé-
si képviselő köszöntőjében Sinkovits Imrét idézte: „Hazát, hitet nem cserél az 
ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.” 
A közösség fontosságát hangsúlyozta még a politikus, ezen belül a kisebb kö-
zösségek elhivatott, hosszantartó erejét, amely ennyi évtizeden keresztül is ké-
pes összekovácsolni az embereket.

Rangos díjátadó helyszíne volt a Szindbád terem

Borbás Mária televíziós műsorvezető, szerkesztő, valamint a Magyar Katolikus Rádió képvise-
letében Radetzky András vezérigazgató-helyettes vehette át a rangos elismerést Varga Mihály 
és Kásler Miklós miniszterektől
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A Fővárosi Közgyűlés rend-
kívüli ülésén döntöttek ar-
ról, hogy újrastrukturálják 
az elektronikus jegyrend-
szer projektet, amelynek ha-
táridejét 2020 végéig hosz-
szabbították meg. Tarlós Ist
ván főpolgármester jelezte: 
tiszta vizet kell önteni a po-
hárba, ezért gazdasági he-
lyettesével együtt feljelen-
tést tett az ügyben az orszá-
gos rendőrfőkapitánynál. 
Határozott a közgyűlés arról 
is, hogy jövőre 647,7 millió 
forint többletfedezetet biz-
tosít egy egyszeri intenzív 
patkánymentesítésre.

A közgyűlés határo-
zata alapján, jövőre 

647,7 millió forint több-
letfedezetet biztosíta-
nak egy egyszeri, inten-
zív patkánymentesítésre. 
Az elfogadott előterjesz-
tésben emlékeztetnek ar-
ra, hogy a Főváros 2014 
és 2018 között a Bábolna 
Bio Kft.-vel kötött szer-
ződést a főváros patkány-

mentes állapotának fenn-
tartására. Ez a szerződés 
idén február 28-ig volt 
hatályban. A szerződés 
lejártát megelőzően, a fel-

adat folyamatos ellátása 
érdekében a 2018-2022-
es évekre új közbeszer-
zést írt ki, ennek lefoly-
tatása a tervezettnél több 

időt vett igénybe, ezért a 
céggel kötött szerződést 
idén június 30-ig meg-
hosszabbították. A köz-
beszerzési eljárás nyerte-

sével, az RNBH Konzor-
ciummal július 19-én kö-
tött szerződést a főváros. 
Az eljárás miatt idén  jú-
lius 1. és 19. között a pat-
kánymentesítési feladatra 
nem volt szerződött szol-
gáltató, ekkor a főpolgár-
mesteri hivatal fogadta a 
patkányészleléssel kap-
csolatos bejelentéseket. A 
köztes időszakban felhal-
mozódott elmaradásokat 
többletkapacitás bevoná-
sával sikerült feldolgoz-
ni. Ennek ellenére nőtt a 
patkányészlelések száma, 
aminek oka az volt, hogy 
az év második fele kifeje-
zetten csapadékhiányos 
volt, így a csatornarend-
szer ideális életteret biz-
tosított a rágcsálóknak. 
„A Főváros kiemelt je-
lentőségűnek minősíti az 
ügy mielőbbi kezelését. 
Hangsúlyozni kell, hogy 
a kialakult helyzet jelen-
leg nem kritikus. Ameny-
nyiben a téli hónapokban 
sikerül megkezdeni az in-
tenzív kezelést, úgy 9-12 
hónap elegendő lehet a 
megfelelő szint elérésé-
hez” – áll az előterjesz-
tésben.                            sz

Átalakítják az e-jegyrendszert, többletfedezet patkánymentesítésre
Rendkívüli Fővárosi Közgyűlés

Az e-jegy rendszerről
Továbbra is támogatja a főváros az elektronikus jegyrendszer projektet, ame-
lyet újrastrukturálnak. A feladat befejezési határidejét 2020. december 31-re 
módosítják – döntött a Fővárosi Közgyűlés december 12-i ülésén. Az elfoga-
dott előterjesztésben emlékeztetnek arra, hogy afőváros 2011-ben kérte fel a 
BKK-t a projekt kidolgozására.

Makovecz Imre nevét veheti 
fel a Kecske utca egy szaka-
sza, Zichy utca lehet egy 
névtelen közterület, továbbá 
Till Ottóról és Kaszap István-
ról teret, dr. Örlős Endréről 
parkot neveznek el. Emellett 
több kerületi kezdeménye-
zésről és közterület elneve-
zéséről is döntött a Fővárosi 
Közgyűlésdecember 12-én. 

Makovecz Imre, Ybl 
Miklós-díjas épí-

tész, a magyar organi-
kus építészet megterem-
tőjének nevét veheti fel a 
Kecske utca Nagyszom-
bat utcától Bécsi útig tar-
tó szakaszán. Makovecz 
Imre (1935-2011) a Ma-
gyar Művészeti Akadé-

mia egyik alapítója, örö-
kös tiszteletbeli elnöke 
az akadémia Kecske ut-
ca 25. szám alatti iroda-
házában elnökként tevé-
kenykedett.

Szintén a kerület kez-
deményezése alapján is-
mét lehet Óbudán Zichy 
utca egy névtelen közte-
rület elnevezésével azon 
a részen, ahol koráb-
ban területrendezés mi-
att megszűnt az egykori 
Zichy utca. Óbuda törté-
nelmében nagy szerepet 
játszott a Zichy család, a 
közelben található a Zic-
hy-kastély.

Továbbá névtelen terü-
leteket neveznek el a ke-
rültben két óbudai kö-
tődésű polgárról: lenne 
Till Ottó tér és dr. Örlős 
Endre park. Kaszap Ist-
ván (1916-1935) magyar 
jezsuita novícius emlé-
két egy névtelen közterü-
let őrizheti. Továbbá le-
het Csíkszereda park és a 

Varsó-Bemowo park a ke-
rületben. Gyarmati Dezső 
(1927-2013), a Nemzet 
Sportolója, olimpiai baj-
nok vízilabdázó emléké-
nek tisztelegne a kerület, 

egy jelenleg névtelen park 
elnevezésével. Batthyány-
Strattmann László (1836-
1897) magyar főnemes-
ről, a szegények orvosáról 
neveznek el továbbá egy 

névtelen parkot, valamint 
római elnevezésekkel bő-
vül a közterületek sora, 
mint Floralia utca, Vesta 
köz, Vergilius köz és Mars 
utca.                               Sz

Utcát neveznek el Makovecz Imréről

Hőközpontok felújítá-
sa, új vezetékszaka-

szok kialakítása, meglé-
vő szakaszok energetikai 
korszerűsítése, új fogyasz-
tók távhővezeték-hálózat-
ba kapcsolása a célja an-
nak a beruházásnak, mely 
3,954 milliárd forint össze-
gű, 50 százalékos mérté-
kű európai uniós támoga-
tással valósul meg. Buda-
pest 13 kerületében - köz-
tük Óbudán is - 180 hőköz-
pont újul meg. A Nemze-
ti Fejlesztési Programiro-
da Nonprofit Kft. és a FŐ-
TÁV Zrt. konzorciuma ál-
tal benyújtott projektről tá-
jékoztatták a sajtó képvise-
lőit december 11-én.

A FŐTÁV Zrt. nyár fo-
lyamán elindította a fővá-
rosi hőgyűrű kiépítését, 
melynek eredményekép-
pen a jövőben zöldebb és 
olcsóbb energiához jut-
hatnak a fővárosi kerü-
letekben. Ennek része-
ként Budapest több pont-
ján távhővezeték-építést 
és –bővítést végeznek.  A 
Kéménymentes belváros 
programmal, az úgyne-
vezett fővárosi távfűtési 
hőgyűrű részeként bővíti 
meglévő vezetékhálózatát 
a cég. Akárcsak korábban 
Bécsben, így Budapesten 
is összekötik a külvárosi 
részeken található sziget-
szerű hőkörzeteket, azaz 

távfűtéses övezeteket. 
Felmérések szerint Bu-
dapesten 45 ezer belváro-
si gázfűtésű háztartás táv-
hőre állítása évente meg-
közelítőleg 67 ezer tonna 
széndioxid, és csaknem 
80 tonna egyéb káros-
anyag kibocsátás csökke-
nését eredményezné.

A fövárosi távhőpiac 
bövítésével több mint 
egy tucatnyi új fogyasz-
tó között szerepel az új 
Puskás Ferenc Stadi-
on, a Magyar Telekom 
székház, de a hálózatra 
csatlakozhatnak színhá-
zak, mozik, kórházak, 
felsőoktatási intézmé-
nyek, hivatalok, iroda-
házak, lakóparkok, tár-
sasházak is.          K. M.

Megújuló hőközpontok 
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Az önkormányzat már évek 
óta 400 fenyőfát biztosít a 
rászoruló családoknak. A 
fenyőket előzetes jelentke-
zés alapján december 14-én 
osztották ki az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ Váradi ut-
cai telephelyén.

A gyönyörű fák mel-
lett édességgel, 

az adománygyűjtésből 
származó tartós élelmi-
szerekkel és játékokkal 

is készültek a családse-
gítő munkatársai, hogy 
szebbé tegyék a rászoru-
lók ünnepét.

Már hetek óta sütik a 
mézeskalácsokat a csalá-
dok átmeneti otthonában 
élők. A díszítések iskolá-
sok keze munkáját dicsé-
rik. A jótékony mézeska-
lács díszítést az óbudai 
oktatási intézmények-
ben a családsegítő óvo-
dai-iskolai szociális segí-
tő munkatársai szervezik.

Huszonnégy III. kerületi 
óvodás és iskolás csoport 
jelentkezett a sok éves ha-
gyománnyal rendelkező ka-
rácsonyfa-díszítő verseny-
re. Az Advent Óbudán ünne-
pi rendezvényhez kapcsoló-
dó programot minden évben 
nagyon várják a gyermekek. 
Az előkészületek már jóval 
korábban megkezdődtek, 
hiszen a fenyőfákra az apró 
kezek által készített dekorá-
ciók kerültek fel.

A versenyre beneve-
zett karácsonyfá-

kat az Esernyős-Óbudai 
Kulturális, Turisztikai és 
Információs Pont udva-
rán december 11-től néz-
hették meg az érdeklő-
dők. Az óvodások és is-
kolások munkáit külön 
jutalmazza a zsűri.

A karácsonyfa-díszítő 
verseny eredményhirde-
tését és a nyeremények 
ünnepélyes átadóját de-

cember 14-én tartották a 
Fő téren, ahol kiderült, 
melyik óvodás vagy isko-
lás csoport érdemelte ki 
az Óbuda Legszebb Kará-
csonyfája elismerést.

Idén a városrészben 
működő Csodák Palotája 

is csatlakozott a program-
hoz. Felajánlották, hogy a 
győztesek nyereményként 
ellátogathatnak hozzájuk.

Az önkormányzat az 
Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Köz-
pont közreműködésével a 

gyermekek által pompá-
ba öltöztetett fákat még az 
ünnepek előtt eljuttatja a 
rászoruló családokhoz.

Eredmények
Az Óbuda Legszebb Ka-

rácsonyfája címet az Első 

Óbudai Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános 
Iskola 4.a osztálya nyerte 
el karácsonyfájával. Nye-
reményük egy osztályki-
rándulás a Csodák Palo-
tája egyik témanapján va-
ló részvételre. Az óvodák 
közül első lett a Gyermek-
sziget Montessori Óvo-
da – Mosolygó Tagóvoda 
Pillangó csoportja. Máso-
dik lett az iskolák között a 
Krúdy Gyula Angol Ma-
gyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola 2.a és 
4.d osztálya. Az ovik kö-
zül ezüstérmes az Óbudai 
Almáskert Óvoda Maci 
csoportja. Bronzérmesek: 
Észak-Budapesti Tanke-
rületi Központ Budapest 
III. kerületi Óvoda, Ál-
talános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény Szellő 
utcai felső tagozat; Óbu-
dai Vackor Óvoda Süni 
csoportja.                       K

Tavaly a Családok Átmeneti 
Otthonában élő nehéz sorsú 
gyermekeknek gyűjtöttek 
tartós élelmiszereket az 
Óbuda-Békásmegyer Ifjúsá-
gi Önkormányzat tagjai, idén 
pedig a Flóra Értelmi Fogya-
tékosokért és Autistákért 
Alapítványt támogatták kez-
deményezésükkel.

E lőször szervezte meg 
az elmúlt évben az 

Óbuda-Békásmegyer If-
júsági Önkormányzata 

(ÓBIÖK) a „Korizz Örö-
met az ÓBIÖK-kel!” el-
nevezésű, szociális célú 
rendezvényt. A középis-
kolás fiatalok ezzel olyan 
gyermekeknek gyűjtöt-
tek tartós élelmiszereket, 
akik nehéz sorban élnek.

Az idei adománygyűj-
tő korcsolyázást decem-
ber 14-én délutánra idő-
zítették. A Fő téri jégpá-
lyához csokival vagy já-
tékkal érkező fiatalo-
kat vártak. A felajánláso-

kat a Flóra Értelmi Fo-
gyatékosokért és Autis-
tákért Alapítványnak jut-
tatják el karácsony alkal-
mából. Az Óbuda-Békás-
megyer Ifjúsági Önkor-
mányzat által szervezett 
gyűjtésen két doboz ado-
mányt (csokoládé, plüss-
játékok) hoztak a Fő téri 
jégpályához a felajánlók. 
21 ezer forint készpénzt 
is összeadtak. Idén négy 
családot támogat az ifjú-
sági önkormányzat.

Adománygyűjtő korizás a Fő téren

Rászorulók otthonaiba kerülnek a fenyők

Díszes karácsonyfák a legkisebbektől

Fenyőfák a rászorulóknak
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Szent Miklóstól vízkeresztig
Kültéri árkád kiállítás nyílt Békásmegyeren. A Nép-
rajzi Múzeum Fényképgyűjteményéből szárma-
zó fekete-fehér felvételek a XX. század első évti-
zedeinek téli hétköznapjaiba és ünnepeibe enged-
nek bepillantást a Kárpát-medence. egész területé-
ről. A téli falu élete, a munka és szórakozás mellett 
megelevenednek az adventi időszak és a karácso-
nyi ünnepkör népszokásai, a Szent Miklós naptól 
vízkeresztig tartó időszak házaló szokásainak és 
dramatikus játékainak egyes elemei. A tárlat meg-
tekinthető 2019. február 28-ig.

Tokiói pillanatok
Erdős Attila fotókiállítását az Óbudai Kulturális Központ folyosóján láthatták az érdek-
lődők. Több mint tíz évig élt Japán fővárosában, így mélyebben megismerhette a japá-
nok mindennapjait. Fényképeivel bepillantást enged a fejlett technológiára épülő nagy-
városi és a tradicionális szokásokat magába olvasztó metropolisz életének olyan mo-
mentumaiba is, amelyek egy rövidebb utazás során rejtve maradnak a szigetországba 
látogatók előtt

Iskolai koncertsorozat
A gyermekek körében igen népszerű iskolai koncertsoro-
zatát az adventi időszakban folytatta az Óbudai Danubia 
Zenekar. Felléptek a Dr. Szent-Györgyi, a Zipernowsky Ká-
roly és a Krúdy Gyula Általános Iskolában

Az Óbudai Múzeum új idő-
szaki kiállításán a Hüttl gyár-
nak és családnak, valamint 
az államosítás után új néven 
működő, Aquincum Porce-
lángyárnak állít emléket. A 
„Törékeny vágyak – Porcelá-
nok a királyi asztaltól a pa-
nel-vitrinig„ című tárlat meg-
nyitóját az Esernyős Szind-
bád rendezvénytermében 
tartották december 11-én.

N épessy Noémi mú-
zeumigazgató az 

eseményen többek között 
elmondta, hogy a híres 
magyar porcelángyárak, 
a Herendi, Zsolnay és a 
Hollóházi mellett Óbu-
dán is létezett porcelán-
gyár, amelyet Hüttl Ti-
vadar alapított 1906-ban. 
A különleges szépségű, 
gyönyörűen festett óbu-
dai porcelánok meghódí-
tották Ferencz József ki-
rályi asztalát is. A gyár 
elnyerte az akkor leg-
rangosabb minősítésnek 
számító „Császári és ki-
rályi udvari szállító” ki-
tüntetést. A király több 

ezer darabból álló készle-
tet rendelt, nemcsak ma-
gának, hanem a tisztika-
rának és a személyzet-
nek is. A Hüttl étkész-
letek szín- és mintakin-

cse nagyon változatos. 
Akad köztük virágmin-
tás, szecessziós, keleti-
es és geometrikus min-
tázatú. A II. világhábo-
rú után, 1951-ben álla-

mosították a gyárat, ezzel 
megváltozott a termékpa-
letta. Míg korábban ét-, 
kávés- és teáskészleteket 
gyártottak a nemesi, pol-
gári családoknak és a ká-

véházaknak, addig a szo-
cialista korszakban nem 
volt már szükség „úri pa-
rádézásra”, étkészletekre. 
Ekkor következett a nipp-
korszak. Sokan emlékez-
nek nagyszüleik, dédszü-
leik otthonából a tv-áll-
ványon, polcokon, vit-
rinekben tartott nippek-
re. Ezek jelentős része az 
Aquincum Porcelángyár-
ban készült, a jól ismert 
formavilággal: kutyák, 
cicák, labdázó gyerekek, 
aktok, madarak. A gyá-
rat az 1990-es években 
felszámolták, de egykori 
épületei ma is állnak.

Az Óbudai Múzeum 
ezt a szerteágazó törté-
netet mutatja be a Hüttl 
család és a gyár történe-
tén át az Aquincum Por-
celángyár működéséig. A 
hangsúly természetesen 
a porcelánokon van, de 
a látogató megismerheti 
a porcelánkészítés folya-
matát, és az egykori dol-
gozók személyes élmé-
nyeit interjúk formájá-
ban.                         k. m.

Múlt a porcelánok világán keresztül

Törékeny vágyak

Keresztbe jégeső
Különleges műsorral emlékeztek a 75 éve született Cseh Tamásra az Eser-
nyősben december 12-én. A néhai énekes, zeneszerző, előadóművész alko-
tótársai, Bereményi Géza és Másik János a készülő életrajzi könyvből olvas-
tak fel részleteket, adtak elő közös dalokat, így gondolva vissza Cseh Tamás-
ra és a közösen eltöltött időre. Az előadásnak a Keresztbe jégeső címet adták.
A megismerkedésükről, az első közös dalokról, az örökké kedvenc dalokról 
valamint az újabb közös munkáról a két zenész az obuda.hu-nak adott interjút. 
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Idei utolsó ülését tartotta az 
Óbudai Fogyatékosságügyi 
és az Óbudai Szociális Kere-
kasztal a polgármesteri hiva-
tal tanácstermében december 
11-én. A résztvevők az ez évi 
eredményekről, újításokról és 
fejlesztésekről hallhattak .

A Fogyatékosügyi Ke-
rekasztal első eladá-

sa a megújult Helyi Esély-
egyenlőségi Programról 
szólt. A képviselő-testü-
let 2013-ban fogadta el a 
programot a vonatkozó 
jogszabályok értelmében, 
azonban ezt rendszere-
sen felül kell vizsgálni. 
Az előadók ismertették 
a ennek lényegét, illetve 
a hozzá kapcsolódó adat-
gyűjtés részleteit. Ezt kö-

vetően az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ Váradi 

utcai központjában közel-
múltban nyílt Informáci-
ós és Koordinációs Pont 

szolgáltatásairól tájékoz-
tatták a szakembereket. 
A Befogadó Magyar Te-

lepülés pályázat részle-
teit is ismertették az ese-
ményen, majd a meghí-
vottak a helyi rendezvé-
nyek akadálymentesíté-
se céljából kötött stratégi-
ai együttműködési meg-
állapodás tapasztalatairól 
hallhattak .

A Óbudai Szociális 
Kerekasztalon a Család-
barát Önkormányzat Pá-
lyázatról, a Békásmegye-
ren zajló szociális város-
rehabilitációról volt szó. 
Bemutatkozott a Három 
Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom óbudai 
csoportja, végül a Szoci-
ális Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgála-
tát tárgyalták meg a je-
lenlévők.

Év végi kerekasztalok

A díjat a Salva Vita 
Alapítvány kezde-

ményezésére az Embe-
ri Erőforrások Miniszté-
riuma, az Amerikai Ke-
reskedelmi Kamara és a 
Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület 
hozta létre és immár tize-
dik alkalommal nyújtot-
ták át. Az elsimerés cél-
ja, hogy erősítse a fogya-
tékkal élő emberek mun-

kába állását és jó példa-
ként mutassa be azokat a 
vállalkozásokat, ahol már 
sikeresen foglalkoztatják 
őket. A díjra idén 30 vál-
lalat pályázott sikeresen. 
Idén két új díjjal is gazda-
godott az elismerések so-
ra. A Példakép és a Mun-
ka-Társ díjakat is kiosz-
tották. Az előbbit vehet-
te át elsőként az óbudai 
Hruskó Erika. 

Fogyatékosság-barát Munkahely Díj bronz fokozatát nyerte 
el az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont. Az elismerést Bleszkánné Kiss Ildikó vette át. Példa-
kép Díjat vehetett át Hruskó Erika esélyegyenlőségi aktivis-
ta, óbudai lakos. Az elismeréseket a fogyatékos emberek 
világnapja alkalmából a Nemzeti Színházban adták át egy 
Segítő Vásárral egybekötve. 

A Szenior Örömtáncot Ilse 
Tutt táncpedagógus dolgozta 
ki Németországban kb. 45 év-
vel ezelőtt kedves anyósa ké-
résére, hiszen a tánc szeretete 
kortalan. Nyugat-Európában 
már több országban nagy 
népszerűségnek örvend, ha-
zánkban Csirmaz Szilvia jó-
voltából kezd egyre nagyobb 
teret hódítani ez a műfaj.

A Szenior örömtánc 
nem egy klasszi-

kus tánc a régi hagyomá-
nyos értelemben, viszont 
sok klasszikusnak mond-
ható stílus – legyen az ke-
ringő vagy éppen rock and 

roll – elemeit vagy lépéseit 
tartalmazza leegyszerűsí-
tett formában.  A koreog-
ráfiák egyszerűek, köny-
nyen megjegyezhetők. Ez 
a tánc kifejezetten az idő-
sebb korosztály számára 
kifejlesztett mozgásforma.  

Kíméletesen mozgat-
ja meg az izmot, ízüle-
tet, harmonizálja a fizikai 
és agyi tevékenységet, ja-
vítja a memóriát, növeli 
az önbizalmat, közösségi 
élményt nyújt. Nem kell 
hozzá előzetes tánctudás, 
s ahogy a neve is mond-
ja, örömöt ad. Tévedni is 
szabad, legfeljebb vidá-

mabb tőle  a hangulat.
A Szeniortánchoz nem 

szükséges tánc partner, sem 
előzetes tánctudás és fo-
lyamatosan, bármikor 
lehet csatlakozni. Ar-
ra törekszik a módszer, 
hogy az egész csoport 
összehangolt mozgására 
figyelni kelljen a táncos-
nak, miközben örömre 
lel a mozgásban.

A szeniortánc egy 
közösségi, társasági 
tánc, körben egyéni-
leg és párban tánco lunk 
különböző korok, nem-
zetek és kultúrák zené-
jére. 

Óbudán a Csillaghegyi 
és a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban vehetnek 
részt az érdeklődők a sze-
niortáncon. Bővebb infor-

máció: Szegedi Judit 06-
20-2222-326, szjudi57@
gmail.com. Facebook: 
Szenior Örömtánc Szege-
di Judittal

Tánc a testi, szellemi frissességért

Elismerések a fogyatékkal élő emberek világnapján
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Az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. által 
kiírt, és Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által 
támogatott ,,Jó tanuló, jó 
sportoló” pályázatot idén 
is meghirdették a tanév 
elején. A pályázat célja az 
elismerés mellett, hogy tá-
mogassa azon tanulók 
munkáját, akik nemcsak az 
iskolában, hanem a sport 
világában is példamutató-
an teljesítenek.

A pályázatok elbírá-
lását követően az 

Óbudai Gimnázium tíz 
kiválósága november 6-
án ünnepélyes keretek 
között vehette át az Eser-
nyős–Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Informá-
ciós Pont Nonprofit Kft. 
Szindbád rendezvény-
termében jutalmát.

A sikeres pályázók: 
Marosi Viktória (atlé-
tika), Kolczonay Bor-
bála Janka (párbajtőr-
vívás), Demeter Mar-
cel (judo), Maticsek Li-
zett (evezés), Paár Vik-
tória Margit (judo) és 
Bíró Kitti (akrobatikus 

rock and roll) ösztöndí-
jat nyertek. 

Elismerő oklevélben 
részesült: Demeter Ben-
degúz (judo), Maróti Ad-
rienn (kajak), Lukács An-
namária (aerobik) és Do-
miniák Ferenc (úszás).

A pályázó iskolák kö-
zül az Óbudai Gimnázi-
um tanulói kapták a leg-
több elismerést. Külön 
kiemelendő Marosi Vik-
tória teljesítménye, aki 
az összes díjazott közül 
egyedülálló módon ne-
gyedszerre nyerte el a 

,,Jó tanuló, jó sportoló” 
címet és a címhez járó 
ösztöndíjat.

Az eseményen a díjak 
átadásán kívül azt a rend-

kívüli akaraterőt, kitar-
tást és küzdést értékelték, 
mely ahhoz kell, hogy 
ezen tanulók a tanulásban 
és a sportban is a maxi-

mumot nyújtsák. Tovább 
biztatták őket arra, hogy 
bármely nehéz akadály is 
gördüljön eléjük, küzdje-
nek tovább az álmaikért.

Az díjak átvétel után a 
fényképezkedés és a kötet-
len beszélgetés kapott teret 
a finomsággal megterített 
asztalok körül. Ez a szféra 
lehetőséget adott az edzők, 
a tanítványok, a szülők, a 
tanárok és az intézmény-
vezetők számára a sport-
hoz és a tanuláshoz tartozó 
élményeik megosztására.

(Jól tanulnak, jól spor-
tolnak – Átadták a „Jó 
tanuló, jó sportoló” ösz-
töndíjakat című tudósí-
tásban lapunk 22. számá-
ban olvashattak részlete-
sen az eseményről.)

Élen a tanulásban, élen a sportban

Képzőművészeti kör Csillaghegyen
Általános iskolásokat (4-8.oszt.), középiskolásokat 
és felnőtteket várnak a több mint 10 éve működő 
SZÍNKÖR-be. Aki szeretne felszabadultan alkot-
ni, megvalósítani régi álmait, kikapcsolódni a hét-
köznapokból, feltöltődni, festészeti és grafikai tech-
nikákat megismerni – itt megteheti. Bármikor be-
kapcsolódhat a szakkör munkájába. Felkészülhet-
nek a fiatalok művészeti középiskola felvételijére. 
Nyugodt, csendes alkotóműhely várja a Lehel ut-
ca 14-ben, a Csillaghegyi Polgári Kör Zsámboki 
termében. A felnőtteknek szerdán 9-től 12 óráig, a 
gyerekeknek szerdán 16-tól 17.30 óráig tart foglal-

kozást Varga Ágnes mű-
vésztanár. Elérhetőség: 
+36-30-324-9819 (ho-
vargi@ gmail.com).

FittMóka januárban
2019. január 26-án 16-19 óra között rendezik a 10. 
Óbudai FittMóka Fitt Családi Percek rendezvényt a 
Kerék Általános Iskola és Gimnázium tornacsarno-
kában. A rendezvény célja: a szabadidő hasznos 
eltöltésére és egészséges életmódra (tudatos táp-
lálkozásra és rendszeres mozgásra) ösztönzés kö-
zösségben minden korosztályban. Fővédnök: Var-
ga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képvi-
selő. A rendezvény díszvendége: dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár és Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere.

Az Őszi Pedagógiai Napok egyik rendezvényét 
a Bárczi Géza Általános Iskolában tartották. A 
téma ezúttal az „Átmenetek pedagógiája” volt. 

A szakmai napot Sisa Péterné igazga-
tó nyitotta meg, majd az óvoda és az 

iskola közötti átmenetről, a beiskolázási 
időszak gyakorlatáról hallottak előadást 
a vendégek.  Megtudhatták, hogyan tá-
mogatják a szülőket a gyermekük isko-
lára való felkészítésében, miként segítik 
őket a számukra legmegfelelőbb osztály 
kiválasztásában, milyen programokat 
szerveznek a beiskolázás előtti hónapok-
ban, amelyek könnyebbé teszik számuk-

ra a döntést, a választást. Szó esett azok-
ról a gyakorlati tanácsokról is, melyeket 
ebben az időszakban fogalmaznak meg 
számukra. A műhelyfoglalkozáson olyan 
készségfejlesztő tevékenységekkel és esz-
közökkel ismerkedhettek meg a pedagó-
gusok, amiket a szülők számára ajánla-
nak, amikor ellátogatnak az iskolába a 
játszóházak alkalmával.

Az előadással párhuzamosan kezdő-
dött a rendhagyó bemutató óra. A fej-
lesztő foglalkozás egymás után mutatta 
be a felső tagozatba lépő ötödik évfolya-
mosok, valamint a nyolcadik osztályból 
kilépők cél- és feladatrendszerét. 

Őszi Pedagógiai Napok a Bárcziban
Az átmenetek pedagógiája
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Óbudai sziréna
Az adventi időszakban meg-
emelkedik a lakástüzek szá-
ma. Fontos, hogy családunk 
és otthonunk biztonsága ér-
dekében a karácsonyi ké-
szülődés alatt se feledkez-
zünk meg az alapvető tűzvé-
delmi tudnivalókról.

Egy felügyelet nélkül 
hagyott adventi ko-

szorú percek alatt nagy tü-
zet okozhat. Az égő gyer-
tya közelében lévő függö-
nyön, a kiszáradt fenyődí-
szen, az asztalterítőn pil-
lanatok alatt továbbter-
jednek a lángok és a kör-
nyező bútor is meggyul-
lad. Ezért az adventi gyer-
tyákat, mécseseket nem 
szabad felügyelet nélkül 
hagyni. Mielőtt a helyisé-
get elhagyjuk, a gyertyá-
kat oltsuk el!

Ha mi magunk készítjük 
el a koszorút, tartsuk szem 
előtt, hogy az alapként 
szolgáló szalmakoszorú, a 
díszítő textíliák és papírok, 
a fenyőágak gyertya köze-
lében könnyen lángra lob-
banhatnak. Az elhelyezés-
nél ügyeljünk arra, hogy 

a gyertyákat, illatmécse-
seket, az adventi koszorú-
kat és az asztaldíszeket ne 
tegyük közvetlenül a terí-
tőre, helyezzünk alá hőál-
ló, nem éghető alátétet. A 
gyertya felett szintén nem 
lehet éghető anyag, pél-
dául függöny. Gondoljunk 
arra is, hogy nyitott ablak 
esetén a huzat a láng fö-
lé fújhatja a textíliát, a vé-
konyabb gyertyákat pe-
dig könnyen feldöntheti. A 
kanóc ne legyen hosszabb 
egy centiméternél, mert 
ilyenkor kisebb a láng ma-
gassága. Soha ne hagy-
juk teljesen leégni a gyer-
tyát, ne várjuk meg, amíg 
az összes viasz elfogy, mi-
vel az átforrósodott mé-
cses tartó is tüzet okozhat!

Aki elektromos ünnepi 
dekorációval díszíti fel ott-
honát, éjszakára vagy hosz-
szabb távollét idejére se 
hagyja bekapcsolva, ezzel 
is megelőzve egy esetleges 
elektromos tűz kialakulá-
sát. Karácsonyi lámpafüzér 
vásárlásánál keressék a ter-
méken a minőségbiztosítás 
jeleit! Amelyiken szerepel 
a „CE” jel, az megfelel az 
Európai Unió minőségbiz-
tosítási követelményeinek. 
Amennyiben mégis bekö-
vetkezik a baj, azonnal kér-
jék a tűzoltók segítségét a 
112-es segélyhívószámon!

Előzzük meg a karácsonyi lakástüzet!

Észrevétlenül vette le a nyakláncát
A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították azt a nőt, aki 
Óbudán egy idős asszony masszírozását színlelve ellopta annak nyakláncát.
Az 52 éves szombathelyi B-né P. Erika még szeptember 27-én délután Bu-
dapest III. kerületében, a Kórház utcában – régi ismeretségükre hivatkozva – 
megszólított egy idős asszonyt, akit beszélgetés közben haza is kísért. A nő a 
lépcsőházban masszírozást színlelve levette és ellopta az idős asszony nyak-
láncát, majd távozott.
A sértett csak órákkal később vette észre, hogy nincs meg a lánca, ezután ér-
tesítette a rendőröket. A nyomozók a beszerzett térfigyelő kamerák felvételei 
alapján később azonosították az elkövetőt, aki december 5-én idézésre megje-
lent a kerületi rendőrkapitányságon. A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. ke-
rületi Rendőrkapitányság nyomozói B-né P. Erikát lopás vétség miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Jutalom
a rendvédelemnek
Bús Balázs pol gár mes-
ter ebben az évben is 
pénzjutalomban részesí-
tette azon szervek dolgo-
zóit, akik Óbuda-Békás-
megyer lakosainak köz-
biztonságáért, egész-
ségvédelméért folytatott 
munkájukban kiemelke-
dően teljesítettek. (Az 
eseményről bővebb be-
számolót következő lap-
számunkban olvashat-
nak – a szerk.).
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A Hármashatár-hegy egy-
kori újraerdősítését vezető 
Guckler Károly főerdőmes-
terről nevezték el a Pilisi 
Parkerdő Zrt. új tanösvé-
nyét. A november 20-án át-
adott, 3,5 kilométer hosszú 
útszakaszon a főváros kör-
nyéki erdők élővilágát és 
az óbudai térség történel-
mét bemutató interaktív 
táblák mellett két újonnan 
kiépített kilátópont is ter-
mészetjárásra csábít.

Mintegy 15 millió 
forint saját forrás-

ból épített tanösvényt 
a Pilisi Parkerdő Zrt. a 
budapesti Hármashatár-hegy ol-
dalában futó Guckler Károly-sé-
tányon. A 3,5 kilométer hosszú, 
összesen 14 interaktív táblát tar-
talmazó új turisztikai attrakciót a 
sokak által ismert sétaút 100 év-
vel ezelőtti kialakításának évfor-
dulója alkalmából adták át.

Újraerdősítés
Guckler Károly főerdőmester a 

XIX-XX. század fordulóján a fő-
városi erdőterület megújításának 
kezdeményezője volt. Elkötele-
zett szakemberként irányította az 
addig tervszerű gazdálkodás hiá-
nyában folyamatosan romló fővá-

rosi erdőterület növelését, minő-
ségének javítását. Nevéhez fűző-
dik a gyümölcstermesztés felha-
gyása után kopárrá vált Hármas-
határ-hegy újraerdősítése. Bécsi 
mintára talajképző szereppel fe-
ketefenyő erdőket ültetett, ame-
lyek napjainkra lehetővé tették 
az őshonos fafajok visszatelepí-
tését. Kereken 100 évvel ezelőtt 
az ő tervezése és irányítása mel-
lett építették meg a Hármasha-
tár-hegy, a Vihar-hegy és a Csúcs-

hegy oldalában szinte végig szint-
ben futó, azaz nagyobb emelke-
dő nélküli sétautat, ami napjaink-
ban is a természetjárók, terepfu-
tók egyik kedvelt célpontja.

Kilátóterasz
A 100 éves sétaúton futó tanös-

vény kialakításakor két új kilátóte-
raszt is létesítettek, melyek Óbu-
da és a főváros északi régiója irá-
nyába kínálnak szép panorámát. A 
14 interaktív ismeretterjesztő táb-
la mindegyikét ellátták QR-kóddal 
is, így az érdeklődők az interne-
ten további információkhoz juthat-
nak a térség élővilágával és a kilá-
tópontokról látható táj történelmé-
vel kapcsolatban. A tanösvény is-
meretanyaga már az indulás előtt 
megismerhető. Megújult a tanös-
vény nyomvonala is: elvégezték 
a sétaút felületének karbantartását, 
felújították az egykor kőből épített 
kilátópontot, öt pad-asztal garnitú-
rát és további öt padot helyeztek 
el, a Virágos-nyeregben pedig tűz-
rakó helyet építettek ki. Pótolták a 
Tábor-hegyi barlanghoz vezető tu-
ristaút melletti korlát és lépcső hi-
ányzó elemeit, felújították az egy-
kori terméskő padot is.               sz

Interaktív tanösvény a Hármashatár-hegyen

Környezettudatos családi klubot tar-
tanak az Ezüsthegyi Könyvtárban. 
Az olvasói igények alapján szervez-
nek gyógynövényes előadásokat, 
kerti foglalkozást, valamint megis-
mertetik a fűszernövények ültetésé-
nek módját az érdeklődőkkel. Mi 
több a herba-teázóban meg is kós-
tolhatják a gyógynövényes teákat. 

A Családi zöld kuckó – öko 
klub szeptemberben in-

dult. Célja, hogy a zöld szemlé-
letet átadja a családoknak és se-
gítséget adjon a szülőknek arra, 
hogyan nevelhetik ökotudato-
sabbá gyermekeiket. A foglal-
kozások ingyenesek, amelye-
ken egy-egy témát járnak körül.

Az igazi kenyérsütés rejtelme-
ibe avatták be az érdeklődőket a 
szeptemberi első foglalkozáson, 
ide is várták a családokat. Decem-
ber 13-án a télhez kapcsolódó né-
pi hagyományokról, a karácsonyi 
ünnepkörről beszélgettek. A meg-
jelentek számos ötletet kaptak ar-
ra, hogy miként tehetik a kará-
csonyt „zöldebbé” és kicserélhet-
ték a kedvenc karácsonyi étel re-
ceptjeiket is egymással. 

A programsorozat 2019-ben is 
folytatódik az Ezüsthegyi Könyv-
tárban (Ezüsthegy utca 16., bejárat 
a Rózsadomb utca felől). További 
információ a programsorozatról a 
könyvtárban kapható vagy a 454-
0826-os telefonszámon. 

Családi zöld kuckó a könyvtárban
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napel-
lenző stb. szerelése garanciával. Kerüle-
ti redőnyös. Ajándék szúnyogháló min-
den megrendeléshez!!! Tel.: 06(70)341-
9489, 06(20)341-0043
 Azonnali konténerszállítás! Kerü-
leti kedvezmények. Bobcat földmunka. 
Tel.: 06(30)948-4000
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-
3761, (1)243-9401. LCD, LED tv-t vá-
sárolok (hibásat is). Kiszállás ingyenes.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettázás, csempézés, kőműves-
munkák, vízszerelés garanciával. Tel.: 
06-1/202-2505, 06-30/251-3800 Halász 
Tibor
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wc-tartály, radiátor szere-
lés 06-70/642-7526
 Gázkészülékek javítása! 35 éves 
gyakorlattal, garanciával, korrekt árak-
kal. Horti Ákos, Varsa u. 12. Tel.: 06-
1/367-0817, 06-30/231-9179
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmoni-
kaajtó. Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 
06-20/321-0601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhá-

rítástól a teljes felújításig. Petrás József 
villanyszerelő mester. Tel.: 06(20)934-
4664, 246-9021. ELMŰ által minősített 
és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszál-
lítás, csomagolás, bútorszerelés, fu-
varvállalás. Ingyenes felmérés. Tel.: 
06(20)972-0347, 06(30)589-7542, 403-
9357
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági aj-
tók, hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 
242-1389
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. 
Résszellőzők beépítése. Barta Zsolt 06-
30/858-0823
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karban-
tartást vállalok. Hálózatbővítés, hibake-
resés. Hívjon bizalommal. villanyszer-
eloszaki.hu Tel.: 06-20/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakko-
zást, javítást vállalok. Barabás. Tel.: 
70/2800-479 vagy 1/793-1229. www.
parkettazokisiparos.5mp.eu
 Kémények bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. 
Ingyenes kiszállás helyszíni felmérés-
sel. Hencz Péter Tel: 0670/397-3869
 Ingyenes helyszíni felméréssel: Ajtó 
ablak javítása, szigetelése, új gyártása. 
Konyhabútor készítés. Tel:20/2323704

Egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs 
szakrendelőnkben (Vörösvári út 88-
96.), vagy az ön otthonában. Csipak 
Zoltán gyógymasszőr 06-20/595-3057
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. 
Kárpáti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 
240-2059, 06-20/493-1675
 Fogsorkészítés, törésjavítás. Rugal-
mas, törhetetlen fogsorkészítés speciá-
lis anyagból. Nyugdíjasoknak kedvez-

mény. Tel.: 06-70/315-1571

Oktatás
 Matematika korrepetálás Békásme-
gyeren tanárnőnél általános iskolások-
nak, valamint középiskola 9.-10. osztá-
lyosoknak. Tel.: 06-30/334-3433
 Anyanyelvi angoltanár Kolosy tér 
környékén, többéves tapasztalattal 
nyelvórát vállal minden szinten, minden 
korosztálynak. Nyelvvizsgára felkészí-
tés, üzleti angol, önéletrajz, prezentá-
ció. Extra: gitároktatás. Tel.: 06-31/785-
3840, paulsondrive@yahoo.com

 

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeket vásá-
rolunk és árverésre átveszünk. VI., And-
rássy út 16. Tel.:266-4154 Nyitva: H-Sz 
10-17, Cs 10-19
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vá-
sárolunk: arany-ezüst ékszert, dísztár-
gyat, karórát, régi pénzérmét, boros-
tyánt, festményt, teljes hagyatékot. Cím: 
III. ker. Vörösvári út 15. www.obudao-
raekszer.hu Tel.: 06-30/498-3005

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Békásmegyeri lakótelep hegyi olda-
lán 57 m2-es lakás eladó. Ára: 24M. Tel.: 
06-20/950-4223
 Eladó! Békási új vásárcsarnok külső 
során 16 m2-es üres üzlethelyiség. Tel.: 
06-70/258-5476

 INGATLANIRODÁNK eladó buda-
pesti lakásokat keres! Bízza ránk ingat-

lanát: gyorsan hozunk vevőt, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes, külföldi vevők el-
érése. Hívjon: 0620-9-600-600
 Bakoslak Ingatlan eladó és kiadó la-
kásokat keres igényes, készpénzes ügy-
felei részére. Tel: 06-20/974-0571, ba-
koslak.office@gmail.com
 Átadó üzlethelyiség 22 m2 Óbudán, 
forgalmas főútvonalon található. Tel.: 
06-20/496-1533
 Nánási lakóparkban 60 m2-es lakás 
kiadó. Tel.: 06-1/267-0525

Állás
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, 
kora hajnali és esti 4 órás munkára. Tel.: 
06-20/9378-655
 Délutános takarítónőket keresünk 
óbudai és békásmegyeri általános isko-
lákba. Érdeklődni:06-20-980-5616

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-
beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-
2653

Gondozás
 Megfelelő anyagi háttérrel rendelke-
ző, kulturált, egyedülálló fiatalember 
életjáradékot kötne hosszú távú befekte-
tés céljából, esetleg gondozását is válla-
lom: +3670 492-6678
 Eltartási szerződést kötnék, kölcsö-
nös szimpátia alapján. Kérem hívjon bi-
zalommal: 0670/623-7120
 Diplomás férfi lakás fejében eltartá-
si szerződést kötne idős hölggyel/úrral, 
előnyös feltételek mellett. 06-30-696-
0867

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.

Nyitva : H-P 12-18.

Ráday Antik Galéria vásárol készpénzért! 
Antik, modern festményeket, porceláno-
kat, kar- és zsebórákat, álló, fali, asztali órá-
kat, numizmatikát, katonai kitüntetéseket, 
ezüsttárgyakat, antik ékszereket, bútorokat 
stb. ha nem szeretné elkótyavetyélni tárgya-
it! 1092 Bp., Ráday u. 6. (Ibis Hotel alatt) ra-
dayantik@gmail.com, www.radayantik.hu, 
06-30/214-1151, 06-1/201-6188

Újévi viccek
Kissné Miamiban szil-
veszterezik.
Egy üzletbe betérve ré-
mülten mutat a pultra.
– Jaj, istenem, csótány!
– Igen, asszonyom – bó-
logat egykedvűen a ke-
reskedő –, ez Florida...
– Micsoda? Maga név 
szerint ismeri őket?!

***
Két rendőr beszélget:
- Tudtad, hogy idén 
péntekre esik a szil-
veszter?
Mire a másik:
- Remélem nem tizen-
harmadika...
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Az Óbudai Kulturális Központban 
edzőtermet bérlő Óbudai Jutsu Kai 

Kan Egyesület versenyzői kimagasló 
teljesítményt értek el a Kempo Világ-
bajnokságon december 1-jén és 2-án. A 
megmérettetést Budakalászon tartották. 
Az óbudai versenyzők eredményei:
Vaczula Erik – (haladó U15)
1. hely Point Sparring – 60kg
1. hely Önvédelem 
2. hely Fegyveres Kata 
2. hely Kata 
3. hely Gi Submission – 60kg

3. hely Rumble Sparring – 60kg
Verebélyi Zsombor – (haladó U12)
1. hely Kata 
3. hely Fegyveres Kata
1. hely Önvédelem 
Andó Lujza – (haladó U18)
1. hely Kata (mester)
2. hely Kata 
1. hely Önvédelem (mester)
Bomba Gábor – (haladó U21)
1. hely Point Sparring – 71kg (mester)
2. hely Rumble Sparring – 71kg (haladó)
1. hely Rumble Sparring – 71kg (mester)

Aranyeső a Kempo Világbajnokságon

Rekord mennyiségű ne-
vezés és versenyző 

vett részt a BVSC őszi ku-
páján. A versenyen korlá-
tozni kellett a nézők számát 
a katasztrófavédelem kéré-
sére. A Római Sport Egye-
sület úszói kiválóan teljesí-
tettek a rangos megméret-

tetésen. Valamennyi úszó 
javítani tudott legjobb ide-
jén. Érmes versenyzők: Gö-
möry Zsolt (2010) 1 arany-, 
2 bronzérem; Körmöci 
Csenge (2007) 2 ezüst; Ki-
rály Nelli (2007) 2 bronz; 
Schonek Kolos (2010) 1 
bronz; Báti Boróka (2005) 

1 bronz, 8x50 méter gyors-
váltó 4. hely. A gyerekek 
összesen 11 érmet nyertek. 
A csapat legeredménye-
sebb úszója Gömöry Zsolt 
lett. A versenyzők edzői, 
Gyepes Ádám, Varga Rein-
hard Emese és Gyepes La-
jos büszkék tanítványaikra.

Az RSE tarolt a BVSC őszi kupán
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a magyarság-
tudat és a hazaszeretet erősítésének céljából pályáza-
tot hirdet magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek 
látogatásának támogatására, egy vagy több napos ki-
rándulás keretében, a kerületben működő oktatási in-
tézményeknek.
A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag az in-
tézménybe járó gyermekek belföldi kirándulásával, 
kulturális programokon való részvételével kapcsolat-
ban felmerülő utazási költség kiegyenlítésére, kul-
turális intézmények és emlékhelyek belépődíjára, 
illetve szállás költségre fordítható. A támogatás for-
mája: egyszeri, vissza nem térítendő. Rendelkezés-
re álló keret: 5.000.000 forint. A támogatás mérté-
ke: a költség maximum 50 százaléka gyerekenként. 
Egy napos kirándulás esetén gyerekenként maxi-
mum 5.000, több napos kirándulás esetén 10.000 
forint. Intézményenként két osztály pályázhat. Be-
nyújtási határidő: 2019. február 1., péntek (12 óra).
A pályázat teljes szövege a kiemelt nemzeti és tör-
ténelmi emlékhelyek listájával, az adatlappal az 
obuda.hu honlapon.

Pályázat emlékhelyek látogatására

Álláshirdetés
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény köz-
alkalmazotti jogviszonyba az alábbi munkakörökbe 
keres szakképzett, elhivatott munkatársakat: szak-
tanácsadó, ápoló, gondozó, konyhai-technikai dol-
gozó. Illetmény és juttatások: Az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizonyít-
vány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.
obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint továb-
bi információt Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-
2501552-es telefonszámon.

A Szent József Kato-
likus Óvoda, Álta-

lános Iskola és Gimná-
ziumban januártól ismét 
Manó Tanoda indul a le-
endő első osztályosok 
számára. A foglalkozá-
sokon a tanítók az iskolai 
élettel ismertetik meg az 
óvodásokat sok játékkal. 
Az első alkalom időpont-

ja: 2019. január 9. 16.30 
óra. Február 2-án min-
den kedves érdeklődőt – 
az első osztályba illetve 
gimnáziumba készülő di-
ákokat és szüleiket – vár-
nak nyílt napjukra, ame-
lyen 8-12 óráig látogat-
hatók egyes tanórák. To-
vábbi információk: www.
sztjozsef.net

Manótanoda

Tücsökzene
Januárban kedvezményes foglakozások. Alkalman-
ként is lehet fizetni. Ár: 950 Ft/alkalom. Ideális idő-
töltés babák és csa-
ládjuk számára. Idő-
pont: Tücsök-zene 
szerda 9.30. Iciri-pici-
ri tücsök-tánc péntek 
9.30. Helyszín: Óbu-
dai Kulturális Központ 
(San Marco u. 81.). El-
érhetőség: www.tu-
csok-zene.hu; e-mail: 
tucsoktanc@gmail.
com vagy +36-30-
989-6040.
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Rendhagyó sportese-
mény színhelye volt 

december másodikán a 
III. kerületi TVE uszo-
dája. Szívbeteg gyerekek 
számára rendeztek egy 
különleges vízi parádét 
olimpiai bajnokok, él-
sportolók közreműködé-
sével. Az esemény szer-
vezője Beck Mónika – 
Magyarország Szív Fu-
tónagykövete - 27 éve él 

szívritmus-szabályzó ké-
szülékkel, ő aztán iga-
zán tudja, milyen nagy 
élményt jelent a kis be-
tegeknek egy ilyen ese-
mény. Felhívására öröm-
mel csatlakoztak vízilab-
dások és kajakosok, akik 
szeretettel, együttérzés-
sel segédkeztek a gyere-
kek önfeledt sportolásá-
ban. Már maga a pom-
pás környezet, a meden-

ce csillogó víztükre is 
ámulatba ejtette a seré-
nyen készülődő aprósá-
gokat, az meg már maga 
volt a csoda, hogy kajak-
ba ülve evezhettek, vízi-
labdás szerelésben, pólós 
sapkában labdázhattak, 
kapura lőhettek, együtt 
sportolhattak a példaké-
pekkel. Segédkező pél-
daképekből pedig ezúttal 
sem volt hiány. Örömmel 

vállalták a közreműkö-
dést a III. kerületi TVE 
és az UVSE női vízilab-
dacsapat játékosai, a me-
dencés kajakozás biz-
tonságáról Szabó Szil-
via, Storcz Botond és ifj. 
Foltán László gondosko-
dott. Ezen a délelőttön a 
mosolygó, csillogó sze-

mű apróságok rövid idő-
re ugyanúgy érezhették 
magukat, mint egészsé-
ges társaik: egy sport-
esemény részvevői lehet-
tek, közönség előtt bizo-
nyíthatták ügyességüket, 
élvezhették a mozgás és 
a játék örömét.

Kép és szöveg: LA

A Ledényi Judo Isko-
la 2008-ban alakult 

Óbudán. Ledényi Leven-
te, az iskola megálmo-
dója – válogatott judós, 
többszörös magyar baj-
nok, az Európa-bajnok-
ságot megnyerő csapat 
tagja – hat óvodás gyer-
mekkel kezdte el a fog-
lalkozásokat a LIDO fit-
ness termében. Egyre 
többen jelentkeztek az 
edzésekre, kinőtték he-
lyüket, ezért a művészeti 
iskolába tették át székhe-
lyüket. Az önkormány-
zat segítségével hamaro-
san megtalálták az ideá-
lis helyszint, a COLOR-
TEX egykori műhelyé-
nek helyiségét. Itt min-
den megtalálható, ami a 
komoly felkészülést se-
gíti, például a 100 négy-
zetméteres tatami, a má-
szókötelek, az erősítés-
hez szükséges számtalan 
egyéb kellék. 

Az edzésre járók létszá-
ma a sikeres munkának 

köszönhetően évről évre 
nő. Jelenleg 120-an járnak 
ide sportolni, ebből 98 
gyermek óbudai. A zök-
kenőmentes munkához 
nagyban hozzájárul az ön-
kormányzat támogatása.

A judo iskola verseny-
zői sok korosztályos meg-
mérettetésen indultak. 
Az országos bajnoksá-
gon 2012-ben is megmu-
tatták tudásukat: Rohá-
csi Szimonetta ezüstérmes 
lett, 2013-ban megszerez-
ték az első magyar bajnoki 
aranyérmet Demeter Ben-
degúz révén, majd ugyan-
ezen a versenyen, 10 perc-
cel később a másodikat is, 
Demeter Marcell állhatott 
a dobogó legfelső fokára. 
Csiszár Gergely a serdülők 
között bronzéremig jutott, 
ő lett a judo iskola első vá-
logatottságot elért tagja. A 

judo iskola 2012-2015 kö-
zött 2 háromszoros magyar 
bajnokot és 1 kétszeres ma-
gyar bajnokot nevelt ki.

A klub megalakulásának 
első évében a versenyeken 
nyert 22 érem után idén 
206 éremnek őrülhettek a 
sportolók. Magyar bajno-
ki érmes lett: Kollár Ágos-
ton, Kis Levente Bátor, 
Csiszár Gergő, Ledényi 
Levente. Ezüstérmesek: 
Raffay Barnabás, Len-
gyel Csanád. Bronzérme-
sek: Stopp Patrik, Raffay 
Levente. Nemzetközi ver-
senyeken is kiemelkedően 
szerepelnek a Ledényi ju-
dósok: Európa Kupát nyert 
Kollár Ágoston, Budapest 
Kupát Kollár Sebestyén. 
Az idei év megkoronázása 
volt, hogy a fiúk megnyer-
ték a serdűlő országos csa-
patbajnokságot.

Judóból jeles

Szívbeteg gyerekek vízi parádéja

Kölyök Sportoló Nap a Csalogányban
A Csalogány Diáksport Egyesület már harmadik al-
kalommal adott otthont az Országos Kölyök Sporto-
ló Nap rendezvénynek. A San Marco utcai intézmény 
tornatermében bemutatkoztak az ország különböző 
részeiről érkező kölyök sportolók. Vendégként érkez-
tek a MetLife kollégái, az MSOSZ képviselői, Kállai Il-
dikó fitnesz-világbajnok ás maga a Mikulás is. Együtt 
ünnepelt 7 intézmény közel 50 kölyök sportolója, ép 
gyermekek, egyesített partnerek, ifjúsági vezetők, 
szülők és felkészítők. Karácsonyi hangulatban telt el 
a délelőtt, sok érdekes programon vehettek részt a 
gyerekek. Nagy sikert aratott Sárközi Anita koncertje, 
majd következett a közös bemelegítés a várva- várt 
sportprogram. A kicsik kipróbálhatták magukat az 
akadálypályákon, minden állomáson önkéntesek és 
kollégák várták őket. A kölyök sportolók nagy lelkese-
déssel teljesítették a feladatokat, majd végig szurkol-
hattak egy rögtönzött mini-kosár bemutatót.

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyző-
ik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küld-
jék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!

Irány a Budai-hegység!
Az Összefogás Óbudáért Egyesület december 29-
én évzáró túrát szervez a Budai-hegységbe a kö-
vetkező útvonalon: Táborhegy, 137-es busz Mára-
maros úti végállomás – Kőtaraj - Guckler Károly 
erdei sétány – Virágos-nyereg - Csúcs-hegy Tök-
hegy – Szarvas-hegy – Kálvária-hegy Pesthidegkút 
Ófalu (forralt bor kóstolás) – Gercse – Virágos-nye-
reg – 137-es busz Erdőalja úti végállomás. Távol-
ság: 10 kilométer. Szintemelkedés: 150 méter. A tú-
ra nehézségi foka: könnyű. Találkozó: 9.40 órakor, a 
137-es busz Máramaros úti végállomásánál. Érke-
zés: Erdőalja út, 15-16 óra között. Túravezető: Ta-
kács Andrea. A túrára a +36-30-173-4405-ös tele-
fonszámon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu 
e-mail címen lehet jelentkezni.
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Az Óbudai Szociális és Szolgáltató 
Intézmény idén is meghitt karácso-
nyi ünnepségeket rendezett nyugdí-
jas ellátottjainak az idősklubokban 
az adventi időszakban. Bús Balázs 
polgármester hagyományosan aján-
dékcsomagot adott át az összes 
klubtagnak. 

Az Almási Balogh Lóránd 
Idősek Klubjában decem-

ber 10-én izgatottan várták a 
nyugdíjas klubtagok a műsort 
és az ünnepi étkeket. Bús Ba-
lázs ünnepi beszédében kiemel-
te, a karácsony valódi tartalma 
nem az, amit az utcán és tere-
ken látunk belőle. Magának az 
ünnepnek a megtapasztalt va-
lósága nagyon sok esetben – el-
sősorban az önök kortársai szá-
mára egészen más. Az egye-
düllét, a társ és a család hiánya 
ilyenkor felerősödik. Az isteni 
megtestesülés azonban épp azt 
üzeni, hogy senki sincs egye-
dül. Az adventi koszorún égő 
gyertyák fénye szétoszlatja a 
sötétséget, és fényt hoz mind-
annyiunk életébe. Valóban hit 
és nyitottság kell annak megér-
téséhez, hogy sosem vagyunk 
egyedül. Ez a karácsony lényegi 
üzenete. A Fodros Általános Is-
kola 4 c. osztályos tanulói meg-
ható műsorral kívántak áldott 
ünnepeket az időseknek.  

A Szérűskert és a Kiskorona 
utcai idősklubban december 13-
án tartottak karácsonyi ünnepsé-
get. A szépkorúak mindkét he-
lyen meghatódva fogadták a ke-
rületi óvodákba járó gyermekek 
betlehemi játékát. A Kiskoro-
na utcai Idősek Klubjában Bús 
Balázs a karácsonyhoz kapcso-
lódóan hangsúlyozta: ahogy a 
szent család minden kiszolgál-
tatottság és szegénység ellené-
re igazi szeretet közösségként 

lett a megváltás kiindulópontja, 
úgy számunkra is csak egy sze-
retet közösség tagjaként, mások-
kal megosztva lehet teljes a ka-
rácsony öröme.

Varga Mihály pénzügymi-
niszter, országgyűlési képvise-
lő Albert Schweitzer egy mon-
datát idézte a jelenlévőknek. „A 
fiatalság mércéje nem az élet-
kor, hanem a szellem és a lé-
lek állapota, az akarat és a kép-
zelőerő, az érzelmek intenzi-
tása, a jókedv és a kalandvágy 
győzelme a lustaságon.” A jó-

kedv, az együttlét, a tartalmas 
programok mindenkinek lehe-
tővé teszik, hogy valóban a fia-
talságból kapjanak egy darabot. 
Mert nem az életkor teszi fiatal-
lá vagy időssé az embert, hanem 
az, ahogy az élethez viszonyul.  

A Harang idősklubban az 
Óbudai Szent Péter és Pál Sza-
lézi Általános Iskola és Óvoda 
óvodásai adtak december 12-én 
karácsonyi műsort. Ezt követő-
en az ajándékok kiosztásával, 

énekléssel folytatódott a közös 
ünneplés.

A Heltai Idősek Klubjában is 
megteltek a termek december 
10-én, ahol a Zipernowsky Ál-
talános Iskola diákjai műsorral 
és saját készítésű üdvözlőlappal 
örvendeztették meg az időseket.

Bús Balázs polgármester itt 
tartott beszédében kiemelte: - Mi 
már az adventi várakozás idősza-
kában is arra törekszünk, hogy a 
karácsonyra méltó módon, má-
sokkal együtt, közösséget alkot-
va készülhessünk. „Nem jó az 
embernek egyedül” – olvashat-
juk Mózes I. könyvében, a Te-
remtéstörténetben, s mi ennek 
fényében rendezzük meg évről 
évre hagyományos adventi vásá-
runkat, melyre tisztelettel várjuk 
önöket is a Fő téren.

A Derűs Alkony Gondozóház-
ban és a Hatvany Lajos Idősek 
Klubjában december 11-én, a 
Harrer Pál idősklubban decem-
ber 12-én tartottak vendéglátás-
sal, ajándékozással összekötött 
karácsonyi ünnepséget.     

K. M.

Karácsonyi ünnepségek az idősklubokban
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Óbudán az „Élő népzene a bölcső-
dékben” program ingyenes foglal-
kozásain minden héten más és 
más bölcsődében ismertetik meg 
az apróságokat a hagyományos 
mondókákkal, népdalokkal, hang-
szerekkel.

Az elmúlt években jelentő-
sen megnőtt a megkésett 

beszédfejlődésű kisgyermekek 
száma. A zenei fejlesztés fon-
tosságából kiindulva indították 
el Óbuda bölcsődéiben azt az 
ingyenes foglalkozás-sorozatot, 
ahova azokat is szeretettel vár-
ják, akik még nem bölcsisek. 
Csoóri Julianna kisgyermekne-
velő és a Kerek zenekar játékos 
elemekkel fűszerezett előadásai 
rendkívül népszerűek a résztve-
vők körében. 

Ezekre a családias hangula-
tú zenés programokra bárki el-
jöhet belépő nélkül, kisgyerme-
kével együtt.

A Kerek zenekar 2019-ben is 
heti rendszerességgel járja majd 
sorra a kerület bölcsődéit, né-
pi mondókákkal, énekekkel va-
rázsolva el a kicsiket és minden 

ízükben megmozgatva őket. Az 
„Élő népzene a bölcsődékben” 
foglalkozásai 2019 januárjától a 
a táblázatban szereplő helyszí-
neken és időpontokban látogat-
hatók.

A bölcsődékről tájékozódhat-
nak a www.obudaibolcsodek.
hu honlapon, illetve az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék Facebook 
oldalon.

A hagyományokhoz hűen, a 
Békásmegyeri Közösségi 

Házban rendezte Óbuda-Békás-
megyer Német, Szlovák és Len-
gyel Nemzetiségi Önkormány-
zata valamint a „Braunhaxler” 
Egyesület a nemzetiségi adven-
tet december 13-án. Az esemé-
nyen felléptek német nemzetiségi 
óvodába, iskolába járó gyerme-
kek, nemzetiségi énekkarok. Bús 
Balázs polgármester és a nemze-
tiségi önkormányzatok elnökei 
gyújtották meg az adventi gyer-
tyát. Az ünnepi műsorban fellép-
tek az Óbudai Mesevilág Óvo-

da és a Kastély Óvoda nemzeti-
ségi óvodásai, a Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola és az El-
ső Óbudai Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Isko-
la tanulói, valamint a Pilisszántói  
Szlovák Pávakör, a Hollós Lajos 
Kórus, a lengyel Szent Kinga Kó-
rus és a házigazda: a Braunhax-
ler Dalkör. Az ünnepi műsort a 
négy nyelven (szlovákul, lengye-
lül, németül és magyarul) énekelt 
Csendes éj zárta, majd fehér asz-
tal mellett folytatódott a meghitt, 
családias program.

Csendes éj négy nyelven

2019-ben is zenés szerdák óbuda bölcsődéiben
Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától

2019.01.09. 1039 Bp. Víziorgona u 8 1039 Bp. Kelta u. 3 1036 Bp. Mókus u. 1-3

2019.01.16. 1039 Bp. Medgyessy  3 1031 Bp. Arató E. tér 1-3. 1032 Bp. Solymár u. 12
2019.01.23. 1035 Bp. Kerék u 12-14 1035 Bp. Szél u. 23-25. 1033 Bp. Szérűskert 35.*
2019.01.30. 1032 Bp. Solymár u. 12 1036 Bp. Mókus u. 1-3 1039 Bp. Fodros u. 7.
2019.02.06. 1039 Bp. Víziorgona u 8 1039 Bp. Víziorgona u.1.* 1039 Bp. Kelta u. 3

2019.02.13. 1039 Bp. Medgyessy  3 1039 Bp. Fodros u. 7. 1031 Bp. Arató E. tér 1-3.

2019.02.20. 1035 Bp. Kerék u 12-14 1035 Bp. Szél u. 23-25. 1039 Bp. Víziorgona u.1.*
2019.02.27. 1032 Bp. Solymár u. 12 1036 Bp. Mókus u. 1-3 1033 Bp. Szérűskert 35.*
2019.03.06. 1039 Bp. Víziorgona u 8 1039 Bp. Víziorgona u.1.* 1039 Bp. Kelta u. 3
2019.03.13. 1039 Bp. Medgyessy  3 1039 Bp. Fodros u. 7. 1031 Bp. Arató E. tér 1-3.

2019.03.20. 1035 Bp. Kerék u 12-14 1035 Bp. Szél u. 23-25. 1033 Bp. Szérűskert 35.*

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”.
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Folytatás az 1. oldalról
- Nemzeti identitásunk 
érdekében fontos, hogy 
tegyünk kulturális örök-
ségünk megőrzéséért, 
ugyanakkor elengedhe-
tetlen, hogy XXI. századi 
követelményeknek meg-
felelő tartalommal tölt-
sük meg múzeumainkat 
és művelődési intézmé-
nyeinket – hangsúlyozta 
Varga Mihály a Kiscelli 
Múzeum megújult kiál-
lítóterének december 17-
ei átadásakor. - Jól mű-
ködőek, élőek csak ak-
kor lesznek, ha a válto-
zó világgal együtt vál-
toznak, vagyis megfele-
lő módon segítik az ok-
tatást, a kutatást és egy-
ben közösségi teret is ad-
nak az itt élőknek – tette 
hozzá a pénzügyminisz-
ter, a II. és III. kerület or-
szággyűlési képviselője. 
- A kormány 2010 óta ki-
emelt figyelmet szentel a 
kulturális és muzeális ér-
tékek védelmének, a ren-
delkezésre álló infrast-

ruktúra folyamatos meg-
újításának – emelte ki 
megnyitójában. Számos 
beruházási programban 
– például a Liget Buda-
pest, a Modern Városok 
Program, a Nemzeti Kas-

télyprogram és a Nemze-
ti Várprogram – újulnak 
meg múzeumok és mu-
zeális gyűjteményeknek 
otthont adó épületek or-
szágszerte. Emellett a 
mai igényeknek megfele-

lően, a közgyűjtemények 
digitalizációját is segíti a 
kormány. Több mint 15,2 
milliárd forintot fordíta-
nak ilyen célokra 2018 
és 2021 között– mondta 
a pénzügyminiszter. 

A Kiscelli Múzeum épü-
letének a 352,5 millió fo-
rint összköltségű beru-
házását a kormány 317,5 
millió forinttal támogat-
ta, 35 millió forinttal a fő-
városi költségvetés járult 
hozzá a kiadásokhoz – hív-
ta fel a figyelmet Szalay-
Bobrovniczky Alexandra 
főpolgármester-helyettes, 
aki szerint a folyamatos 
együttműködés előnyeit 
számos területen érezhetik 
a budapestiek. A most le-
zárt projektben a múzeum 
alatti, XVIII. századi szik-
lapincét 400 négyzetméte-
res kiállítótérré alakították 
át. Megújult az intézmény 
főbejárata, új gépészeti és 
elektromos központot ka-
pott az épület, restaurálták 
a déli melléképületszárny 
két barokk díszkapuját is 
– hangzott el a megnyitón.                         

K. M.

Kormányzati és fővárosi támogatásból

Új kiállítótér a Kiscelli Múzeumban

Mint arról korábban hírt ad-
tunk, egyedülálló római kori 
kocsi-sírra bukkantak a Buda-
pesti Történeti Múzeum és a 
Magyar Nemzeti Múzeum régé-
szei a Csillaghegyi Strandfür-
dő területén, az egykori Aquin-
cum közelében tavaly tavasz-
szal. A nagy érdeklődés miatt 
december 13-án sajtótájékoz-
tatón számoltak be a szakem-
berek arról, hol tartanak a 
munkálatokkal. Tervek szerint 
a tárgyak másolatát a fürdőben 
állítanák ki, melyet így a vendé-
gek is láthatnak majd. 

A Csillaghegyi Árpád 
Forrásfürdő építését 

régészeti vizsgálat előzte 
meg, ennek során bukkan-
tak a szakemberek a nem-
zetközi berkekben is ku-
riózumnak számító római 
kori kocsi-sírra. Az ásatá-
sok megkezdése előtt csak 
kevés információ állt ren-
delkezésre a strandfürdő 
területén várható emlé-
kekre vonatkozóan. A ko-
csi-sírt a Budapesti Törté-
neti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Múzeum közötti 
együttműködésben, Mráv 

Zsolt vezetésével, vala-
mint Vass Lóránt és Schil-
ling László régész segítsé-
gével tárták fel, tavaly ta-
vasszal. A leletek konzer-
válása és kiemelése a két 
intézmény restaurátora-
inak közreműködésével 
történt. 

A strand területe Aquin-
cum polgárvárosának köz-
vetlen vonzáskörzetéhez 
tartozott. A város északi 
kapujától ugyanis észak-

nyugati irányban mindösz-
sze 2,2 kilométer távol-
ságra található és a limes-
sel párhuzamosan futó út 
mentén fekszik. Az útvo-
nalat villagazdaságok lán-
colata kísérte, melyek a 2. 
század végén és a 3. szá-
zad elején épültek. Ezek 
valószínűleg veteráncsa-
ládok vagy betelepült ke-
leti családok által lakott és 
művelt birtokok voltak. A 
jelenlegi strandfürdőhöz 

legközelebb, légvonalban 
mintegy 500 méterre eső 
római kori építmény a két 
évvel ezelőtt kutatott épü-
let volt, amely a Csillag-
hegyi Villa néven vált is-
mertté. 

A négykerekű kocsit 
mélyre ásott sírgödörbe, 
útra készen helyezték el, 
a mellé leölt két ló tete-
mével együtt. A jármű a 
temetkező Eravisci törzs 
elitjének képzeletében 

azt a célt szolgálta, hogy 
a gazdag földi halandó 
könnyebben eljusson a 
közelinek vélt túlvilágra. 
A régészeknek a legna-
gyobb meglepetést a ko-
csi rendkívüli díszítettsé-
ge okozta. Ezzel, az eddig 
feltártak közül a legszebb 
pannóniai darabok közé 
került. Tizennégy bronz-
szobor ékesítette a jármű-
vet: griffek, sárkánykí-
gyók ábrázolásával oltal-
mazták a megboldogultat. 
A kompozíció központi 
alakja Dionüszosz és vi-
dám kísérete. 

Ez volt az első alka-
lom, hogy régészeti fel-
táráson egy római kocsi 
felépítménye előkerült, 
így az időigényes res-
taurálási folyamat vé-
gén a csillaghegyi ko-
csi szinte minden rész-
letében rekonstruálható 
lesz. A jármű alkatrésze-
it restaurálás után vár-
hatóan két éven belül az 
Aquincumi Múzeumban 
mutatják be. Tervek sze-
rint a szerkezet díszes 
alkatrészeinek másola-
tát a Csillaghegyi Árpád 
Forrásfürdőben láthatja 
a nagyközönség.  Sz. Cs.

Szépülnek a csillaghegyi kocsi-sír leletei
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Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának 
föbb adatainak közzététele az Alapító Okiratában foglaltak alapján

BEVÉTELEK ezer 
forintban

Összes közhasznú 
tevékenység bevétele: 456 332

ebből: nettó árbevétel 123 385
egyéb bevétel: 332 873
pénzügyi műveletek bevétele 74

Vállalkozás tevékenység 
bevétele: 0

BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 456 332

RÁFORDÍTÁSOK ezer forintban
Összes közhasznú 
tevékenység ráfordítása: 391 767

ebből: anyagjellegű ráfordítás: 136 799
személyi jellegű ráfordítás: 250 795
értékcsökkenési leírás: 3 247
egyéb ráfordítás: 870
pénzügyi műveletek ráfordítása: 56

Vállalkozás 
tevékenységráfordítása: 0

RÁFORDÍTÁSOK 
ÖSSZESEN: 391 767

Könyvvizsgálattal alátámasztott adatok.
Budapest, 2018. május 31.

Ács Péter sk.
ügyvezető

Ünnepi ügyfélfogadás
Az alábbiak szerint fogadják az ügyfe-
leket a Kormányablakok, valamint a 
Központi Okmányiroda december 17. és 
2019. január 2. között.

December 20. Kormányablakok és Köz-
ponti Okmányiroda: általános csütörtö-
ki nyitvatartás. December 21. Kormány-
ablakok: 8.00- 2.00. Központi Okmány-
iroda: pénteki nyitvatartás. December 22. 
Kormányablakok: zárva. Központi Ok-
mányiroda: szombati munkarend. Decem-
ber 23. Kormányablakok: zárva. Közpon-
ti Okmányiroda: 8.00-12.00. Csak ok-
mány ügyintézés, elkészült okmányok át-
vétele, vezetői engedély honosítás. De-
cember 24-26. Kormányablakok: zárva. 
Központi Okmányiroda: 8.00-12.00. Csak 
okmánykiadás. December 27. Kormány-
ablakok, Központi Okmányiroda: csü-
törtöki nyitvatartás. December 28. Kor-
mányablakok: 8.00-12.00. Központi Ok-
mányiroda: pénteki nyitvatartás. Decem-
ber 29. Kormányablakok: zárva. Közpon-
ti Okmányiroda: szombati nyitvatartás. 
December 30. Kormányablakok: zárva. 
Központi Okmányiroda: 8.00-12.00. Csak 
okmány ügyintézés, elkészült okmányok 
átvétele, vezetői engedély honosítás. De-
cember 31. - 2019. január 1. Kormány-
ablakok: zárva. Központi Okmányiroda: 
8.00-12.00. Csak okmánykiadás. Január 
2. Kormányablakok, Központi Okmány-
iroda: szerdai nyitvatartás.
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Decemberben az Óbudai Platán 
Könyvtár és Ezüsthegyi Könyvtára 
ünnepváró családi délelőttjein játé-
kokkal, batyuszínházzal, mesékkel 
és színezőkkel készült. Karácsonyi 
dobozok, képeslapok hajtogatására 
is volt lehetősége az origamit ked-
velőknek. Az adventi koncert igazi 
ünnepi, családias hangulatot hozott 
a könyvtárba. 

A hideg téli napokon a 
könyvtárban megpihenve 

könyveket lapozgatva, mint-
ha megállna az idő. Itt együtt 
készülhetünk az ünnepekre a 
gyerekekkel. A karácsonyi ké-
szülődéshez hozzátartozik ott-
honunk feldíszítése, az adven-
ti koszorú és a fenyőfadíszek 

készítése valamint a mézeska-
lácssütés is. A könyvtári köny-
vekben ötleteket és segítséget 
találhatunk a különféle techni-
kákhoz, adventi naptárak ké-
szítéséhez, recepteket olvas-
hatunk a mézeskalácssütéshez 
és saját készítésű szaloncukor-
hoz. Óvodásoknak és iskolá-
soknak is ajánljuk a könyvtá-
ri könyveket, hiszen a betlehe-
mezéshez egy teljes műsor is 
összeállítható. A könyvekben 
bemutatott ötletek alapján lep-
hetjük meg szeretteinket, ba-
rátainkat egyedi különleges 
ajándékokkal.

A mézeskalács évszáza-
dok óta elengedhetetlen kellé-
ke, része az ünnepnek. Kicsik 
és nagyok együtt sürgölődnek 
a konyhában, és szebbnél szebb 
formákat, díszítéseket találnak 
ki. A családi titkos recept pedig 
generációról generációra örök-
lődik. A kellemes illatot árasz-
tó remekművek finom cseme-
gék és egyben csodaszép kará-
csonyfadíszek is, amelyek meg-
hitt hangulatot teremtenek a la-
kásban. A karácsonyi asztal el-
képzelhetetlen hal, bejgli, al-

ma és dió nélkül. A kerek alma 
a család összetartásának a jelké-
pe. Karácsony estéjén összeült a 
család és a családfő annyi sze-
letre vágta fel az almát, ahányan 
az asztalt körülülték. Úgy tartot-
ták, ha a család egyszerre eszi 
meg az almaszeleteket, akkor a 
következő évben is együtt lesz-
nek. A mézes-diós sült alma egy 
illatos, forró desszert és a leg-
egyszerűbb téli édesség. Percek 
alatt készen van és a testet-lel-
ket is felmelegíti az ünnepi asz-
talnál ülve.

Hozzávalók: 4 db alma, 12 dkg dió, 2-3 evőkanál méz, 1 teás-
kanál fahéj és fél citrom leve
Elkészítése: Az almák tetejét vágjuk le és tegyük félre. A mag-
házakat kiskanállal távolítsuk el és kis citromlevet locsoljunk a 
gyümölcsökre. A töltelékhez keverjük össze a mézet és az ap-
róra vágott diót. Töltsük meg az almákat, szórjuk meg fahéjjal 
és tegyük vissza a felső részüket, majd rakjuk őket egy tepsibe. 
Forró sütőben sütve körülbelül tíz perc alatt elkészül.
Békés, áldott karácsonyt kíván minden kedves olvasójának az 
Óbudai Platán Könyvtár és Ezüsthegyi Könyvtára.

Ünnepi készülődés a könyvtárral




