
XX. évfolyam 2. szám • Megjelenik kéthetente 40 oldalon • 2014. január 31.

III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópol-
gárok, óbudai székhelyû civil szervezetek is
javaslatot tehetnek a Díszpolgár személyére.

A Gyógyító Jószándék Alapítvány hagyo-
mányos jótékonysági hangversenyét febru-
ár 2-án rendezik az Óbudai Társaskörben. 

Betegségmegelõzõ programsorozat in-
dul idén: tíz alkalommal rendeznek szû-
réseket a kerület hét pontján.40

Egészségkörút Óbudán

5
Ki lesz Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára?

12
Koncert az izombeteg gyermekekért

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma február
14-én, pénteken jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu honlapon.

Április 6-ra tûzte ki az országgyûlési választást Áder János köztársasági elnök
Választási tudnivalók a 6. oldalon

Átadás idén õsszel 

Épül a bölcsõde Csillaghegyen

A terveknek megfelelõen folyik a Hunyadi utcai bölcsõde építése Csillaghegyen. A 630 millió forint összköltségû projekthez korábban közel 150
millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat                                                                                                       RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Kerékpárosbarát hivatal
Második alkalommal nyerte el a polgármesteri hiva-
tal a Kerékpárosbarát Munkahely címet. Az önkor-
mányzati koncepció része a kerékpáros közlekedés
továbbfejlesztése. BÕVEBBEN AZ 5. OLDALON

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbudai polgárok, civil szervezetek,
egyéb közösségek írásban tehetnek ja-
vaslatot március 10-ig arra, ki kapja az
elismerést. FELHÍVÁS A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Egészségügy

A z iskoláskorú gye-
rekek egészséges

táplálkozása szívügye a
III. kerületnek. 2008-
ban indítottuk el az Is-
kolabüfé programunkat,
amelynek a célja a cuk-
ros üdítõk kiszûrése. Ta-
valy óta emelt szintû ét-

keztetés folyik a kerüle-
ti iskolákban, amelynek
célja, hogy ne csak több
szárnyas- és halétel, ha-
nem nagyobb mennyisé-
gû zöldség és gyümölcs
is kerüljön a menzaasz-
talokra. Emellett támo-
gatjuk a rászoruló gye-

rekek reggeliztetését és
tízóraiztatását is. Ezért
örülök nagyon, hogy a
Dobozra fel! program
éppen egy III. kerületi
iskolából indul el -
mondta Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere, aki Men-

czer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormány-
zati képviselõvel közö-
sen képviselte a város-
részt az iskolaterem-
ben rendezett esemé-
nyen. 

Feldman Zsolt állam-
titkár elmondta, az Eu-
rópai Unió kezdemé-
nyezésére és annak tá-
mogatásával indult el
idén a Nemzeti Iskola-
gyümölcs Program,
amelyben 2030 iskola
535 ezer diákjához jut-
nak el egészséges ter-
mékek. 

Ennek a programnak a
része a most induló, Do-
bozra fel! címû rajzpá-

lyázat is. A pályázatot 1-
6. osztályos diákoknak
hirdetik meg, akiktõl
rajzokat várnak „A fától
az iskolapadig - avagy
hogyan jut el a gyü-
mölcs a termelõktõl a
gyümölcslé-gyáron át az
iskoláig?” címmel. A
megjelölt témakörben
készült rajzokat a fiata-
lok a mateszfruct.hu/
diakoknak oldalra tölt-
hetik fel március 5-ig.
A határidõ lejártát köve-
tõen szakemberekbõl ál-
ló zsûri választja ki a
legjobbakat, amelyek az
iskolákba kerülõ gyü-
mölcslevek dobozát dí-
szítik majd. K. Gy.

Gyümölcslevet az iskolákba!

Dobozra fel! – rajzpályázat indul Óbudáról
A statisztikák szerint a magyar lakosság egyre kevesebb gyümölcsbõl készült üdítõ-
italt fogyaszt. Aggasztóbb a helyzet a fiatalok körében, akik szeretik cukros-szénsa-
vas üdítõkre cserélni az egészségesebb termékeket. Ezen próbál enyhíteni az az isko-
lai akció, amelyet most a Nemzeti Iskolagyümölcs-program legnagyobb beszállítója, a
Matész-Fruct Kft. hirdet meg a Vidékfejlesztési Minisztériummal együttmûködve. Az
1-6. osztályos diákokat megszólító programot az Óbudai Nagy László Általános Iskolá-
ban hirdették meg január 22-én.

Valamennyi védõnõi ta-
nácsadó megfelel azoknak
a követelményeknek, ame-
lyek szerint a betegektõl
elkülönítetten kell fogadni
az egészséges kismamákat
és a gyermekeket. 

AIII. kerület védõnõi
ellátása 7 egészsé-

ges tanácsadóban valósul
meg, ahol a területileg il-
letékes védõnõ a váran-
dós gondozást, valamint
a 0-6 éves korú gyerme-
kek prevenciós ellátását,
a szûrõvizsgálatokat és a
korhoz kötött védõoltá-
sokat is szervezi és végzi
az általuk gondozott csa-
ládoknál. A védõnõi
egészséges tanácsadókba
az egészséges gyerme-
kekkel érkeznek a szüle-
ik a csecsemõ- és gyer-
mektanácsadásokra, míg
a tanácsadók szomszéd-
ságában található házi

gyermekorvosi rendelõk-
ben a beteg gyermekek
ellátása zajlik.

A két szakma - a védõ-
nõk és a gyermekorvosok -
tevékenységének térbeli
elválasztása a gyermekek
egészségének megõrzése
szempontjából rendkívül
fontos, mert ezzel elõzhetõ
meg a fertõzéses, vírusos
megbetegedések átterjedé-
se a két rendelõ között. A
családok ezért a gyermek-
orvost és a védõnõt is kü-
lön bejáraton, másik ren-
delõben közelíthetik meg.
AIII. kerületben mûködõ 7
védõnõi tanácsadó egyiké-
ben, a Vöröskereszt utcai
tanácsadóban viszont ko-
rábban egy helyen, a ren-
delési idõben azonban szi-
gorúan elkülönítve volt el-
érhetõ mindkét szolgálat.

A 2013. év ezért ko-
moly elõrelépést jelentett
az intézmény és a lakosság

számára egyaránt, hiszen
az önkormányzat 15 mil-
lió forintos beruházásával
tavaly nyáron avatták fel a
Vöröskereszt utca 9-11.
szám alatti új egészséges
tanácsadót, a III. kerületi
Védõnõi Szolgálat meg-
újult telephelyét. Az ön-
kormányzatnak ezzel a be-
ruházásával már elmond-
ható, hogy Óbu-
dán valamennyi
védõnõi tanács-
adó a népegész-
ségügyi elõírá-
soknak megfele-
lõen, a beteg
gyermektõl el-
különítetten teszi
lehetõvé a lakos-
ság számára,
hogy igénybe
vegyék a védõ-
nõi ellátást, ezzel
is biztosítva a
gyermeket várók
és a gyermekek

egészségének megõrzését.
Az új tanácsadóban az itt
dolgozó 2 területi védõnõ
mellett egy iskolavédõnõi
központot is kialakítottak,
ahol 8 iskolavédõnõ szá-
mára biztosítottak megfe-
lelõ, kulturált munkakö-
rülmények.

Az önkormányzati for-
rásból megszépült védõ-

nõi tanácsadó kellemes
légkörben, bababarát kör-
nyezetben, külön szoptató
helyiséggel, családias cse-
csemõ tanácsadó helyi-
séggel, modern felszerelé-
sû várandós tanácsadóval
és a váróban kialakított
baba-sarokkal várják a
kerület várandósait és kis-
gyermekes családjait.

Megfelelnek a népegészségügyi követelményeknek a védõnõi tanácsadók

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás

Csillaghegy térségében az
Álmos utcai bölcsõde az
egyetlen, 3 év alatti gyerme-
kek napközbeni ellátását
biztosító intézmény. A mára
korszerûtlenné vált bölcsõ-
de felújítása, elõírások sze-
rinti átalakítása kivitelezhe-
tetlen, ezért 2011-ben új in-
tézmény építésérõl döntött
az önkormányzat. 

Atöbb mint 630 millió
forint összköltségû

projektre 2012-ben közel
150 millió forintot nyert a
III. kerület a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség pályá-
zatán. 2012 szeptemberé-
ben elkezdõdött a közbe-
szerzési eljárás, egy év
múlva pedig a kivitelezés.
A tervek szerint 2014
õszén a gyerekek birtokba
vehetik az új bölcsõdét.

A kivitelezés 2013 vé-
gén a vállalkozási szerzõ-
désben rögzített ütemterv-
nek megfelelõ, sõt némi
elõteljesítés is tapasztalha-
tó. Az épület alapvetõen
két egységbõl áll, a hátsó,
négyszög alaprajzú, egy-
emeletes sátortetõs kiszol-

gáló (konyha stb.) épület-
bõl, és a négy csoport szo-
bás, kör alaprajzú, fakupo-
lás épületrészbõl. Mindkét
épületrész szerkezetkész,
az elsõ rész tetõszerkezeti
ácsmunkái megkezdõd-
tek, a második épületrész-
ben a kupolákat tartó vas-
beton pilléreket fagyvé-
delmi takarással fedték.

Az építkezés területén
lévõ játszóteret, melyet a
munkálatok miatt el kellett
bontani, egy új, az uniós
elvárásoknak is megfelelõ,
modern játszótérrel pótol-
ják. Az új bölcsõde - iga-
zodva a kor követelmé-
nyeihez - akadálymentesí-
tett lesz, az épületben só-
szobát is kialakítanak.

Átadás idén õsszel 

Épül a bölcsõde Csillaghegyen
• A kerületben jelenleg 11
bölcsõdében 922 gyer-
mek napközbeni ellátá-
sát biztosítja az önkor-
mányzat. Az utóbbi évek-
ben 100-130 új férõhelyet
alakítottak ki. A Hunyadi
utcai bölcsõde 52 férõhe-
lyével összesen 936
gyermeket tudnak fogad-
ni az intézmények.

Pályázati sikerek 2013-
ban, kihívások és új lehe-
tõségek 2014-ben. Az Óbu-
da-Békásmegyer Városfej-
lesztõ Nonprofit Kft. veze-
tõje az elnyert források
hasznosulásáról beszélt.

Óbuda-Békásmegyer
Városfejlesztõ Non-

profit Kft. feladata, hogy
különbözõ - elsõsorban
uniós, de egyéb, például

fõvárosi - forrásokból tá-
mogatást szerezzen a ke-
rület fejlesztési céljaihoz,
és az így elindított pro-
jekteket menedzselje. Az
önkormányzati tulajdonú
cég tavaly szervezeti át-
alakításon ment keresz-
tül, és õsztõl már kibõ-
vült feladatkörökkel vé-
gezte a rá bízott munkát.
Az év egyértelmûen si-
keresnek volt mondható,

hiszen 2013-ban több pá-
lyázati pénzt sikerült
megszerezni, mint 2008
óta összesen. Ez szám-
szerûsítve azt jelenti,
hogy a Városfejlesztõ
kft.-n keresztül Óbuda
kilenc projekttel közel 1,4
milliárd forintot nyert,
egyebek mellett iskolák-
óvodák energetikai kor-
szerûsítésére, közterek
megújulására, vagy épp
játszótér létesítésre.

Ami pedig a megvaló-
sítás alatt álló beruházá-
sokat illeti, a korábbi pá-
lyázatok alapján ezekhez
285 millió forintot sike-
rült lehívni. 

Virág Benedek, a társa-
ság ügyvezetõje elmond-
ta, a múlt évi sikeres pá-
lyázás a kerületi lakosok
számára javuló életkörül-
ményeket, a Városfej-
lesztõ kft. számára pedig
kihívást jelent, hiszen a

projektek javarészt 2014-
ben megvalósulnak meg,
ami a cég aktív közremû-
ködését igényli. Emellett
természetesen továbbra is

nyitott szemmel figyelik
a pályázati lehetõségeket,
hiszen még mindig szám-
talan fejlesztésre váró te-
rület található Óbudán.

Megújult a Kerék utcai iskola Akadálymentesítették a Laktanya utcai tüdõgondozót

Sikeres pályázatok – javuló életkörülmények

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

Húsz kerékpárt vásárolt
dolgozói számára a III. ke-
rületi önkormányzat 2009-
ben, amikor elõször elnyer-
te a Kerékpárosbarát Mun-
kahely címet. A biciklis
közlekedés a munkahely és
a lakóhely között azóta
egyre népszerûbb Óbudán
és Békásmegyeren.

Nálunk is 
két keréken
A kerékpározás világ-

szerte a városi közlekedés
egyik elõnyös alternatívá-
ja. Az ázsiai országokban
olcsósága, néhol a tömeg-
közlekedési infrastruktúra
hiányossága miatt vonzó,
míg az uniós országokban
a szûkös belvárosi utcák,
a drága parkolás teszik
kedvezõbbé az autós köz-
lekedésnél, de nem elha-
nyagolható az egészség
megõrzését segítõ hatása,
energia- és környezetkí-
mélõ jellege sem. 

A vidéki Magyarorszá-
gon mindig is természetes
volt a kerékpár használa-
ta, a nagyobb városokban,
elsõsorban Budapesten
azonban csak a rendszer-
váltás, és fõképp az uniós
csatlakozás után kezdett
megint elterjedni. Elõször
csak a fiatalabb generációk

számára vált természetessé
a két keréken közlekedés,
ám a biciklis infrastruktúra
fejlõdésével a középgene-
ráció, sõt az idõsebbek is
kedvet kaptak hozzá.

Munka 
és turizmus
Óbudán és Békásme-

gyeren 2010-ben kapott
újabb erõre a kerékpáros

közlekedés, amikor egy
magáncég és az önkor-
mányzat közötti együttmû-
ködésnek köszönhetõen 50
kerékpár vált kölcsönözhe-
tõvé. Az önkormányzat
emellett számos olyan
egészségmegõrzõ progra-
mot szervezett, amelyben
fõszerep jutott a kerékpár-
nak. Ezért pályázhatott a
kerület 2013-ban ismét a

közlekedésért felelõs tárca
és a Kerékpáros Magyaror-
szág Szövetség által közö-
sen kiírt pályázaton a
Kerékpárosbarát Munka-

hely címért, amelyet el is
nyert. Az errõl szóló okle-
velet Kiss Anita jegyzõ
vette át Völner Pál állam-
titkártól január 22-én.

Ahírre reagálva Bús Ba-
lázs polgármester elmond-
ta: - Ahivatalnak 372 alkal-
mazottja van, vegyes kor-
összetétellel, és a kerékpá-
rozás elõnyeit minden kor-
osztály kihasználja a hely-
színi szemlék és környezet-
tanulmányok elkészítésé-
nél. Terveink között szere-
pel, hogy a hivatal kerék-
párállományát bõvítjük,
mert egyre nagyobb igény
mutatkozik a dolgozók ré-
szérõl, hogy a munkába já-
rás eszközének a kerékpárt
választják. Emellett az ön-
kormányzat turisztikai
koncepciójának fontos ré-
sze a kerékpáros turizmus
fejlesztése. (keg)

Biciklivel a munkahelyre!

Kerékpárosbarát hivatal

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím adományozása 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testület-
ének 39/2007. (VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím alapításának és
adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint: a kitüntetõ cím annak a
magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki: a)
Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos,
vagy mûvészeti életében maradandót alkotott; b) egész életmû-
vével, kiemelkedõ munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést
szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet: a) a képviselõ-testület bár-
mely tagja; b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja; c) legalább
100 III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár; d) bármely - a III. kerület-
ben székhellyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható. A kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, majd
a javaslatot a polgármester terjeszti be a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testület 2014 márciusi ülésén dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a polgármester adja át ünnepélyes
keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és
legkésõbb 2014. március 1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásme-
gyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az
ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló ér-
dem részletes ismertetését.
Az indítványt a „Javaslattevõ Testületnek” címezve, zárt borítékban, a 1033
Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási idõ-
ben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni. Bús Balázs

polgármester

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Választás 2014

Április 6-án 
országgyûlési választás

A Köztársasági El-
nöki Hivatal közle-
ményét szó szerint
közöljük:
Hazánk demokrati-
kus és alkotmányos
berendezkedésének
fundamentumát a
szabad választás jo-
ga és lehetõsége je-
lenti.
Az általános válasz-
tások idõpontjának kitûzését az alaptörvény a köz-
társasági elnök kizárólagos jogkörébe utalja, meg-
határozva annak alkotmányos feltételeit is. Alaptör-
vényünk kimondja: „az országgyûlési képviselõk ál-
talános választását - az Országgyûlés feloszlása
vagy feloszlatása miatti választás kivételével - az
elõzõ Országgyûlés megválasztását követõ negye-
dik év április vagy május hónapjában kell megtarta-
ni”. További törvényi megkötés az is, hogy a szava-
zást vasárnap kell tartani, és a választás napja nem
eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszü-
neti napra, továbbá húsvét- és pünkösdvasárnapra.
Az utóbbi három országgyûlési választás alkalmá-
val Magyarország polgárai minden egyes alkalom-
mal április elsõ felében juttathatták kifejezésre aka-
ratukat. Amikor a 2014-es választások kiírásáról
döntöttem - e hagyomány tisztelete mellett -, az
alábbi négy szempont vezérelt:
1. Magyarország polgárainak jogos elvárása, hogy
a választási kampány idõszaka ne nyúljon a szük-
ségesnél és indokoltnál hosszabbra. Ezt a szem-
pontot tiszteletre méltó elõdeim is fontosnak tartot-
ták, amikor kiírták a választások idõpontját.
2. Magyarország érdeke - demokráciánk közel két
és fél évtizedes történetének közös tapasztalata
alapján -, hogy politikai nemzetünk tagjaitól a 2014-
ben felhatalmazást kapó új Országgyûlés mielõbb
megalakulhasson és az új kormány mielõbb mun-
kához láthasson.
3. Magyarország pillanatai drágák, ezért hazánk
polgárai szempontjából kiemelten fontosnak tartom,
hogy az Európai Unió új költségvetésében rendel-
kezésünkre álló, több ezer milliárd forintnyi fejlesz-
tési forrás felhasználását semmi se hátráltassa. Mi-
nél elõbb lesz új felhatalmazással bíró kormány, a
vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és
családok annál elõbb juthatnak hozzá az ország
gyarapodását és polgárainak jólétét szolgáló forrá-
sokhoz.
4. Egy ország élete azonban nemcsak a pénzrõl, a
gazdasági lehetõségekrõl szól, hanem az itt élõk
békéjérõl és nyugalmáról is. Ezért a választások
idõpontját meghatározó döntésemmel azt is elõ kí-
vánom segíteni, hogy - túljutva a politikai pártok
versengésével szükségszerûen együtt járó zajos
kampányidõszakon - a húsvéti ünnepek lehetõleg
már olyan békés és nyugodt keretek között telhes-
senek, ami mindannyiunk személyes és közös re-
ménye, jogos óhajtása – bármi legyen is a hitünk.
Mindezt figyelembe véve, élve az alaptörvényben a
köztársasági elnökre ruházott jogokkal és kötele-
zettségekkel, a mai napon meghozott elnöki határo-
zatommal az országgyûlési választás idõpontját
2014. április 6. napjára tûzöm ki.

Áder János 
köztársasági elnök

Kisebb parlament, egyfordulós választás,
kopogtató cédula helyett ajánlóívek - szá-
mos újdonsággal találkozhatnak a tavaszi
országgyûlési választáson a szavazók. 
A névjegyzékben szereplõ szavazók február
elején kapnak értesítõt arról, hogy melyik
szavazókörben voksolhatnak. Február köze-
pétõl pedig a pártok megkezdhetik a jelöltje-
iket támogató aláírások gyûjtését.

Egyfordulós választás
Már az új parlament létszámához alakítják
az üléstermet a Parlamentben, 2014-tõl
ugyanis kevesebb, 199 képviselõ lesz a ma-
gyar országgyûlés tagja. 106 képviselõ jut be
egyéni választókerületbõl, 93 pedig pártlistá-
ról. Újdonság, hogy idén a korábbi kettõ he-
lyett csak egyfordulós lesz a választás.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetõje
azt mondta: most hogy a köztársasági elnök
kiírta a választásokat, a névjegyzékben sze-
replõ szavazópolgárok február elején egy ér-
tesítõt kapnak, hogy ki, melyik szavazókör-
ben voksolhat.
Február 7-e és 17-e között készülnek el az
értesítõk, és akkor kerülnek kiküldésre. Feb-
ruár 17-e után várhatják a választópolgárok,
hogy felkeresik õket a jelölteket jelölõ szer-
vezetek: akkor indul az ajánlás.

Ajánlóívek
Változás az is, hogy idén már nem lesz ko-
pogtató cédula, helyette a jelölteket a pártok
ajánlóíveinek aláírásával lehet támogatni.
Minden jelöltnek ötszáz aláírást kell össze-
gyûjtenie az induláshoz, a szavazópolgárok
akár több jelöltet is támogathatnak. 
Idén már a magyarországi lakcímmel nem
rendelkezõ, külhoni magyar állampolgárok
is voksolhatnak majd az országos pártlisták-
ra. Regisztrálni a választásokat megelõzõ ti-
zenöt napig, vagyis március 22-ig lehet. Õk
levélben szavaznak majd.
A külföldön elõ, de magyarországi állandó
lakcímmel rendelkezõ magyar állampolgá-
rok a nagykövetségeken és fõkonzulátuso-
kon voksolhatnak, a választás napján.
A szavazók a választás során az országos
listát állító pártokra és az egyéni képviselõ
jelöltekre voksolhatnak. Újdonság, hogy a
Magyarországon élõ nemzetiségek - ha elõ-
zetesen felvetették magukat a névjegyzékbe
- nemzetiségi listára is voksolhatnak, õk vi-
szont pártlistára már nem.
Idén elõzetes eredmény várhatóan a szava-
zás estéjén várható, a végleges eredményét a
külképviseleteken leadott voksok miatt leg-
késõbb április 25-én hirdetik ki. 

Így szavazunk áprilisban
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A kormány minden eddigi döntése a magyar csa-
ládok védelmében született - hangsúlyozta
Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormány-
zati képviselõ lapunknak, hozzátéve: ezt a mun-
kát kell folytatni a következõ ciklusban is.

Régi vágya teljesült Menczer Erzsébet-
nek, amikor 2012. december 12-én az

Országgyûlés döntött arról, hogy január 19. a
Magyarországról elhurcolt németek emlék-
napja legyen.

- Részt vettem az Országgyûléshez benyúj-
tott elõterjesztés megfogalmazásában, ugyan-
akkor önálló indítványként javasoltam, hogy
november 25. legyen a Szovjetunióba hurcolt
magyar politikai rabok és kényszermunkások
emléknapja. Ezt is megszavazta a parlament.
A két történelmi esemény egyébként össze-
függ, hiszen a német vagy németes hangzású
nevet viselõ magyar embereket nem csak itt-
hon telepítették ki munkatáborokba, hanem el
is hurcolták õket málenkij robotra a Gulag te-
lepeire. Közel 800 ezer embert került így kül-
földre, akiknek csak töredéke tudott hazajön-
ni. Úgy gondolom, ahhoz, hogy a múltat fel
tudjuk tárni, és a sebek begyógyulhassanak,
szükség van minél több emlékezésre - mond-
ta Menczer Erzsébet. 

Parlament és önkormányzat
Az elmúlt négy esztendõre visszatekintve a

képviselõ úgy fogalmazott, munkája hatékony-
ságát növelte, hogy az Országgyûlésben és az
önkormányzatban is szerepet vállalhatott. 

- A parlamenti munkámat nyilvánvalóan
ösztönzi, inspirálja az az ismeret, amelyre a
kerületben, a választókkal személyesen ta-
lálkozva tehetek szert. Ugyanakkor a kerü-
let életében részt vállalva azonnal látom,
milyen hatással vannak a parlamenti dönté-
sek a mindennapi életre. Ilyen például a pe-
dagógus-életpálya modell, amellyel a kor-
mány kifejezi azt a szándékát, hogy ország-
szerte 160 ezer pedagógus munkáját szeret-
né elismerni, megbecsülni többek között az-
zal, hogy évente 10 százalékkal megemeli a
béreket. Ez 2017-re hatvan százalékos eme-
lést jelent majd. A szocialista kormányok-
nak egyetlen válasza volt az oktatással kap-
csolatos kérdésekre: a tandíj. Ma nincs álta-

lános tandíj Magyarországon - fejtette ki a
képviselõasszony.

Fejlõdõ közoktatás
A 2013. év fordulatot jelentett a hazai okta-

tás számára, hiszen a fenntartói feladatok jó
része elkerült az önkormányzatoktól. Miköz-
ben az állam nagyobb feladatot vállalt az in-
tézmények fenntartásában, új köznevelési tör-
vény, új alaptanterv is született.

- 2010-re olyan mértékben eladósodtak az
önkormányzatok, hogy nem tudták fenntartani
az intézményeket, óvodák, iskolák zártak be -
emlékeztetett Menczer Erzsébet. - Az adóssá-
gokat átvállalta a kormány, így az önkormány-
zatok már tudnak pályázni, ami elengedhetet-
len az intézmények fejlesztéséhez, korszerûsí-
téséhez. Ez a III. kerületben is így történt, érde-
mes megnézni a Kerék utcai iskolát. Óbudán
nem kellett sem óvodát, sem iskolát bezárni,
éppen ellenkezõleg: miközben meg tudtuk tar-
tani a kerületi oktatás híresen magas színvona-
lát - még a gimnáziumokban is -, bõvítjük a fé-
rõhelyeket. Az új Nemzeti Alaptanterv beveze-
tésével pedig végre az ország összes iskolájá-
ban ugyanaz a tudásanyag szerezhetõ meg. Ko-
rábban valóban hihetetlen különbségek voltak
iskolák között, ami problémát jelentett például
akkor, ha egy diáknak költözés miatt másik is-
kolában kellett folytatnia a tanulmányait. 

Az egészséges nemzet
Az önkormányzat oktatási és sport bizott-

ságának elnökeként Menczer Erzsébet az el-

múlt három év sportfejlesztéseit is kiemelten
fontosnak tartja.

- A kormány nagyon sokat költ az egészség-
ügy fejlesztésére is, gondoljunk csak az egész-
ségügyi dolgozók béremelésére, az eszközvá-
sárlásokra, a kórházak ellátottságának növelé-
sére! De minden egyes dollár, amit a kormány
a sportba fektet, az két dollárral térül meg az
egészségügyben. A mindennapos testnevelés
az egészséges nevelés része. Egészséges társa-
dalmat ugyanis az alapoknál kezdve építhetünk
fel, ennek része a gyerekek mindennapos moz-
gása. Ezért van szükség a tornatermek és a tor-
nacsarnokok fejlesztésére, ezért ígérte meg a
kormány, hogy 2020-ig minden járásban lesz
uszoda. Stadionokat is építünk, amelyeknek
nem mellesleg a kulturális területen is van sze-
repük. A legfontosabb azonban az, hogy a kor-
mány koncepciója szerint nem csak a verseny-
sport érdemel figyelmet, hanem nagyon fontos
odafigyelni a szabadidõs- és tömegsportra, az
iskolai mozgásra is, hiszen ez az egyik legjobb
eszköz arra, hogy egészséges, jó kedélyû társa-
dalom fejlõdjön ki Magyarországon - véleke-
dett ki a képviselõ. - Óbudán és Békásmegye-
ren ez régóta nagyon fontos. Tele vagyunk
sportegyesületekkel, nálunk három jégpálya
mûködik ingyenesen, és sorolhatnám. Büszkék
lehetünk a profi sportolóinkra is, akik közül
most Tóth Tamás paralimpikont és Gyurta Dá-
niel olimpiai bajnok úszót emelném ki. 

Nõk a társadalomban
A sport, az oktatás és a világháborúban el-

hurcolt áldozatok emlékének ápolása mellett
Menczer Erzsébet még egy ügy képviseletét
vállalta képviselõként ebben az országgyû-
lési ciklusban: a nõk társadalmi helyzetének
jobbítását. 

- Rengeteg intézkedés történt a kismamák
helyzetének javítása érdekében: ilyen volt a
gyed emelése egy évrõl kettõre, a gyes kiszé-
lesítése három éves korig, a gyed extra beve-
zetése. De említhetem a nõk negyven év
munkaviszony utáni nyugdíjazását, vagy azt,
hogy az 55 éves kor feletti, egy évvel a nyug-
díj elõtt álló nõk járulékait a kormány a mun-
kahelyvédelmi akcióterv keretében arra az
egy évre átvállalja. Nagyon fontos döntés az
is, hogy az a munkáltató, aki a gyesrõl visz-
szatérõ kismamát foglalkoztatja, kettõ plusz
két évig nem fizet járulékot utána. A kedvez-
ményeknek köszönhetõen a családok ma je-
lentõs összeget tudnak megtakarítani. 

És ha már itt tartunk, nem hagyhatjuk ki a
rezsicsökkentést, amely ugyancsak a nõket, a
családokat segíti: 2013-ban húsz százalékkal
csökkent a villanyáram, a gáz és a távfûtés
ára, 10 százalékkal a víz, a csatorna, a pb-gáz,
a kéményseprés és a szemétszállítás díja, és
jönnek a következõ csökkentések. Van egy
közös emlékünk: emlékszem, gyerekkorom-
ban a szüleim január elején ültek a rádió, a té-
vé elõtt, és figyelték, hogy minek megy fel az
ára. Most van egy kormány, amely árat csök-
kent az év elején. Mi a magyar családokat
képviseljük. Ezt kell tovább vinni. K. Gy.

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért
Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak,
akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmûvükkel
hozzájárultak.” A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képviselõ-testület - rövid indoklást is tar-
talmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beér-
kezett javaslatok alapján - a kulturális, civil és nemzetiségi bizottság véleményének figyelembe vételével -
hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet. Az Óbuda Kultúrájáért Díj-
jal: Seres János szobrászmûvész: „OSZLOPOK” címû kisplasztikája; díszoklevél és bruttó 600.000 forint
összegû pénzjutalom jár. A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton, május 4-én adják át. A
díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek és
egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Csoportjának címezve (1033 Budapest, Fõ tér 4.), „Javaslat Óbu-
da Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2014. március 10-ig postai úton kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisztikai referenstõl kérhetõ. Tel.: 437-8834, e-mail:
borbely.rita@obuda.hu).

„A magyar családokat képviseljük”
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A Fõvárosi Önkormányzat
kiemelt közlekedésfejlesz-
tési beruházása, az 1-es vil-
lamosvonal felújítása ütem-
terv szerint halad. Az Árpád
híd M és Lehel utca közötti
szakasz ideiglenes forga-
lomba helyezése a projekt
indításakor bejelentett ha-
táridõben történt meg. Az
átadás részleges, a vonal
ezen szakaszán a forgalom
újraindítását szolgálja. A
villamospálya elkészültével
számos kiegészítõ munkát a
következõ hónapokban vé-
gez el a kivitelezõ. 

Az Árpád híd M és a
Bécsi út (1V), vala-

mint az Árpád híd M és
Óbuda, Bogdáni út
(101V) között továbbra is
villamospótló autóbusz-
szal lehet utazni. Az Ár-
pád híd M-Lehel utca kö-
zötti szakaszt részlegesen
adták át és helyezték for-
galomba: a villamosok ér-
kezõ és induló végállo-
mása is a Váci úttól kelet-
re esõ, azaz a Bécsi út irá-
nyú peron mellett találha-
tó. Idén tavasszal helyük-
re kerülnek az utastájé-
koztatási felületek, padok
és szemetesek, illetve a
mozgólépcsõk az érintett
megállókban. 

Gyors utazás
kötött pályán
Az Árpád híd M és a

Lehel utca között az el-
múlt két és fél hónap so-
rán átépítették a teljes vil-
lamospálya-szerkezetet,
ezáltal megszûnt a 10 ki-
lométer/órás sebességkor-
látozás. Kicserélték a fel-
sõ vezetékeket, egyúttal
az áramellátási rendszert
is korszerûsítették. Meg-
újultak a villamosmegál-
lók is: akadálymentes,
esztétikus kivitelezésû,
burkolt peronok készül-
tek, új perontetõkkel. A
Lehel utcai megállónál új
gyalogátkelõhelyet adtak
át, amelyen kényelmesen,
akadálymentesen lehet
megközelíteni a Róbert
Károly körútról a peront.

Közúti 
közlekedés 

A Róbert Károly körút
Lehel utca és Pap Károly
utca közötti szakaszán
mindkét irányban meg-
szûnt a belsõ sáv lezárása
és az ideiglenesen létesí-
tett autóbuszsáv. A Ró-
bert Károly körút Lehel
utcai, Teve utcai és Váci
úti csomópontjában visz-
szaállt a korábbi forgalmi
rend: ismét lehet balra
kanyarodni. A Lehel ut-
cai ideiglenes villamos-
végállomással együtt
megszûnt az átmeneti
gyalogátkelõhely is. 

A villamospótló autó-
busz visszakanyarodásá-
nak segítése érdekében a
Róbert Károly körút Pap
Károly utcai csomópont-
jában az Árpád híd felõl -
kizárólag az autóbuszok
részére - ideiglenesen en-
gedélyezett a visszaka-
nyarodás. A kivitelezõk
kérik, hogy az egyéni
közlekedõk ezt ne hasz-
nálják! Helyette a Teve
utcánál ismét megnyíló
balra és visszakanyarodó
sávot vegyék igénybe! 

Cél a körgyûrû 
A kivitelezés része az

„1-es és 3-as villamos vo-
nalak továbbfejlesztésé-
nek I. üteme, a budapesti
körgyûrûs, kötöttpályás
hálózat fejlesztésének ré-
szeként” címû projektnek,
amelyet az Európai Unió
Kohéziós Alapja az Új
Széchenyi Tervben támo-
gat. Aprojekt 93,92 száza-
léka európai uniós támo-
gatás felhasználásával,
összesen 44 milliárd 442
millió 767 ezer forint ér-
tékben valósul meg. 

A múlt év õszén elkez-
dett komplex felújítást kö-
vetõen megszûnnek a
rossz pályaállapot miatti
sebességkorlátozások,
csökken az utazással töl-
tött idõ, akadálymentessé
válik a teljes villamosvon-
al, amelyet a projekt ré-
szeként a Fehérvári útig
hosszabbítanak meg. (sz)

A Lehel utcától az Árpád híd pesti hídfõjéig jár az 1-es

Felújítások a villamosvonalon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Új forgalmi rend lépett
életbe a Flórián téri, vala-
mint a Vörösvári út-Váradi
utca csomópontban, az 1-
es villamos vágányfelújí-
tási munkáihoz kapcsoló-
dóan január 17-én. 

A z Árpád híd felõl a
Vörösvári út irányá-

ba két egyenes sávon ha-
ladhat a közúti forga-
lom. A Szentendrei út fe-
lé két önálló jobbra ka-

nyarodó sávon vezethet-
nek az autósok. A Flóri-
án téren a Szentendrei
útról a Vörösvári út felé
két sáv járható. A Pacsir-
tamezõ utcáról a Szent-
endrei út felé szintén két
sávon haladhatnak az
autósok, ugyanakkor to-
vábbra is lehet balra ka-
nyarodni a Vörösvári út
felé. A Vörösvári út felõl
érkezve a forgalmi rend
nem változik, a korábbi-

aknak megfelelõen a
csomópontban a Szent-
endrei út felé a balra
nagyíves kanyarodás ti-
los, a hídra ugyanakkor
korlátozás nélkül fel-
hajthatnak az autósok. 

A Vörösvári út-Váradi
utca csomópontban ja-
nuár 17-étõl szintén új
forgalmi rend lépett
életbe, mert ideiglene-
sen lezárták a csomó-
pont Flórián tér felõli

oldalát. A villamosvá-
gányt továbbra is irá-
nyonként egy-egy for-
galmi sávon lehet ke-
resztezni. A Vörösvári
úton a Flórián tér felõl
érkezõk balra is kanya-
rodhatnak. A Váradi ut-
ca felõl érkezõk - a kö-
zösségi közlekedési já-
ratok kivételével - a cso-
mópont jelentõs sável-
húzásai miatt, forgalom-
biztonsági okokból ide-

iglenesen nem kanya-
rodhatnak balra. 

Egyéb változások: a
Szentendrei úton a Pók
utcánál lévõ vasúti híd-
nál a belsõ sávokat el-
korlátozták, mert foly-
tatják a hídépítési mun-
kákat. Rómaifürdõn az
Emõd utcában a Nánási
út felé vezetõ oldalon a
Zaránd utca elõtt vízve-
zeték javítása az oka az
útszûkületnek. 

Változás a Flórián tér 
környékének forgalmi rendjében 

A Szentendrei úti vasúti
felüljáró felújításán hét-
végenként éjjel is dolgoz-
tak. Az északi összekötõ
vasúti hídig tartó szakasz
kivitelezése év végén fe-
jezõdik be. 

Ú jraindult a sze-
mélyszállítás Pilis-

vörösvár-Esztergom kö-
zött, miután több mint
30 kilométeren befeje-
zõdött a vasúti pálya fel-
újítása. A közel 20 milli-
árd forintos beruházást
Völner Pál infrastruktú-
ráért felelõs államtitkár

adta át a dorogi vasútál-
lomáson. 

A fejlesztés a buda-
pesti elõvárosi vasúti
közlekedés egyik leg-
fontosabb szakaszát, a
naponta 14 ezer utast ki-
szolgáló Budapest-Esz-
tergom vonalat érinti. A
teljes szakaszon rövidül
a menetidõ, csökken a
zaj- és porterhelés. 

A fejlesztés idén a soly-
mári, pilisvörösvári és
piliscsabai állomásépüle-
tek felújításával folytató-
dik. Az északi összekötõ
vasúti hídig tartó szakasz

kivitelezése év végén feje-
zõdik be. Új, kétvágányú

vasúti pálya épül Aquin-
cum felsõ és Pilisvörös-

vár között, így akár a 100
kilométeres sebesség is el-
érhetõvé válik. A teljes át-
építés után Budapest-Esz-
tergom között várhatóan
több mint 20 perccel csök-
ken a menetidõ.

Pilisvörösvár-Esztergom között elkészült a vasútrekonstrukció

Helyükön az új hídelemek

• A Budapest-Esztergom vasútvonalon már közle-
kednek a vonatok, Esztergom-Piliscsaba-Pilis-
vörösvár között. Piliscsaba, illetve Pilisvörösvár és
Budapest között továbbra is vonatpótló autóbuszok-
kal kell utazni. A buszok a Volán Árpád hídi pálya-
udvaráról indulnak és ide is érkeznek. Az autóbu-
szok különbözõ jelzésekkel, különbözõ útvonalakon
járnak. Érdemes az átszállásoknál figyelmesen tá-
jékozódni.

Zárva a két belsõ sáv a Szentendrei úti vasúti híd építésénél - ezt közölte a kivitelezõ.
A munka ezen szakasza várhatóan három hétig tart. Az A-Híd Építõ Zrt. végzi az észa-
ki vasúti Duna-híd-Pilisvörösvár vonalszakasz pálya és mûtárgyépítési projektben a
Szentendrei úti vasúti felüljáró felújítási munkáit. A rekonstrukció ideje alatt, január
15-tõl a két belsõ sávot lezárták

Három hétig zárva 
a két belsõ sáv a Szentendrei úton

A Szentendrei úti vasúti felüljáró
új hídelemeit tavaly december

közepén emelték helyükre 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Kultúra – Felhívás

Pro Óbuda-díj adományozása 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
az 59/2010. (XII. 17.) rendeletével Pro Óbu-
da-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a
díj annak a magyar, vagy külföldi sze-
mélynek, illetve szervezetnek adomá-
nyozható, aki Óbuda-Békásmegyer
fejlõdése, gyarapodása és hírnevének
öregbítése érdekében elismerésre méltó,
kiemelkedõ tevékenységet végzett a gazda-
ság, a tudomány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ, vagy elhunyt
személynek, illetve szervezetnek. A képviselõ-testület háromnál
több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek száma
ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több sze-
mélynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján mél-
tó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett
Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a
polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.
A Pro Óbuda-díj adományozásáról a képviselõ-testület 2014 már-
ciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerü-
let Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a le-
hetõséggel, és legkésõbb 2014. március 1-jéig tegyék meg indít-
ványukat a Pro Óbuda-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevé-
kenységének rövid bemutatását.
Az indítványt a „Javaslattevõ Testületnek” címezve, zárt borí-
tékban, a 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. számú címre (szervezési
osztály) lehet - ügyfélfogadási idõben - benyújtani, vagy postai
úton megküldeni. Bús Balázs

polgármester

Immár hagyományként,
nagyszabású újévi kon-
certtel nyitotta meg az
évet az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény ja-
nuár 13-án. 

Bús Balázs polgár-
mester köszöntötte a

megjelent közel 250 óbu-
dai nyugdíjast. Az ese-
ményt jelenlétével meg-
tisztelte Varga Mihály
nemzetgazdasági minisz-
ter és Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ. 

Dvorák és Csajkovsz-
kij zenéjét a hangver-
senyt felajánló Óbudai
Danubia Zenekar szólal-
tatta meg nemzetközi hí-

rû karmestere, Héja Do-
monkos vezényletével. A
rendezvényt az egyre nö-
vekvõ klubtagság kényel-
me érdekében idén elsõ
alkalommal nem az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény Kiskorona ut-
cai dísztermében, hanem
az Óbudai Társaskörben
tartották, ahol a nyugdíjas
vendégek elegáns kör-
nyezetben élvezhették a
felcsendülõ muzsikát,
majd pezsgõvel koccin-
tottak az új esztendõre. 

Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
idén is várja a kerületi
nyugdíjas polgárokat
ingyenes, színvonalas
programjaira.

Újévi koncert 
az Óbudai Társaskörben 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az okmányirodák nyitva tartása
A Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda), 9-11. és a Medgyessy Fe-

renc utca 4. szám alatti okmányirodák ügyfélfogadási ideje: hétfõn 10-

tõl 18; kedden, szerdán, csütörtökön 8-tól 15; pénteken 8-tól 12 óráig.

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete lapunk nyomdába adásának napján, január
30-án tartotta idei elsõ ülését a Városháza tanácsko-
zótermében. (Tudósítás következõ számunkban.)
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A magyarországi németek
elhurcolásának emléknap-
ján rendezett koszorúzást a
Fõ téren elhelyezett emlék-
táblánál az önkormányzat és
a „Braunhaxler” Egyesület.

Olyasmirõl szeretnék
itt ma beszélni, ami-

rõl az elmúlt rendszerben
egyáltalán nem lehetett, a
rendszerváltás óta eltelt
két évtizedben pedig csak
úgy, hogy a híradós tudó-
sításokban egy blokkba
került a lecsófõzõ verse-
nyekkel - kezdte határo-
zott hangú megemléke-
zését Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ január
19-én a Fõ téren rendezett
koszorúzási ünnepségen. 

Németek már Szent Ist-
ván államában éltek Ma-
gyarországon, az oszmán

korszakot követõen azon-
ban nagy számban érkez-
tek, hogy benépesítsék a
megszállás alatt elnéptele-
nedett falvakat és a felsza-
badító harcok során fel-
égetett városokat. A meg-
telepedõ svábok, szászok,
bajorok magukkal hozták
és meghonosították kultú-
rájukat, mesterségbeli tu-
dásukat - elég, ha csak a
borászatra gondolunk,
ami épp úgy nevezetessé
tette Villányt, Szekszár-
dot, mint az óbudai he-
gyek vidékét. 

A második világháború
után erõsödõ új rendszer
azonban kíméletlenül
bánt el a német származá-
sú honfitársakkal, sõt
mindenkivel, aki németes
hangzású nevet viselt:
megtorlásul a háború kez-
detén kötött német-ma-

gyar fegyverbarátságáért,
s még inkább a magate-
hetetlen Magyarország
1944-es náci megszállá-
sáért elhurcolták otthona-
ikból az itt élõ svábokat,
szászokat. A „szerencsé-
sebbek” megúszták honi
kitelepítéssel, mások
hosszú idõre vagy végleg
eltûntek a Gulag poklá-
ban. Erre a tragikus ese-
ménysorozatra emléke-
zünk január 19-én, ame-
lyet az Országgyûlés dön-
tése alapján 2013 óta te-
kintünk az elhurcolt né-
metek emléknapjának.

- A történelemben Sztá-
lin mondta ki elõször, hogy
a német szimpátiával gya-
núsított krími tatárok és a
volgai németek ügye csak
„vagonkérdés”. Potsdam-
ban meghozták azt a dön-

tést, amelyet azóta a néme-
tek kitelepítése címmel je-
löl a történelem. Már ami-
kor jelöli, mert az 1945
utáni történelemkönyvek-
bõl ez rendre kimaradt -
fogalmazott beszédében
Menczer Erzsébet. - Ez a
tragédia történt meg itt,
Óbudán is, ahol korábban
ismerõsen hangzottak a
németes utca- és cégnevek.

A képviselõ beszédé-
ben arra intett: az emléke-
zés nem csak azért fon-
tos, hogy hasonló ször-
nyûségek ne ismétlõd-
hessenek meg, hanem
azért is, hogy a közel 70
évvel ezelõtti esemé-
nyekbõl okulva pontosan
tudjuk, milyen értékek
mellett tesszük le a vok-
sunkat. (kgy)

• A Braunhaxler Dalkör közremûködésével tartott
ünnepség végén a megemlékezõk koszorút helyze-
tek el a Városháza falán álló emléktábla elõtt. A kor-
mány nevében Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, az önkormányzat nevében Bús Balázs pol-
gármester, a Fidesz-KDNP III. kerületi szervezete
nevében Menczer Erzsébet, a kerületi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat nevében Aradi Istvánné
képviselõ, a „Braunhaxler” Egyesület nevében
Tauner Tibor ügyvezetõ, az Újpesti Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat nevében Pappné Windt Zsu-
zsanna elnök helyezte el a megemlékezés virágait.

A németek emléknapja Óbudán

Szomorú idõszak Békásmegyer életében: a kitelepítés 1946 március-májusban 

Szentmise  az elhurcoltakért az Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-templomban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Civil Szervezetek

Csatlakozhatnak 
a helyi polgárõrökhöz 

A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a nagyobb közbiztonságra vágyó
kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-
tõl 19 óráig ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ
utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az érdeklõ-
dõk megismerkedhetnek a polgárõri szolgálat
követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fo-
gadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-
áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási le-
hetõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a polgaror.
obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a www.pol-
garorobuda.hu címen érhetõ el.

Jótékonysági koncert 
az izombeteg gyermekekért 

A Gyógyító Jószándék Alapítvány jótékonysági rendezvénye február 2-án
18 órakor kezdõdik az Óbudai Társaskörben.
Program: Gáspár András színmûvész megnyitója. * Az „Ifjú Mûvészpalánták”
sorozatban Oberrecht Jana Purcell: Menüett címû mûvét adja elõ klarinéton.
Majd tanára Mile Ferenc tolmácsolásában elhangzik Lendvay Kamilló: Tisztele-
tem Mr. Goodman! * Kárász Eszter Edit Piaf sanzonokat énekel Weszely Ernõ
harmonika kíséretével. * A pesthidegkúti Gyermekek Háza végzõs 8. osztályo-
sainak meglepetése. * A RapStars: Abramov Dani és Horváth Roli saját szerze-
ményüket adják elõ. * Szünet. * Presser Gábor ajándék koncertje.
Azzal, hogy Ön részt vesz a jótékonysági koncerten, a kellemes szórakozáson
kívül segít olyan gyermekeknek, akiket a sors nem ajándékozott meg a könnyed
mozgás szabadságával. Az izombeteg gyermekek hétköznapjait teszik köny-
nyebbé és a nyári táborozásukat támogatják rendezvény bevételével is. A szü-
netben harapnivalóval és üdítõitallal várják a vendégeket. (Bankszámlaszám:
10300002-20162043-00003285.) Támogatást a helyszínen is elfogadnak. (To-
vábbi információ: 06-20-983-4154; www.duchenne.hu)
Kérik, személyi jövedelemadója 1 százalékával is segítse az alapítványt. Adó-
szám: 18109726-1-41. (A Társaskör címe: Kiskorona utca 7.)

Eredetileg a budai
polgárok hagyomá-

nyos eseménye volt a
Krumplibúcsú az 1838-
as nagy pest-budai árvíz
emlékére. Az elöntött te-
rületeken élõ, veszély-
ben lévõ, mindenét el-
vesztõ lakosság a budai
magaslatokra menekült,
ahol sváb gazdák és ven-
déglõsök sült krumplival
és libazsírral látták ven-
dégül a menekülõket. A
történteket 1958-ban, a
Margit körúti Paksi Ha-
lászcsárdában elevenítet-
ték fel, mint budai nép-
szokást a tabáni Fischer
Árpád szervezésében. 

A Krumplibúcsút Tau-
ner Tibor 1981-ben ren-
dezte elõször Óbudán.
Itt volt a legnagyobb

igény erre a hagyo-
mányõrzõ rendezvény-
re, hiszen Óbudán ez
volt az egyetlen sváb
program az 1990-es éve-
kig. Karácsony második
napján - Tauner Tibor
szervezésében és rende-
zésében - mind a mai
napig Óbudán tartják. 

A Krumplibúcsú ünne-
pélyes pillanata a Krump-
likirály és -királynõ vá-
lasztása: a 2014. évre
Müller István, a „Braun-
haxler” Egyesület elnök-
ségi tagja lett a Krum-
plikirály, a -királynõ pedig
Veréb Elemérné (Erzsi-
ke), a „Braunhaxler” Dal-
kör tagja. Az eseményen
részt vett Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ.

Exkluzív éttermek szak-
emberei alapítottak asz-
taltársaságot azért, hogy
támogassák a Magyar
Hospice Alapítvány mun-
káját.

A z emberi méltóság
megõrzése a ki-

szolgáltatott, gyógyítha-
tatlan betegségben szen-
vedõ ember számára
legalább olyan fontos,
mint az egészségesek
számára – ez a jelmon-
data az óbudai központ-
tal mûködõ Magyar
Hospice Alapítványnak. 

A civil szervezetet
Polcz Alaine pszicholó-
gus alapította 1991-ben.
A kiváló szakember ko-
rábban a Tûzoltó utcai
gyermekklinikán dolgo-
zott gyógyíthatatlan

gyerekek és hozzátarto-
zóik pszichológusaként,
a hospice szemléletû
gondoskodás magyaror-
szági meghonosítása te-
hát több évtizednyi

munkájából követke-
zett. Az alapítvány esz-
köze a humánus gon-
doskodás, célja pedig
az, hogy a már csak tü-
netileg kezelt, gyógyít-
hatatlan betegek szenve-

dése enyhüljön, életmi-
nõségük a lehetõ leg-
jobb legyen, és hogy le-
hetõségeik határáig
megõrizhessék fizikai és
szellemi aktivitásukat. 

Az alapítvány 2007-
ben az angol eredetû
Fields of Hope mozga-
lomhoz csatlakozva in-
dította útjára a Nárcisz
Programot. Ennek célja,

hogy a társadalom minél
szélesebb körében is-
mert legyen a hospice
szemlélet: az emberi
méltóság tisztelete és a
segítõ szándék ébren
tartása. A programhoz

intézmények, iskolák,
cégek és egyéb közössé-
gek csatlakoznak, ame-
lyek akciókkal, projek-
tekkel hívják fel a fi-
gyelmet e szemlélet fon-
tosságára.

Schreiner Gábor, a
Nobu étterem fõszakácsa
kezdeményezésére ta-
valy év végén jött létre a
Nárcisz Asztaltársaság

olyan exkluzív éttermek,
kávéházak részvételével,
mint az Alabárdos, a
Cyrano, a Larus, a Nobu,
a Robinson, a Suelto és a
Trattoria Pomo D’Oro. A
társaság tagjai fontosnak
tartják, hogy tekinté-
lyükkel álljanak a fontos
küldetést teljesítõ civil
szervezet mögé, ezen
felül anyagiakkal is tá-
mogatják az alapítványt,
amelynek heti egy menü
árát utalják át.

A Nárcisz Asztaltársa-
ság alakuló ülését tavaly
december 12-én a Buda-
pest Hospice Ház Ke-
nyeres utcai központjá-
ban tartották. Az ese-
mény házigazdája Do-
bó Kata színmûvésznõ
volt. K. Gy.

Nárcisz Asztaltársaság alakult 

Vendéglátóhelyek a súlyos betegekért

A Nárcisz Asztaltársaságot alapító éttermek,
kávézók társadalmi felelõsséggel viseltetnek

az életvégi humánus ellátásért

Krumplibúcsú

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Egyesített Böl-
csõdék 11 intézményben,
922 férõhelyen biztosítja a
kisgyermekek szakszerû
napközbeni ellátását.

Az Óbudai Egyesített
Bölcsõdék beszá-

molójából az is kiderül,
hogy a bölcsõdei ellátá-
son túl az intézmény szol-
gáltatásokkal nyújt segít-
séget a családoknak. Ezek
között megtalálható az
idõszakos gyermekfel-
ügyelet, játszócsoport és a
szülõ, csecsemõ-kisgyer-
mek konzultáció is. Aböl-
csõdei nevelést ebben az
évben is élõ népzenei
program színesíti. 

A bölcsõdékbe a csa-
ládban nevelkedõ, 3 év
alatti gyermekek vehetõk
fel, akiknek a szülei dol-
goznak. Számukra szak-
szerû gondozást és neve-
lést biztosít az intézmény,
feltétel nélküli szeretettel
és elfogadással. Fõ cél,
hogy biztonságérzetet
nyújtó, ingergazdag kör-
nyezetet alakítsanak ki a
kisgyermekek számára,
melyben aktívan tevé-
kenykedhetnek, játszhat-
nak. Az önfeledt, aktív já-
ték során képességeik fej-
lõdnek, élményekre tehet-
nek szert. A bölcsõde,
mint intézmény a családi
nevelés elsõdlegességét
tiszteletben tartva, a csa-
ládi nevelés értékeit és
hagyományait lehetõség

szerint figyelembe véve
veszi ki részét a gyerme-
kek gondozásából, neve-
lésébõl.

A bölcsõdei ellátás fõ
feladatai az egészségvé-
delem, az egészséges élet-
módra nevelés, az érzelmi
fejlõdés és a szocializáció
segítése, valamint a meg-
ismerési folyamatok fej-
lõdésének megsegítése.

Az egészséges élet-
módra nevelés a bölcsõ-
dei gondozás, nevelés so-
rán a bölcsõdei étkezte-
tésben jelenik meg legin-
kább. Minden intézmény-
ben saját konyhákon ké-
szítik el helyben az étele-
ket. Az étlaptervezetet az
élelmezésvezetõk állítják
össze, a kisgyermekek
szükségleteit figyelembe
véve. Dietetikus segíti az
ételallergiás gyermekek
táplálását. Az alapanyag-
ok kiválasztásakor a sze-
zonalitásra fektetik a
hangsúlyt. Az egészség-
védelem és az egészség-
nevelés, az alapvetõ kul-
túrhigiénés szokások ki-
alakulásának segítésével
olyan gondozási és neve-
lési folyamatokon keresz-
tül valósul meg, mint
például az étkezés, mos-
dóhasználat, öltözködés
vagy a szobatisztaság kér-
désköre. A kisgyermek-
kor, amely a próbálkozá-
sok idõszaka, alkalmas a
kultúrhigiénés szokások
és ezek iránti igény kiala-

kítására, a jó szokások be-
vésõdésére.

A szocializációt a de-
rûs légkör biztosításával,
az egyéni szükségletek
kielégítésével, szeretet-
teljes kapcsolatok kiala-
kításával érik el a böl-
csõdében dolgozó kis-
gyermeknevelõk.

A megismerési folya-
matok fejlõdését az intéz-
ményekben a gyermekek
életkorának megfelelõ
környezet kialakításával,
érdeklõdésüknek megfe-
lelõ tevékenységek bizto-
sításával segítik. 

Mivel a bölcsõdék elhi-
vatottak a megismerési
folyamatok, az alapvetõ
készségek támogatásá-
ban, ezért az év során -
korábban a játszócsopor-

tokban nagy népszerûség-
nek örvendõ - az élõ nép-
zene program a bölcsõ-
dékben is rendszeressé
vált, hiszen a népzene, az
ének kiváló segítõ eszköz
a beszédindítás fejleszté-
séhez. A fejlesztés mellett
a program célja a bölcsõ-

dékben a közös élmény
nyújtása, a kisgyermekek
érdeklõdésének felkeltése
a magyar népzene, a gyer-
mekdalok, mondókák
iránt.

(Bõvebb információ:
www.bolcsode-3ker.
obuda.hu)

Óbudai Egyesített Bölcsõdék 

Kiváló szakmaiság, gyermekbarát szemlélet

Közösen a rászorultakért
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ tavaly decemberben munkatársai segít-
ségével és több támogató szervezet adakozásá-
nak köszönhetõen ételt, fenyõfát és ajándékokat
osztott a nehéz anyagi helyzetben lévõ családok-
nak. Az intézmény a családok nevében is ezúton
fejezi ki köszönetét az alábbi szervezeteknek.
Az önkormányzat intézménye és az „Ételt az Életért”
Közhasznú Alapítvány között évek óta szoros az
együttmûködés. Általuk a családsegítõben megfor-
duló rászorulók is meleg ételhez jutnak nem csak de-
cemberben, hanem az egész év során heti öt alka-
lommal. A tavalyi évben az intézmény örömmel fo-
gadta az Összefogás Óbudáért Egyesület felajánlá-
sait is. A 800 csomag szaloncukorral és összegyûjtött
megannyi játékkal különösen a családos gyermeke-
ket örvendeztették meg. Már másodszor kaphattak a
családsegítõ családjai ingyen karácsonyfát Sass Ta-
másnak, a Jótékonysági Karácsonyfa Áruda ötlet-
gazdájának és Boross Dávidnak, az Oázis Kertészet
marketing igazgatójának jóvoltából. A családsegítõ
munkatársai még a fa kiválasztásban is segédkez-
tek. Az Albatrosz Partyszerviz tulajdonosa, Hegyi At-
tila 500 adag töltött káposztával lepte meg a rászo-
rultakat, amit dobozba csomagolva otthonukban fo-
gyaszthattak el. A Magyar Villamos Mûvek Zrt. és a
Mavirt Zrt. idén is megajándékozta az átmeneti ott-
hon lakóit. Rengeteg játékot, élelmiszert, édességet
és ruhanemût biztosítottak a bentlakó családoknak.
Olyan nagy mennyiség gyûlt össze, hogy még a fe-
nyõfaosztáson résztvevõk is kaptak belõle.
Köszönet az adományozóknak, és a névtelen segí-
tõknek, résztvevõknek is!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A nagy sikerû ismeretter-
jesztõ sorozat ötödik éva-
da dr. Németh Attila „Mû-
vészek és pszichiátria” cí-
mû elõadásával indult újra
január 27-én.

Ö tödik évadához ér-
kezett a korábbi

években sikerrel futó
Óbudai San Marco Sza-
badegyetem. A 2007-
ben indult elõadássoro-
zat az egészségkultúra
fejlesztését és a közös-

ségformálást tûzte ki
céljául. 2007 és 2011
között 33, a laikusok
számára is közérthetõ,
telt házas elõadást hall-
gathattak meg az érdek-
lõdõk olyan országosan
ismert és elismert, tudo-
mányos és gyakorlati
szakmai munkát folyta-
tó elõadóktól, mint pél-
dául prof. dr. Papp La-
jos, dr. Ranschburg Jenõ
vagy prof. dr. Rihmer
Zoltán. Az elõadásokat,
ahogy a korábbi évek-
ben, úgy most is, az ér-
deklõdõk ingyenesen lá-
togathatják. Az Óbudai
San Marco Szabadegye-
tem fõvédnöke Bús Ba-
lázs polgármester.

Az V. évad elsõ elõ-
adását dr. Németh Attila

pszichiáter fõorvos, a
Nyírõ Gyula Kórház -
Országos Pszichiátriai
és Addiktológiai Intézet
fõigazgatója tartotta
„Mûvészek és pszichi-
átria” címmel. Az Óbu-
dai San Marco Szabad-

egyetem eseményeinek
hagyományosan az
Óbudai Kulturális Köz-
pont ad otthont. A mint-
egy egy órás elõadás
végén a nézõk kérdése-
ket tehettek fel az elõ-
adónak. A San Marco
Szabadegyetemet Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támo-
gatásával a Szent Mar-
git Rendelõintézet ren-
dezi.

Folytatódik a San Marco Szabadegyetem

Mûvészek és pszichiátria 

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete január végén és februárban a következõ idõ-
pontokban és helyszíneken szervez véradást. Ja-
nuár 31-én 14-tõl 18 óráig: az óbudai Auchan áru-
ház parkolójában, a vérvételi buszban (Szentendrei
út 115.). * Február 5-én 9-tõl 11.30 óráig: az Ár-
pád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.) * Feb-
ruár 7-én 14-tõl 18 óráig: az óbudai Auchan áru-
ház parkolójában, a vérvételi kamionban (Szent-
endrei út 115.). * Február 19-én 10-tõl 16 óráig: az
Óbudai Egyetemen (Bécsi út 96/b.). * Február 26-
án 11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.)
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.
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Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának egészség-
ügyi államtitkársága tavaly
novemberben, a Koraszülöt-
tek Világnapján egyebek
mellett azt jelentette be,
hogy 2014-ben 182 millió
forinttal többet kíván a ko-
raszülöttek mentésére for-
dítani. 

Mivel a születési
rendellenességek-

kel született, vagy eltérõ
fejlõdésmenetû gyerekek
ellátása tekintetében nem-
csak az ebben érintett csa-
ládoknak, hanem a ki-
sebb-nagyobb közössé-
geknek is felelõssége van,
a társadalmi szerepválla-
lás nem érhet véget a ko-
raszülöttek megmentésé-
nél. Magyarországon a
születések 5-6 százaléká-

nál fordul elõ valamilyen
rendellenesség.

Minden kisgyermek
képességei fejleszthetõk,
csupán odafigyelésre és
törõdésre van szükség -
vallja dr. Schultheisz Ju-
dit, a közel 25 éve mûkö-
dõ Gézengúz Alapítvány
alapítója. Bármennyire

nyilvánvaló, a társadalmi
gyakorlatból mégis sok-
szor hiányzik ez a gondo-
lat. Pedig ennek megléte,
vagy hiánya nemcsak eti-
kai kérdés, hanem képet
ad az emberi környezet
minõségérõl, az élet gaz-
dagságába vetett hitünk-
rõl is.

A Gézengúz eredmé-
nyes és példaértékû mun-
kája, amely öt helyszínen
(Budafokon, Budakalá-
szon, Óbudán, Gyõrben,
Salgótarjánban) évente
csaknem 3 ezer gyermek-
nek nyújt közvetlen segít-
séget, nemcsak hiánypót-
ló, hanem egyedülálló is
Magyarországon. Az ala-
pítvány orvos, pszicholó-
gus, gyógytornász, gyógy-
pedagógus szakemberei-
nek célja, hogy minél
több gyermek egészséges
fejlõdéséhez járulhassa-
nak hozzá.

Hazánkban a születé-
sek 5-6 százalékánál for-
dul elõ valamilyen rend-
ellenesség, az ebben a
kérdésben érintett kis-
gyermekek száma évrõl
évre néhány ezerrel nõ.

Korábbi tapasztalatok
szerint a rendellenességek
a téli és a kora tavaszi hó-
napokban születetteknél
gyakoribbak, mint a nyá-
ron világra jötteknél.

Akivételes harmóniával
kialakított, szeretettel és
következetes szakmaiság-
gal mûködtetett Gézen-
gúz-központokban diag-
nosztikai szolgáltatások,
egyéni és csoportos fej-
lesztési programok, továb-
bá csoportos vízi foglalko-
zások várják a kicsiket, de
a Gézengúz nemzetközi-
leg is elismert terápiás spe-
cialitása, a korai neuro-
hidroterápia, Huple-pro-
gram is fejlesztési lehetõ-
ségeket kínál. Egy specifi-
kus betegségcsoportot fel-
karoló Plexus Centrum
Koordinációs Központ ki-
alakítása a 2014-es tervek
közt szerepel.

(Bõvebb információ
az alapítványról: www.
gezenguz.hu)

Gézengúz-központ Óbudán is

Több pénz koraszülött mentésre

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény munka-
társai tavaly december 23-
án két helyszínen kínálták
szeretet teával, jó szóval
az óbudai polgárokat. 

A z intézmény idõsek
klubjainak tagjai,

akik egész évben élve-
zik az önkormányzat
gondoskodását, kézmû-
ves képeslapokat készí-
tettek, süteményt sütöt-
tek a klubfoglalkozáso-
kon, hogy õk is segítse-

nek a rászorulókon. Az
intézmény munkatársai
remélik, hogy a Pethe
Ferenc és a Csobánka
téren a terített asztalok-
hoz ellátogatók 2014-
ben is bizalommal for-
dulnak az intézményhez
és bátran igénybe veszik
az általuk nyújtott szol-
gáltatásokat: a szociális
étkeztetést; a házi segít-
ségnyújtást; az otthoni
szakápolást; az átmeneti
gondozóházat; a klub-
programokat.

Szeretet tea rászorulóknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Utazások Szindbáddal
A magyar kultúra napja alkalmából rendeztek ünne-
pi mûsort január 23-án a Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola színház-
termében. Krúdy Gyula tiszteletére az „Utazások
Szindbáddal” címû elõadást láthatták a nézõk a
Kincsõ Néptáncegyüttestõl.

Kárpát-medencei vendégeknek adtak adventi mûsort az
Óbudai Népzenei Iskola növendékei tavaly december
13-án 

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
Óbuda-Békásmegyer Német Önkormányzata és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a
február 4-én induló, „Ismerkedés a számítógéppel
és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû
tanfolyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál, a
06-30-221-4938-as telefonszámon.)

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

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak febru-
ártól általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos
bekapcsolódási lehetõsséggel a Thalész-Körben, a
Vörösvári úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett,
a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a középis-
kola.) Lehetõség van általános- és középiskolások
matematika-fizika-kémia, magyar-történelem korrepe-
tálására. Érettségizõk felkészítését vállalják az elégsé-
ges szint elérésétõl az emeltszintû érettségi vizsga sike-
res letételéig. Bukás-megelõzés bármilyen tantárgyból
a tanév végéig. A diákokat minden délután és szombat
délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok, a gye-
rekek által kért napokon és idõpontban. (Jelentkezés a
06-20-946-2027-es telefonszámon. További tájékoztató
az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.) 

1 % 1 % 1 %
Óbudai SE: adója 1 százalékával támogassa a
gyermekek ingyenes evezésoktatását! Adószám:
19802783-1-41. (www.ose.hu)

Az Amerikai Egyesült Álla-
mok budapesti nagykövet-
sége, illetve Külügymi-
nisztériuma kísérleti jel-
leggel, a világon elsõként
Magyarországon elindítot-
ta a „Meet the scientist”
programot 2010-ben. 

E gyüttmûködõ part-
nernek a Magyar

Fulbright Bizottságot, a
lebonyolításra pedig a
Magyar Innovációs Szö-
vetséget (MISZ) kérték

fel. A cél a mûszaki és
természettudományok,
illetve az amerikai ta-
nulmányi lehetõségek
népszerûsítése magyar
középiskolások köré-
ben. A sikerre való te-
kintettel a program az
idei tanévben is folyta-
tódik, 14 vidéki és fõvá-
rosi középiskolában.

Az idei programindítót
január 22-én rendezték a
Bláthy Ottó Titusz Infor-
matikai Szakközépiskola

és Gimnáziumban. Az
eseményen Érdi Bálint
csillagász, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem
Csillagászati Tanszékének
egyetemi tanára, korábbi
Fulbright-ösztöndíjas csil-
lagász tartott elõadást.

Az esemény elõtti saj-
tótájékoztatón többek kö-
zött Kelemen Viktória
alpolgármester és dr.
Greiner István, a MISZ
alelnöke ismertette az idei
programtervezetet. sz

Programindító a Bláthyban

Népszerûsíthetõ mûszaki- 
és természettudományok

Alapítványi köszönet
A megszûnt „Óbudai Kálvin János” Alapítvány kuratóriuma köszönetet
mond mindazoknak, akik adományaikkal támogatták az alapítványt céljai
megvalósításában. Segíteni tudtuk az óbudai református templom és orgo-
nájának felújítását; hátrányos helyzetû általános iskolások tanulmányi ered-
ményeinek jutalmazását; kerületi fiatal sportolók eszközökkel való ellátását;
rászoruló idõsek karácsonyi segélyezését; határon túli testvérgyülekezet
kapcsolattartását.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Jubileumi színes diplomák pedagógusoknak
Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási törvény 2005.
CXXXIX tv. 65.§ (3) bekezdés szerint óvónõképzõt, illetve tanítóképzõt végzett és
diplomáját 50 éve szerzett pedagógus arany, 60 éve szerzett pedagógus gyémánt,
65 éve szerzett pedagógus vas, illetve 70 éve szerzett pedagógus rubin díszokle-
velet kaphat, ha legalább 30 évet eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási és kulturális fõosztályán nyújtható be. A
kérelemhez csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a
diploma másolatát (a másolást és hitelesítést a fõosztályon elvégzik), valamint
a 30 év pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást,
erre a munkakönyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek a fõosztályon).
Magasabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén csak az elõzõ jubileu-
mi diploma fénymásolatát szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2014. február 28-áig az oktatási és kulturális fõosz-
tályra behozni, illetve beküldeni szíveskedjenek (1033 Budapest, Laktanya utca
4. II. em.). A kérelem tartalmazza a kérelmezõ lakcímét, (ha van) a telefonszámát,
adószámát, taj-számát, valamint, hogy a kérelmezõ hány évet dolgozott pedagó-
gusként a kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik, elõreláthatólag május végén.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kulturális fõosztályon nyújtanak a 437-
8548-as telefonszámon.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

Óbudai Nagy László Általános Iskola

Február 14-ig lehet pá-
lyázni az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumának
„Jó tanuló-jó sportoló”
címére.

Ö t korcsoportban
pályázhatnak az

1995 és a 2001 között
született diákok, illetve
a felsõoktatási hallga-
tók. Az 1998-99-es és a
2000-2001-es korcso-
portokban 4,8-as, az
1993-95-ös és 1996-97-
es korcsoportokban 4,7-
es, az egyetemi fõiskolai
hallgatóknak pedig 4-es
tanulmányi átlagot kell

hozniuk, emellett a
2012/2013-as tanévben
(2012. szeptember 1. és
2013. augusztus 31. kö-
zött) egy hazai verse-
nyen való eredményes
szereplést. 

Csak a Magyar Olim-
piai Bizottság által re-
gisztrált sportágakat fo-
gadják el. Az elbírálás-
nál figyelembe veszik a
minisztérium által tá-
mogatott tanulmányi
versenyeken elért ered-
ményt is. A díj pénzju-
talommal nem jár. (Je-
lentkezési lap: www.
kormany.hu) 

Jól tanulnak,
jól sportolnak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2014_02.qxd  2014.01.30.  14:03  Page 17



2014/2. szám18
Zöldoldal

Hírösszefoglaló: zömében
uniós támogatással év vé-
gére minden budapesti la-
kóház megkapja az új sze-
lektív kukákat.

A háznál kell majd
gyûjteni a papírt, fé-

met és mûanyagot, a
csökkenõ számú szigete-
ken marad az üveg. Több
mint 5 milliárd forintos
költséggel, ebbõl 4,8 mil-
liárd forint uniós támoga-
tással 2014 végére teljes
lesz a házhoz menõ sze-
lektív hulladékgyûjtés
Budapesten.

A változásokkal a sze-
lektív gyûjtõszigetek szá-
ma 930-ról 665-re csök-
ken, a továbbiakban itt
csak az üveget gyûjtik. A
háztartások egy kék fede-
lû gyûjtõedényt kapnak a
papírnak, valamint egy
sárga fedelût a mûanyag-
és fémhulladéknak. A sze-
lektív gyûjtés nem kerül
többe a háztartásoknak,
mivel a fõváros az így be-
gyûjtött hulladék eladásá-

ból fedezi a többletköltsé-
get - közölte György Ist-
ván fõpolgármester-he-
lyettes. A kalkulált bevétel
mintegy 2 milliárd forint.

A 200 ezer új gyûjtõ-
pontnak eddig közel fe-
lét szerelték fel az új ku-
kákkal, a munkát a csa-
ládi házas övezetekben
kezdték. Összesen 403
ezer új gyûjtõtartályt vá-
sároltak, és folyamatban
van a 60 speciális gyûj-
tõjármû beszerzése is.

Tavaly szelektíven
4600 tonna papírt, illetve
2100 tonna mûanyag és

fémhulladékot gyûjtöttek
be a fõvárosban. A tervek
között szerepel egy saját
válogatómû megépítése,
amely 10 milliárd forint-
ba kerül, létrehozását az
EU is támogatja.

Jelenleg havonta egy-
szer ürítik a szelektív
tartályokat, de ha ez ke-
vés, akkor a késõbbiek-
ben áttérnek a gyako-
ribb ürítésre. 

Szelektív kuka minden háznál

Aszomszédsági kö-
zösségek, a városi

mezõgazdaság témakörét
járja körbe Rosta Gábor, a
Városi Kertek Egyesület
vezetõje a hetekben meg-
jelent, „Közösségi kertek”
címû kötetében. A szerzõ
gyakorlati példákon mu-
tatja be a városi kertészke-
dés praktikáit, a közösség-
építés tudnivalóit. Koráb-

bi könyvében, a „Városi
tanya” címûben már szá-
mos ötletet adott, azóta
Budapesten több közössé-
gi kert kezdte meg mûkö-
dését. A most megjelent
könyvet elsõsorban azok-
nak érdemes elolvasniuk,
akik érdeklõdnek ezen
mozgalom iránt, és szíve-
sen vágnának bele az ön-
ellátás-e formájába. 

A városrész 1005 négyzetméteres, elsõ közösségi kertjének átadása Békásmegyeren,
a Juhász Gyula utca és a Királyok útja találkozásánál tavaly szeptemberben 

Közösségi kertek könyvben 

Télbúcsúztató gyalogtúra
Az Összefogás Óbudáért Egyesület télbúcsúztató
gyalogtúrát szervez február 15-én. Útvonal: Pilis-
szentiván-Ördögtorony-Csabai-gomba-Piliscsaba, 10
kilométeres, könnyû túra. Szintemelkedés: 150 méter
Találkozó: 9.30 órakor, Flórián tér, Volánbusz mh. Érke-
zés: 16.39/17.49 órakor, Flórián tér. (A túrára az
info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen, vagy a
+36-30-350-8359-es telefonszámon jelentkezhetnek.)

A január második feléig tar-
tó enyhe tél semmiképpen
nem volt elõnyös, mivel az
erdei fafajok csemetéinek
fejlõdése szempontjából
sok kártevõ, kórokozó a me-
legebb, fagymentes idõ kö-
vetkeztében elszaporodhat. 

Alombrágó rovarok
némelyike, például a

jól ismert gyapjaslepke,
kedvezõ körülmények kö-
zött tömegszaporodásra
hajlamos. A rágcsálóknak
is kedvez az enyhe idõ, a
szokásosnál több almot ne-
velhetnek fel. A nagyobb
számú egér, pocok a lehul-
lott makkban és a makkve-
tésekben komoly károkat
tud okozni. A pocok nem-
csak a makkot, hanem
földalatti járatokat képezve
a fiatal facsemeték gyöke-
reit is fogyasztja.

Az erdõt alkotó fafajok-
nál nem jellemzõ, hogy ja-
nuár közepén a szokásos-
nál melegebb idõben el-
kezdenének rügyezni, de
az enyhe idõ egyes gyü-

mölcsfajoknál gondokat
okozhat, hiszen a gyenge
hajtásokat a késõbb meg-
érkezõ erõs fagy teljesen
elpusztíthatja. A lombhul-
lató erdõk télen nyuga-
lomban vannak, leveleik
hiányában nem párolog-
tatnak vizet, nincs foto-
szintézis. Ha azonban be-
indul a nedvkeringésük, a
fagy komoly kárt okozhat
a törzsükben, hiszen a
bennük lévõ víz megfagy-
va megrepesztheti azt. 

A tölgyesek és bükkö-
sök lágyszárú növényzeté-
nek korán nyíló fajai min-
den évben jóval a fák rügy-
bontása elõtt hajtanak ki,
némelyik már a lombkoro-
na záródása elõtt elvirág-
zik, kihasználva a talajra
jutó fényt. Az ilyen korai
hagymás virágok, például
a védett hóvirág bimbói
vagy a kontyvirág levelei
idõ elõtt éledezni kezdtek,
ennek vethet véget a most
érkezõ hideg idõ - derül ki
a Pilisi Parkerdõ Zrt. friss
közleményébõl. sz

Jobb, ha fagy… erdõn, mezõn

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

A fõvárosban alig múlik el olyan hét,
hogy ne történne egy trükkös tolvajok
által elkövetett lopás. A simulékony mo-
dorú idegenek gyakran személyes tar-
talmú információkkal igyekeznek mani-
pulálni áldozatukat. Magabiztos fellé-
péssel élnek vissza nagy közmûszolgál-
tatók, segélyszervezetek, hatóságok ne-
vével, így jutnak be illetéktelenül a laká-
sokba, férkõznek áldozataik bizalmába.
A sértettek fõként kiszolgáltatott, jóhi-
szemû idõs emberek. 

Gyakori, hogy ingyenes gyógyszert ígér-
nek, máskor támogatást a gáz- és villany-
számlához, melyhez papírokat „kell”
egyeztetni. Amíg a sértettek a szelvényt
keresik, ellopják az elérhetõ közelségben
hagyott pénzt. Hasonló esetek hetente for-
dulnak elõ, ezért a rendõrség arra hívja fel
a figyelmet, hogy az emberek akkor van-
nak igazán biztonságban, ha nem enged-
nek be idegent. Amikor egy rossz szándé-
kú ember már bejutott a lakásba, bármi-
lyen lehetõsége adott arra, hogy lopjon,
csaljon, vagy akár meg is támadja az idõs
embert. A bûnelemzések szerint az elköve-
tõk vagy társaik sok esetben már elõre fel-
mérik a terepet: utazó árusként, házalóként
korábban már kapcsolatba kerülnek az
idõs emberekkel.

A trükközés kivédhetõ 
A trükkös tolvajok történetei sántítanak. A
bankok „nem mennek” házhoz azért, mert

ajándék pénzt szeretnének adni. A szolgál-
tatók elõre jelzik, ha be szeretnének jutni
egyes lakásokba, ahová nem visznek kész-
pénzt. A rokonok pedig nem idegeneket,
még csak nem is barátokat kérnek meg,
hogy anyagi segítséget kérjenek. Az ön-
kormányzatok nem mérik fel azt, hogy ki-
nek vigyenek pénzt, nem visznek házhoz
szociális segélyt. Munkatársaik fényképes
igazolvánnyal rendelkeznek, leellenõriz-
hetõk. 

Vigyázzunk értékeinkre!
Mindenki vigyázzon magára és értékeire!
Ennek érdekében arra figyeljen, hogy
csak olyan személyt engedjen be a lakásá-
ba, akit ismer és megbízhatónak tart! Ha
mégis idegent enged be, sose hagyja õt
magára! Hogyha szükséges, beszélje meg
szomszédjával, hogy segítsenek egymás-
nak, menjenek át egymáshoz! Sose vegye
elõ megtakarított pénzét mások elõtt! A
bizalmatlanság napjainkban már nem szé-
gyen. Idegeneknek, alkalmi ismerõsök-
nek ne meséljen magánügyeirõl, pénz-
ügyeirõl.

Csak fényképes igazolvánnyal 
Az önkormányzatok és a szolgáltatók al-
kalmazottai rendelkeznek fényképes iga-
zolvánnyal. Ha gyanúsnak találja a sze-
mélyt, hívja a rendõrséget, vagy ellenõriz-
ze le az idegen kilétét. De csakis ellenõr-
zött telefonszámon! Ha zavarba jön, kérje
meg szomszédját, hogy telefonáljon õ.

Megéri az idõt és energiát, hogy készítsen,
vagy beszerezzen egy listát a lakhelyen il-
letékes intézmények, szolgáltatók telefon-
számaival. A rendõröket egyenruha, azo-
nosító szám, sorszámos jelvény, civil ruhás
rendõr esetén szolgálati igazolványa iga-
zolja. A 107-es telefonszámon bárki rákér-
dezhet az állítólagos rendõr jelenlétének
jogosultságára.

Ha megtörtént a baj
Hívja azonnal a rendõrséget! Ha észrevet-
te az elkövetõket, próbáljon arra koncent-
rálni, hogy megjegyezze személyleírásu-
kat. Ez éles helyzetben nagyon nehéz,
ezért érdemes szabad percekben akár gya-
korolni is az ilyen jellegû memorizálást.
Anyagi és egyéb (nem pénzbeli) támogatá-
sért forduljon bizalommal a fõvárosi áldo-
zatsegítõ szolgálathoz! Az óvatosság, fi-
gyelem és határozottság ilyen esetekben
megelõzi a késõbbi nehéz pillanatokat és a
kifosztottság érzését és tényét.

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Ne engedjünk idegent a lakásba!

Hatásos védekezés a trükkös csalók ellen

Az utóbbi idõben egyre
gyakoribbak a lakosság és
a Budapesti Közlekedési
Központ által tett bejelen-
tések a Pünkösdfürdõ ut-
cai piac környékén ta-
pasztalt parkolási anomá-
liák miatt - tájékoztat fel-
hívásában a III. kerületi
Rendõrkapitányság.

A piacra gépjármû-
vel érkezõ lakosok

parkolásukkal gyakran
zavarják az arra közle-
kedõ jármûvek, többek
között a buszok bizton-
ságos közlekedését, me-
lyet a rendõr-járõrök is
tapasztalnak hétrõl hét-
re. Az ügyben a III. ke-
rületi Rendõrkapitány-

ság a helyi közterület-
felügyelet, illetve az ön-
kormányzat bevonásá-
val lakossági fórumot
tart a közeljövõben,
melynek pontos idõ-
pontjáról a késõbbiek
során tájékoztatják a la-
kosokat. 

Tekintettel a kialakult
helyzetre, annak meg-
nyugtató rendezéséig
kérik, hogy szombaton-
ként a 4 és 14 óra közöt-
ti idõben a Pünkösdfür-
dõ utca, Kabar utca és
Hímzõ utca által hatá-
rolt területen fokozott fi-
gyelemmel közlekedje-
nek, és parkolásra a kör-
nyezõ utcákat vegyék
igénybe! 

Szombatonként fokozott figyelmet 
kérnek a Pünkösdfürdõ utcában
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Van egy álmom. Egy hely,
ahol mindazt, amiben hi-
szek és mindazt, amit sze-
retek, továbbadom. Gye-
rekeknek, fiataloknak,
felnõtteknek. Legyen bá-
tor vagy félénk, halkszavú
vagy hangos, világmeg-
váltó, vagy csupán az utca
hõse - vallja Hábermann
Lívia színész, tréner. 

S zeretném az embe-
rek közötti kommu-

nikáció és kapcsolatépí-
tés elõsegítéséhez, az
önmegvalósításhoz esz-
közül hívni a játék örö-
mét, a színpad nyitott
világát és a mûvészet
szabadságát. Az álom
most valóra válik. A
Szín-Tér Stúdió egy
olyan hely, ahol szituá-
ciós játékokon, kommu-
nikációs gyakorlatokon
keresztül ismerhetjük
meg önmagunkat, egy-
mást és az oly gyakran
elfeledett sokszínûséget
- teszi hozzá a fiatal,
életvidám színésznõ, aki
szeretné, ha a jelentke-
zõkkel együtt Szín-esre
varázsolnák a szürke
hétköznapokat. Terve
szerint növendékeinek
utat mutatva fedezik fel
a paletta legszebb és
legmélyebb árnyalatait.  

A stúdió inspiratív
környezetet biztosít a

kommunikáció és kreati-
vitás fejlesztéséhez, va-
lamint a probléma és
helyzetfelismerés for-
málásához. Hiszen -
mint hangsúlyozza -, az
életben elsõsorban nem
problémák vannak, ha-
nem próbatételek, meg-
oldandó feladatok. Fel-
fogása szerint minden-
bõl tanulni lehet - és bár
nem túl jó hallani -, a ne-
gatív eseményekbõl is.
Nem az a legfõbb cél,
hogy mindenkibõl szí-
nészt „faragjanak”, de
akiben kellõ tehetség és
szorgalom lakozik, an-
nak számtalan lehetõsé-
ge lesz megismerkedni
a pályával. Hábermann
Lívia az iskola alapítója

Földessy Margit mellett
sajátította el a mester-
ség alapjait, és szerette
meg a színpad varázsla-
tos világát. Szabadúszó
színészként játszott töb-
bek közt a Kamara és a
Karinthy Színház szín-
padán. Nemzetközi koo-
produkciókban, Oscar-
díjas színészekkel. A té-
vénézõk leginkább tán’
a Tûzvonalból ismer-
nek rá. 

Lívia játékot, felszaba-
dult embereket lát lelki
szemei elõtt. A kikapcso-
lódás Szín-Terét. A stú-
dióban tanultaknak a
gyakorlati életben is
nagy hasznát vehetik a
jelentkezõk. A helyes be-
szédtechnika, a gesztus-
rendszer, a kommuniká-
ció által magabiztos fel-
lépést nyerhetnek, le-
gyen szó iskolai felelés-
rõl, állásinterjúról, vagy

bármilyen kapcsolatte-
remtésrõl. 

A Szín-Tér Stúdióba
február 1-jétõl várják az
érdeklõdõket. A foglal-
kozásokat szombat dél-
elõtt és délután tartják,
korosztály szerinti bon-
tásban. (A stúdió az Óbu-
dai Társaskörben talál-
ható, a Kiskorona utca 7.
szám alatt. Hábermann
Lívia elérhetõsége: 06-
30-986-2821.) Sz. Cs.

Szín-Tér Stúdió a játék örömével

Egy színpad, mely mindenkit vár

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Múzeum tavaly szeptember közepén nyitotta meg teljesen megújult, modern kiállítóterét, a Goldberger Textilipari Gyûjteményt, és új,
állandó kiállítását „A Goldberger” címmel a Lajos utcában. Képeink a látnivalókból adnak válogatást 

Látnivalók a Goldberger Textilipari Gyûjteményben

A fenti címmel tartott ren-
dezvénysorozatot Bús Ba-
lázs polgármester nyitotta
meg a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban január 18-
án. A „költészeti pékmes-
terek”: Lackfi János, Mol-
nár Krisztina, Varró Dáni-
el, Ferenczi György és a
Rackajam volt. 

A magyar kultúra ja-
nuár 22-ei napjá-

nak megünneplése egy-
fajta hitvallás, a nemzeti
értékeink védelme. -
Kultúra annyi, mint ta-

nulás; megszerezni, szín-
vonalon tartani nehéz,
elveszteni könnyû. Ko-
dály Zoltán gondolatai-
val nyitotta meg az ün-
nepi rendezvénysoroza-
tot Bús Balázs. Beszédé-
ben rámutatott arra, hogy
noha a kulturális meg-
nyilvánulások személyes
élményt nyújtanak az
egyes embereknek, ma-
ga a kultúra mégsem
csak az alkotók és kö-
zönségük magánügye. A
közfeladatot ellátó dön-
téshozóknak a mûvészeti

élet szereplõivel szem-
ben és a „kultúrafo-
gyasztók” orientálása te-
rületén egyaránt nagy a
felelõssége. Annál is in-
kább, mivel azt látjuk
nap mint nap, hogy a
kultúra egyre kevésbé
része a hétköznapoknak,
miközben az ösztönökre
ható szórakoztatás a va-
lódi kultúra rovására
mind nagyobb teret fog-
lal el. A magyar kultúra
napja tehát egyfajta fel-
kiáltójel, mely a minõsé-
gi magyar filmmûvészet,
színjátszás, zene, képzõ-
mûvészet, irodalom ügye-
inek kér figyelmet.

A magyar kultúra nap-
jának dátumát Kölcsey

Ferenc Himnusza kéz-
iratának letisztázása
alapján jelölték ki, me-
lyet 1989 óta minden
évben megünnepel az
ország. Ezen a napon a
különbözõ elõadások,
bemutatók és estek a
könnyed és mégis szín-
vonalas kikapcsolódás
pillanatait ígérik. A pol-
gármester reményei sze-
rint ez a nap nem egyet-
len felvillanás csupán,
sokkal inkább egyfajta
nyitány, a kerületi kultu-
rális évad kezdete. Az
ünnepi beszéd után a je-
lenlévõk egy izgalmas
zenés vers improvizáci-
ós est, költészettel dúsí-
tott beszélgetésének le-

hettek részesei a „Költé-
szeti látványpékség”-
ben. A közönség bete-
kintett költõk alkotó-
munkájának kulisszatit-
kaiba. 

A rendezvénysorozat-
tal minden bizonnyal
sok embert sikerül meg-
gyõzniük arról, hogy a
kultúra nem csupán a
szórakoztatást szolgálja,
hanem a gondolatok és
üzenetek közvetítése ál-
tal képes a jelenlévõket
közelebb hozni egymás-
hoz, így tehát közösség-
formáló erõt is képvisel.

Az eseményen részt
vett Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ. sz

A Magyar Kultúra Hete

„Költészeti látványpékség”

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Kiváló minõsítést
szerzett, 33 éves

múltra visszatekintõ
Kincsõ Néptáncegyüttes
mûsorában az elmúlt
idõszak legsikeresebb
koreográfiái mellett,
önálló lehetõséget kap-
tak a kiemelkedõ telje-
sítményükkel elismerést
kivívó szóló táncosok
is. Pálfalvi Alexandra és
Leidinger Dömötör a
Vajdasági Szólótánc
Versenyen 2-2 kiemelt
díjban is részesült.
Mosóczi István az Or-
szágos Szólótánc Feszti-
válon elnyerte az „Arany
sarkantyú”-díjat. Az es-
ten magyarszentbene-
deki táncokkal örven-

deztették meg a közön-
séget.

„Az aranyszõrû bá-
rány” címû mesefeldol-
gozás jelenetei által a
Székelyföld legszebb vi-
dékeire utazhatott a
nagyérdemû. Színpadra
került az ApróKincsõ né-
pi gyermekjátékokra
épülõ, „Libuskáim” címû
összeállítása, melynek
koreográfusa Taba Csa-
ba volt. A KisKincsõ bu-
kovinai székely táncmu-
latságot mutatott be (ko-
reográfus: Leidinger Dö-
mötör). Az IfjúKincsõ ál-
tal a mezõségi Magyar-
szovát falu tánchagyo-
mányait elevenítették
meg. Koreográfus: Taba

Csaba és Fejér Erika
volt. A NagyKincsõ elõ-
adásában a Keleti-Kárpá-
tok völgyeiben élõ gyi-
mesi csángó magyarok

tánckultúrájára épülõ da-
rabot adtak elõ, Galát
Péter koreográfiájával. A
különbözõ hangulatok,
mint a szépirodalomi idé-

zetek, az önfeledt gyer-
meki játék, a harsány né-
pi humor és a fergeteges
mulatás jól megfértek
egymás mellett. sz

Emlékképek a Kincsõ Néptáncegyüttessel 
Bár lassan az újév második havában járunk, a közönség
emlékeiben elevenen él a Kincsõ Néptáncegyüttes ál-
tal tavaly december 20-án ajándékozott élmény. Mint
oly sokszor, ekkor is zsúfolásig telt a Hagyományok Há-
za nézõtere. A színpadon 120 táncos ropta a népi mu-
zsikára. Az est az egész év izzadságos, mégis üde pró-
batermi munkájának gyümölcse és a fesztiválsikerek
hangulata - tudtuk meg Turcsánné Horváth Anikótól, az
együttes vezetõjétõl. 

Mint arról elõzõ számunkban olvashattak, Mészáros Bori
festõmûvész fotórealista alkotásait láthatták az érdeklõ-
dõk az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában

Fotórealista olajfestmények

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat
(Jób könyve tanításai az emberi szenvedés kérdé-
sérõl). Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-
ba. „Bevezetés Jób könyvéhez. A szerzõségi kér-
dés; A kor, amelyben Jób élt” címmel február 11-én;
„A kikéretés. Mennyire kitartó az ember a próbá-
ban?” címmel február 18-án hallhatnak elõadást.
Elõadók: Kecskeméti János, Holló Péter, Filep
György, Stramszki István. (Kezdés: 18 órakor. Belé-
põjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Színházi emberek és pillanatok

Keleti Éva színházi fotómûvész kiállítását Béres Ilo-
na Kossuth-díjas színmûvész nyitotta meg január
24-én a Kaszásdûlõi Kulturális Központban (3K). A
Prima Primissima-díjas, kiváló mûvész képei a ha-
zai színháztörténet közelmúltjának kiemelkedõ elõ-
adásait, nagyszerû mûvészegyéniségek különleges
pillanatait örökíti meg. (Megtekinthetõ ingyenesen
március 8-ig, hétköznapokon 10-tõl 18 óráig. Cím:
Pethe Ferenc tér 2.)

Reklámtáblák
„A jó reklám esztétikailag szép, és a jó reklám tár-
sadalmi szempontból nélkülözhetetlen. A reklámot
a kereskedelem szülte meg, a kereskedelem pedig
az emberiség egyre fokozódó életigényességének
a következménye.” (Kassák Lajos)
Az állandó kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum kereskedelmi gyûjtemé-
nyének eddig kevésbé ismert zománctárgyait, táb-
láit mutatja be a dohányzás, az ital, az élelmiszer, a
vegyes iparcikk, a biztosítás és a feliratos táblák té-
makörébõl. (Cím: Korona tér 1.)

Képek a bécsi vendéglõben
Karácsony elõttre idõzítve, tavaly december 18-án
festménykiállítást rendeztek Bécs központjában, a
kétszintes Latte Gaude vendéglõben. Az ideális kö-
rülmények között megnyitott tárlaton számos bel-
és külföldi mûvész személyesen mutathatta be ké-
peit, amelyeket a vendégek a helyszínen megvásá-
rolhattak. A kiállítást Adriana Daly Peternova kultu-
rális menedzser és mûvész nyitotta meg. Az Óbu-
dán élõ Radványi Kata ismertette német nyelven a
múlt év végén megjelent, „A gyémánt gyûrû vará-
zsa” címû mesekönyvét. (A tárlat február 28-ig te-
kinthetõ meg.)

Kiállítás az óbudai zsidóság
történetérõl

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

Dalköri felvétel
A „Braunhaxler” Dalkör soraiba vár magyarul és né-
metül énekelni szeretõ hölgyeket és urakat. (Jelent-
kezés és érdeklõdés Domaniczky Gabriella kórus-
titkárnál a 06-20-430-3658-as telefonszámon.) Az egykori Csillag mozi a Mátyás király úton

Amûsorban Budai
Ilona Magyar Örök-

ség-díjas népdalénekes,
Kiss Gy. László Liszt-

díjas klarinét- és tároga-
tómûvész idézte fel ének-
kel, zenével Mikes Kele-
men és Rákóczi korát. 

E tematikához kapcso-
lódóan nyílt meg Mónus
Béla fafaragó, népi ipar-
mûvész tárlata, amely feb-
ruár 18-ig tekinthetõ meg
a Kiskorona Galériában,
hétköznaponként 8-tól 16
óráig (Kiskorona utca 3.).

Magyar kultúra napja
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona ut-
cai dísztermében közel 250 nyugdíjas klubtag ünnepelte
együtt a magyar kultúra napját január 22-én. 

Megnyílt a kereskedelem-történeti kiállítás második fele 
„A jó kalmár a világ jótevõje - Két évszázad a magyar kereskedelem törté-
netébõl” címû állandó kiállítás elsõ felét 2013 júniusában nyitotta meg a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.
A tárlaton a pesti vásárokat, a szakoktatás történetét, az elsõ szakboltokat, a
fûszer és csemege üzleteket, valamint a XX. század eleji utcák és trafikok vilá-
gát mutatják be.
A most megnyílt kiállítás második felében további szakboltokkal (Stühmer cso-
koládébolt, papír-írószer üzlet, vasbolt) várják a látogatókat. Az érdeklõdõk meg-
ismerkedhetnek az áruházak színes világával - a Párisi Nagy Áruháztól a Cor-
vin Áruházig. Megjelenítenek a magyar kereskedelem életében olyan fontos sze-
repet betöltõ intézményeket és eseményeket is, mint a Hangya Szövetkezet,
vagy az államosítás. A tárlat a szocialista kereskedelem bemutatásával zárul,
KÖZÉRT üzlettel, Állami Áruházzal és korabeli kirakatokkal. (Cím: Korona tér 1.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)550-
0269, Horváth Ákos
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 

� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, -ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu,
www.befo.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Óbudai könyvelõirodába nagy tapaszta-
lattal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Kertészeti munkákat vállalok: gyümölcs-

fák és szõlõ metszése, lemosó permetezés,
ásás, fakivágás, bozótirtás, faültetés, stb. Tel.:
06(30)602-6925
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� www.nivosfestes.hu Szobafestést, mázo-
lást, tapétázást és teljes körû lakásfelújítást vál-
lalunk. Tel.: 06(30)466-5324; 06(30)473-1225
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cse-
réjét, egyéb javítási munkákat. Tel.: 251-
9483; 06(20)381-6703
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javítás-
építés, télen is. Ha rossz a tetõje, ránk van szük-
sége! Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-4660

� Masszázs Óbudán. http://masszazsobudan.
sokoldal.hu Svéd, relax, sport, egészségügyi
masszázsok. Nyugdíjasoknak szinte féláron. Tel.:
06(20)949-1288 László, 06(20) 448-7857 Ildikó
� Izomletapadások, nyaki- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõk-
ben vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán
gyógymasszõrtõl Tel.: 06(20)595-3057
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Arcjoga Arctorna, otthoni gyakorlatok ok-
tatókönyv. Tanfolyamra jelentkezés Koós Vi-
kinél. E-mail: admin@arcjoga.hu Tel.:
06(70)772-9042, www.arcjoga.hu
� Arctorna Óbudán. Természetes fiatalító
megoldás. Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját.
Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctornaobudan.hu

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angoltanítás, beszédkészség fejlesztés,
nyelvtan egyszerûen, hatékony érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. Tel.: 06(20)439-6410
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Német-angol nyelvtanítás tanárnõnél a
Római lakótelepen, minden korosztálynak.
Tel.: 06(20)285-0713
� Kémiaoktatás, minden szinten, általános
iskolásoknak, matematika és fizika is,
(Aquincumban). Tel.: 242-6118
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angol érettségi, nyelvvizsga felkészítés,
korrepetálás nyelvvizsgáztató fõiskolai tanár-
tól. Tel.: 06(70)230-4162
� Biztos angliai országismerettel rendelkezõ
angolnyelv-oktató iskoláskorú gyermekek és
fiatalok tanítását vállalja Óbuda központjá-
ban. Otthoni felkészítés is lehetséges, megbe-
szélés szerint. Tel.: 06(20)808-8142
� Matematika, angol, német, fizika. Érettsé-
gi, nyelvvizsga, egyetemi matek. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467
� Olaszul nyelv oktatása, meszaros494@t-
online.hu Tel.: 06(30)602-3494; 400-92390

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

� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, por-
celánokat, csillárt, könyveket, írógépet, hang-
szert, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(20)597-8280
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Valaki pénzt adna felesleges dolgaidért.
Bérelj árusítóhelyet, hozd be cuccaidat, az ér-
tékesítést elvégezzük helyetted! Nincs jutalék!
Garmada Bolhapiac Áruház. XIII. Hun utca
4/b. Tel.: 06(30)751-3626, www.garmada.net
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
�Gábor Eszmeralda becsüs, mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron, készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-364-7534, 06(30)382-7020
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Vásárolunk: antik bútorokat, régi fali-,
asztali órákat, zsebórákat, karórákat, festmé-
nyeket, régi ezüstöket, ékszereket, vitrintár-
gyakat. Üzlet: V. ker. Kígyó u. 4-6. Tel.: 06-
(20)590-5284
� Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb áron!
Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt. 51-53. Tel.:
316-3651, http://www.louisgaleria.hu, e-mail:
lakatos@mconet.hu Kérem jöjjön el hozzánk!

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

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

� Flórián áruház mellett, Kórház utca leg-
forgalmasabb részén üzlet bérleti joga átadó.
Tel.: 06(70)371-5578
�Kiscelli utcában, 45 nm-es üzlethelyiség kiadó,
raktárnak is alkalmas. Tel.: 06(30)742-4107

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget

Állás

Üzlet

Idõsgondozás

Egyéb

�Windows telepítés, számítógép-javítás,
vírusmentesítés, lassú gépek felgyorsítása.
Nagy Gábor Pál. Tel.: 06(30)213-8232

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

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

Kiadó

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

Oktatás

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

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

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

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

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

Egészség

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

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

�TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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A meghirde-
tett ingatla-
nokra a nem-
zeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI törvény értelmében a Magyar
Államot minden más jogosultat meg-
elõzõ, valamint az egyes állami tulaj-
donban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében
a fõvárosi önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg, továbbá minden
ingatlan esetében a tulajdonviszonyok
rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazság-
talanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. tör-
vény 9. §- a értelmében a kárpótlásra
jogosultakat elõvásárlási jog illethe-
ti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat, a fizetés

módját és idejét, valamint a pályázó
nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására.
Egy pályázó egy ingatlanra egy ajánla-
tot nyújthat be. A pályázó ajánlatát a
pályázat benyújtásától számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befize-
tik az önkormányzat letéti számlájá-
ra. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A
pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot és a pályázatokat zárt borí-
tékban 2014. február 3-án (hétfõn)
12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályán
(cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.).

Az ajánlat benyújtásához formanyom-
tatvány letölthetõ a www.obuda.hu és
a www.ovzrt.hu honlapról, vagy sze-
mélyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2014. február 3-

án 12 órakor a Bp., III. kerület Moza-
ik utca 7. szám alatt, az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályázaton résztvevõ-
ket levélben vagy telefonon értesítjük
a pályázat eredményérõl. A pályázat
kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb
ajánlattevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell
fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak sze-
rint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni az értékesí-
tési, helyiség- és telekhasznosítási
osztályon a 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapra, valamint a következõ internetes
hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály 

Az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca
7.) egyfordulós pályázatot
hirdet az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tulaj-
donában lévõ alábbi ingatla-
nok értékesítésére

és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Fõiskolások, egyetemisták. Mellékállású
kollégákat keresünk pénzügyi területre. Diplo-
ma után karrier lehetõség. Önéletrajzokat a
boldizsar.peter@matar.hu e-mail címre várunk
�Kanadai cég otthoni munkavégzéssel rek-
lámfeladatok ellátására keres munkatársakat.
Idõpont-egyeztetés: 06(20)936-5701
� III. ker. üzletembe fodrász kolleganõt ke-
resek. Kallosné Erzsi. Tel.: 06(30)949-5713

� Családi ház tulajdonostól eladó Pilisvö-
rösváron. 3 szobás, cirkófûtéses, szigetelt,
azonnal költözhetõ. Ápolt kert, garázs van.
Irányár: 17,99 MFt. Tel.: 06(30)202-7801
� III. Csillaghegyen, Gyula utcában 4 laká-
sos társasházban, kertkapcsolatos 37 nm-es
egyszobás, gk-beállós öröklakás 13,9 M
irányáron eladó: Tel.: 06(30)950-4551

� Társat keresek, hatvanas, független, meg-
tért, gyakorló keresztény urat, gépkocsival.
Tel.: 368-4375

Társkeresõ

Ingatlan

Mérlegelje lakhelye adott-
ságait és gondoskodjon
családja biztonságáról -
ezt tanácsolja a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság.

E nnek érdekében:
rendelkezzen leg-

alább néhány napra ele-
gendõ fûtõanyaggal,
élelmiszerrel és ivóvíz-
tartalékkal; • gondoljon
az áram, gáz kimaradás-
ra, az alternatív fûtési,
melegedési lehetõségre;
• idõben jelezze, ha kü-
lönleges egészségügyi
ellátási igénye van,
vagy lesz (pl. vesekeze-
lés, szülés elõtt álló nõ,
veszélyeztetett terhes

nõ, stb.); • ne induljon
útnak, ha bizonytalanok
az útviszonyok!

Ha mégis el kell in-
dulnia: ellenõrizze a jár-
mû mûszaki megbízha-
tóságát, az önmentéshez
segédeszközöket (lapát,
hólánc, meleg holmi, ta-
karó, vontatókötél, el-
akadásjelzõ, gyógyszer,
mobiltelefon, némi éle-
lem stb.); • folyamato-
san tájékozódjon az út-
viszonyokról, hallgassa
a helyi rádiókat; • vi-
gyen magával feltöltött
mobiltelefont és a se-
gélykérõ telefonszámok
jegyzékét; • ha elakadt,
jól láthatóan jelezze és
húzódjon az út szélére,

jármûvét ne hagyja ott,
ne induljon el a bizony-
talanba, kérje illetve
várja a segítséget; • ha
többen elakadtak, fogja-
nak össze, segítsék egy-
mást; • ellen-
vetés nélkül
hajtsák végre a
kárfelszámoló
erõk tagjainak
utasításait!

Ha otthoná-
ban rekedt:
hallgassa a rá-
diót, tv-t, és
hajtsa végre a
kapott utasítá-
sokat, segítsen
a szomszédai-
nak, a telepü-
lés vezetõinek

a mentésben, kárfelszá-
molásban; • ha gazdál-
kodó, fokozott gondos-
sággal járjon el és ké-
szüljön a télre (takar-
mánykészlettel, ivóvíz-

tartalékkal, fûtõanyag-
gal, ha kell alternatív fû-
tési, világítási, szellõz-
tetési lehetõséggel,
nyersanyag- és árukész-
lettel)!

Teendõk téli, szélsõséges idõjárás esetén

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fogadóórák – Felhívás

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

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

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

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

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

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

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

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

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

A Goldberger Textilipari
Gyûjteményben kezdõ és
haladó szinten textilfestõ
és szövõ tanfolyam indul.

• A kezdõ kurzuson a
textilek õsi mintázásának
módjait ismerhetik meg a
jelentkezõk, mint a batiko-
lás különbözõ lehetõségeit
(kötözött és rajzolt), a dúc-
nyomást, a kézi szitanyo-
mást. A textilek készítésé-
hez az alapanyagok isme-
retére is szükség van, így
ezekbõl is alapfokú isme-
reteket biztosít „A Gold-
berger” címû új, állandó

kiállítás megtekintése és az
oktatás. 

• A haladó kurzuson a
szövetek és szõnyegek,
falkárpitok készítésének
alapfogalmait fajtáit ismer-
hetik meg, kivitelezésüket
sajátíthatják el a jelentke-
zõk. Ebben a kurzusban is
szükséges az alapanyagok
(fonalféleségek) fajtáit
megismerni, azok festhe-
tõségi módjait gyakorolni,
a felvetés és szövés eszkö-
zeit áttekinteni, amelyeket
a tanfolyamon mind be-
mutatásnak. A szõnyeg-
technikák - kilim, csomó-
zott és hurkolt - alapszövé-
seit is megtanulják a részt-
vevõk, kis mintaszövetek
készítésével.

Mindezek mellett ipar-
mûvészet- és kézmûves
történeti áttekintés, bemu-
tató segít a mintadarabok
tervezésében és kivitele-

zésében. Olyan eszközö-
ket ismertetnek meg a
kurzus résztvevõivel,
amelyek kis helyen, ott-
honi körülmények között
is lehetõvé teszik a hasz-
nos idõtöltést és kézmû-
veskedést. 

Kezdési idõpontok: a
tanfolyamok február 7-
én és 8-án indulnak. A
kezdõ textilfestõ kurzus
5 alkalom, 3-3 órás tan-
folyami napokból áll, a
szõnyegszövõ haladó
tanfolyam 18 alkalom,

szintén 3-3 órás foglalko-
zásokkal. A tanfolyam
vezetõje Vizi Julianna
iparmûvész-tanár.

(További információ és
jelentkezés: toth.anita@
obudaimuzeum.hu, vagy
250-1020.) 

Textilfestõ és szövõ tanfolyam 
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Önkormányzat – Sport

A Gepárd Egyesület edzõi
ingyenes korcsolyaokta-
tást indítottak a kerület-
ben tavaly novemberben.
Az elsõ turnus végén min-
den gyermek díszérmet és
oklevelet vehetett át janu-
ár 17-én. 

A gyermekek korcso-
lyaoktatása már

korábban is szerepelt az
önkormányzat célkitûzé-
sei között. A sportren-
dezvények, a szabadtéri
fitneszparkok és a jég-
pályák szabadidõs lehe-
tõséget kínálnak minden
korosztálynak. Megis-
merhetik a mozgás örö-
mét, rálelhetnek a szá-
mukra leginkább tetszõ
sportra. A minden év-

ben megrendezett Di-
ákolimpia eredményei,

az Óbudai Sportágvá-
lasztó növekvõ részvé-
teli aránya is mutatja,
hogy egyre több gyer-
mek leli kedvét a spor-
tolásban.

A Gepárd Egyesület
oktatásán eddig közel
120 gyermek vett részt.
Az elsõ turnus január
17-ével zárult. Ezen a
napon a gyermekek ok-
levéllel térhettek haza.
Bús Balázs polgármes-

ter ügyességük és lelke-
sedésük elismeréseként
érmet adott át a koris
palántáknak. 

A sportág iránt érdek-
lõdõ gyerekek március
elejéig, majd március
közepétõl májusig to-
vábbi két turnusban ve-
hetnek részt a kezdõk-
nek szóló edzéseken. A
folytatás során összesen
300-400-an próbálhat-
ják ki, sajátíthatják el a

jeges sport alapjait. Az
oktatáson kívül a kor-
csolya ingyenes biztosí-
tásával segítenek azok-
nak a családoknak, akik
nem tudják vállalni a
költségeket. 

A Gepárd Egyesület
programjára a kerületi
óvodákban és iskolák-
ban toborzott gyermeke-
ket, valamint lapunk ha-
sábjain rendszeresen kö-
zétette felhívását. Ennek
köszönhetõen nem csak
csoportok és osztályok,
hanem egyéni jelentke-
zõk is akadtak, 4-tõl 16
éves korig. A sikereket
és a lelkesedést látva
több szülõ is kedvet ka-
pott a korcsolyázásra, és
hétvégente az egész csa-
láddal visszatérnek a kö-
zönségkorcsolyázásra.

Azok a gyerekek, akik
elvégezték a kurzust és
komolyabban szeretné-
nek foglalkozni a kori-
zással, illetve tehetséges-
nek bizonyultak, az
edzõk segítenek megta-
lálni a megfelelõ sport-
ágat. A jégkorongot,
vagy a mûkorcsolyát ûz-
hetik a késõbbiekben
versenyszerûen is, de
maradhatnak a hobbikor-
csolyázásnál is. A cél,
hogy minél több ifjú
sportoljon. sz

Egyre többen korcsolyáznak az Óbudai Gepárdok jégcsarnokban

Díjazták az újonc gyerekeket

Legyen szó egy csalá-
di együttlétrõl szom-

bat délelõtt, egy néhány
órás kikapcsolódásról a
barátokkal délután, vagy
akár egy romantikus esti
korizásról, az ingyenes

óbudai jégpálya mindenki
számára remek választás.
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata támogatásá-
val fiatal és idõs, gyermek
és felnõtt, kezdõ és profi a
tél egyik legnépszerûbb

sportjának március 2-ig
hódolhat. A jégpálya vál-
tozatlanul, minden nap 8-
tól 22 óráig tart nyitva. A
korcsolyakölcsönzõ, öltö-
zõ és büfé sátor továbbra
is mûködik.

Márciusig nyitva a jégpálya a Fõ téren

A kerület elsõ mûanyag fe-
lületû, 10×20 méteres pá-
lyáját kísérleti céllal állít-
tatta fel Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. 

Aszokatlan és újszerû
megoldás elõnye,

hogy költséghatéko-
nyabb, hiszen nem kell
hûteni és ráadásul hagyo-
mányos korcsolyával is
lehet siklani rajta. A mû-
anyag palánkkal körbe-
vett „jég” mellett egy
kölcsönzõt is üzemeltet
az Óbudai Sport Kft.,
ahol speciális, direkt erre
a pályára alkalmas kor-
csolyát lehet kölcsönöz-
ni, szintén ingyen. Össze-
sen 60 korcsolya kölcsö-

nözhetõ gyermek és fel-
nõtt méretben. A pálya
saját korcsolyával is
használható.

Az Aquincum iskola
udvarán (Arató Emil tér
1.) március 2-ig, hétköz-
nap 16-tól 20, hétvégén
9-tõl 20 óráig bárki ked-
vére sportolhat. A dél-
elõtti órákban sem marad
kihasználatlanul a pálya,
hiszen az Aquincum is-
kola diákjai a testnevelés
órákon tanári felügyelet-
tel használhatják.

Délutánonként és a
hétvégén a közönségkor-
csolyázás élményét zene
és büfé is szolgálja, ahol
meleg tea, üdítõ, szend-
vics, csokoládé kapható.

Az el nem olvadó 
Aquincum korcsolyapálya

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Néprajz – Recept

A farsang a vidámság, a féktelen mulatozás
ünnepe. A vízkereszt és hamvazószerda - a
húsvétot megelõzõ negyvennapos böjt kezdete
- közé esõ idõszakot nevezzük farsangnak,
amelynek legjellegzetesebb eseményei az ál-
arcos, jelmezes bálok, mulatságok. 

Farsang farka
A hagyomány szerint a hamvazószerdát

megelõzõ nap, a húshagyókedd a farsang
utolsó napja, amikor még lehet vigadni, lak-
mározni, utána azonban elkezdõdik a hús-
vétig tartó böjti idõszak. A szokások és hie-
delmek szempontjából a farsangvasárnap,
farsanghétfõ és a húshagyókedd alkotja iga-
zán a farsangot. Ezt a három napot a farsang
farkának nevezték, ez volt a felszabadult
mókázás, vidámság, a lakomák ideje. Ki-
emelt jelentõséget kapott a hamvazószerda
utáni csütörtök, amikor felfüggesztették a
böjtöt, hogy még elfogyaszthassák a far-
sangról megmaradt ételeket. Ezt a napot
hívták torkos vagy tobzódó csütörtöknek. 

Tavaszvárás
A farsang a tavaszvárás pogány kori

örömünnepébõl nõtt ki.  A középkorban
úgy hitték az emberek, hogy télen a Nap
elgyengül, és megjelennek a gonosz szelle-
mek. Ezeket és a hideget akarták elûzni vi-
dám felvonulással, beöltözéssel, boszor-
kánybábu égetéssel. Azt is gondolták, ha
sokat esznek-isznak ebben az idõszakban,

a természet is újraéled, és bõ termést hoz
abban az évben. 

A tréfacsinálás, bolondozás mellett a
párkeresés, udvarlás idõszaka is a farsang.
Fontos esküvõi szezon volt, mivel a húsvét
elõtti böjti idõszakban tilos volt esküvõt
tartani. A báli szezon egyik lényeges eleme
az eljegyzés, a fiatalok egymásra találása
volt. 

Hazánkban a farsangi szokások a közép-
korban honosodtak meg, sok nép hatása ér-
vényesül bennük, nagyobb részük német.
A táncmulatságok mellett különbözõ játé-
kokat, vetélkedõket rendeztek. Ekkor tar-
tották a falvakban a legtöbb lakodalmat. A
báloknak nagyon fontos szerepe volt.
Többségüket kocsmákban vagy bérelt há-
zakban rendezték, de általában ilyenkor

adtak a lányok bokrétát az általuk kisze-
melt legénynek. Ha annak tetszett a lány,
kitûzte a kalapjára, aki azonban pártában
maradt, azt a farsang idõszakában durva
vénlánycsúfolókkal gúnyolták ki. 

Hiedelmek
Számos termékenység- és termésvarázs-

ló hiedelem is kapcsolódik a farsanghoz.
Úgy tartották, a mulatságban nagyot kell
ugrani, mert akkor nõ magasra a kender, a
húslevesbe hosszú tésztát kell fõzni, és ak-
kor a termés is nagy lesz. Vagy húshagyó-
kedden kell a vetnivaló kukoricát lemor-
zsolni, a gyümölcsfákat, a szõlõ négy sar-
kán egy-egy tövet megmetszeni, mert ak-
kor lesz bõséges a termés. 

Népi farsang
A farsang utolsó három napján szünetel-

tették a mezõgazdasági munkákat, ez volt
a szórakozás legfõbb ideje. Szokás volt
zártkörû kocsmai asszonymulatságokat
tartani, farsangi paródiákat, álesküvõket
rendezni, farsangi köszöntést tartatni, mi-
kor is jelmezbe öltözött gyerekek jártak
házról-házra, és verses, énekes köszöntõ-
ket mondtak. Farsangi felvonulás vagy fa-
lujáró menet a nagyobb falvakra volt jel-
lemzõ. Mohácson napjainkban is õrzik a
népi farsang hagyományát, minden évben
megtartják a busójárást, ami sok ezer lá-
togatót vonz. 

Farsangi ételek
A farsangi mulatságokat gazdagon terített asz-
tal jellemezte. Különféle levesek, húsételek,
édesség került terítékre. Idõvel az ünnep leg-
jellegzetesebb étele a kocsonya és a farsangi
fánk lett. E receptekbõl ajánlunk néhányat. 

Savanyú becsinált leves
Hozzávalók: 40 dkg sertéslapocka, 2

szál sárgarépa, 2 szál fehérrépa, egy kis fej
zeller, 1 csokor petrezselyem, 2 tojássárgá-
ja, 2 dl tejföl, 2-3 evõkanál olaj, ecet, só,
õrölt fehér bors. 

Elkészítés: a megmosott húst felkockáz-
zuk, és olajban fehéredésig pirítjuk. Ízesít-
jük és felöntjük 2 liter vízzel. Ha a hús már
félig megpuhult, beletesszük a megtisztított
és felaprított zöldséget, majd készre fõzzük.
Elkeverjük a tojássárgákat a tejföllel, és a le-
vest a tûzrõl félrehúzva, behabarjuk. Némi
ecettel enyhén savanyítjuk, forrón tálaljuk. 

Sertéskocsonya
Hozzávalók: 1,5 kg kocsonyahús, 1 da-

rab füstölt köröm vagy hús, 1 kis fej vörös-
hagyma, 1 petrezselyemgyökér, 1 sárgaré-
pa, 3 gerezd fokhagyma, só, egész bors, pi-
rospaprika. 

Elkészítés: a jól megtisztított kocsonya-
húst bõ hideg vízben feltesszük fõni. Ha
felforrt, a vizet leöntjük róla, és annyi víz-

zel, ami ellepi a húst, újra feltesszük fõni.
Ha forrni kezd, megsózzuk, hozzáadjuk a
zöldséget, a vöröshagymát, fokhagymát,
borsot, és kis lángon lassan puhára fõzzük.
A nagyobb csontokat eltávolítjuk, a so-
vány és kövér húsdarabokat mély tálakba
rakva elosztjuk, és ráöntjük a kihûlt, le-
szûrt levet. Hideg helyre állítjuk, ha meg-
dermedt, fogyaszthatjuk pirospaprikával,
ecettel vagy citrommal ízesítve, ki mint
szereti. 

Farsangi fánk
Hozzávalók: 3 dkg élesztõ, 1 kanál cu-

kor, 4 evõkanál margarin, 3 dl tej, 4 tojás-
sárgája, 7 dl liszt, só, olaj a sütéshez, por-
cukor a szóráshoz, lekvár. 

Elkészítés: az élesztõt 1 dl tejjel és a cu-
korral felfuttatjuk. A tojássárgákhoz hoz-
zákeverjük a többi langyos tejet, csipet sót
teszünk bele, és felváltva belekeverjük a
lisztet, a megkelt élesztõt és az olvasztott
margarint. Alaposan kidolgozzuk, majd az
edényt letakarva egy óráig kelni hagyjuk.
Lisztezett deszkára borítjuk, ujjnyi vastag-
ra kinyújtjuk, fánkformával kiszaggatjuk,
és ismét kelni hagyjuk egy fél órán át. For-
ró, bõ olajban kisütjük, az egyik felét úgy,
hogy az edényt letakarjuk, mikor megfor-
dítjuk, levesszük a fedõt, mert akkor lesz
szép szalagos a fánk. Cukorral, lekvárral
kínáljuk. 

Vidám télbúcsúztató ünnepünk: a farsang
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Rejtvényünkben két farsangi ételt kínálunk.
Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 39. so-
rokban.

VÍZSZINTES: 1. Az elsõ megfejtendõ sor (zárt be-
tûk: A. I. S. L.). 13. Névelõs rágcsáló. 14. Ittrium és
tellúr vegyjele. 15. Régi ûrmérték. 16. Japán hang-
szer. 17. Dunántúli folyó. 19. Vicc szereplõje. 20.
Egy ideje. 21. Saját kezûleg. 22. Nõi név. 24. H. R. K.
25. Nóta egynemûi. 26. Buddhizmus ága, névelõvel.
28. Királyi ülõhely. 30. Nád nagy része! 31.
Hibáztatám. 33. Fotós egyik munkája. 35. Marokkói,
osztrák és kambodzsai autók jele. 36. Szarvas fajta.
38. Csörte másként, fordítva. 39. Jelentõs. 41. Idegen
jázmin. 43. Osztrák és kubai autók jele. 44. Nõi név.
46. Só fajta. 48. R. S. C. 50. Keleti méltóság. 51. Ke-
resztül. 52. V. A. A. 54. Egyenletes. 55. Haragszik.
57. Tekercs. 58. Becézett Anna. 59. Megkevert ton!
60. Európai állam.

FÜGGÕLEGES: 1. Dunántúli hegység. 2. Elege van
mindenbõl. 3. Kacsára mondják. 4. Gót betûi kever-
ve. 5. Vagy, angolul. 6. Fényes fém. 7. Y. A. A. 8. Val-
lott. 9. Végig zokog-e? 10. Tiltás. 11. Idegen kész-
pénz. 12. Névelõs függönytartó. 18. Portugál és spa-
nyol autók jele. 21. Musztafa volt. 23. Hegyépítõ
anyag. 26. Kis Katalin névelõvel. 27. Vízi növény.
29. Csajozik. 31. O. A. N. 32. Fontos szervünk. 34.
Magyar, svéd és norvég autók jele. 35. Húson lehet.
37. Egyik USA állam rövidítése. 39. A második meg-
fejtendõ sor (zárt betûk: N. S. A.). 40. Nagyon rit-
ka nõi név. 42. Hotel. 45. Letilt. 47. Halfajta. 49. Ró-
mai száz és ezerkettõ. 50/a. Mister. 52. Húzá. 53. Forma. 56. Oxi-
gén és ezüst vegyjele. 57. Abroncs. 59. Üres tûz! 61. Balogh Sán-
dor szignója. Ipacs László

A január 17-én megjelent, „Eljött végre az új esztendõ” címû rejt-
vényünk megfejtése: „És most boldog új esztendõt kíván szebbnél
szebb jövendõt.”

Farsangi jó étvágyat!

Pihenés Balatonszabadi-Sóstón
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a Balaton partjától mindösz-
sze 800 méterre fekvõ üdülõ parkjában, Balatonszabadi-Sóstón mintegy
400 férõhellyel várja a pihenésre, aktív kikapcsolódásra vágyókat. A ter-
mészet-közeli környezet számos programlehetõséget kínál, a kirándulás-
tól a horgászatig.
A parkban található sportpályáinkon (foci-, kosár-, strandröplabda pálya, külté-
ri fitneszpark) gyerekek és felnõttek egyaránt hódolhatnak sport iránti szenve-
délyüknek, a kirándulni vágyók kerékpárt is bérelhetnek. A vendégek rendelke-
zésére áll továbbá a hatalmas udvar, játszótér, zárt parkoló, kijelölt tûzrakó hely.
Ideális munkahelyi tréningekhez, elõadásokhoz, csoportfoglalkozásokhoz, rossz
idõ esetén három zárt foglalkoztató helyiséget és egy fedett teraszt tudunk biz-
tosítani az ide érkezõknek. Parkunk ideális helyet kínál ifjúsági táborok, edzõtá-
borok, csapatépítõ tréningek megrendezésére, illetve üdülõknek, családoknak.
Háromemeletes motelünk 90 fõ befogadására alkalmas. A földszinten és az I.
emeleten 18 szobát használhatnak a vendégek, 2+2 ággyal. A II. emeleten 9
szoba van, 2 ágyas férõhelyekkel. Mindhárom emeleten egy közös konyha ta-
lálható.
A motel épülete felújított, így az idei nyáron már megszépülve várják itt a ked-
ves vendégeket (saját fürdõszoba, tv, hûtõszekrény, terasz).

Árak
Motel: elõszezon (2014. 04. 25.-2014. 06. 15.) 2 ágyas szoba: 6.000 Ft; 2 + 2
ágyas szoba: 8.000 Ft. * Fõszezon (2014. 06. 16.-2014. 08. 24.) 2 ágyas szoba:
10.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 12.000 Ft. * Utószezon (2014. 08. 25.-2014. 09.
28.) 2 ágyas szoba: 6.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 8.000 Ft. Sátorhely: 1.800
Ft/fõ/éj. Kõház: 2.200 Ft/fõ/éj. Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fõ/éj 18. életév fölött.
A szálláshely OTP SZÉP kártya elfogadóhely.

(Foglalni és érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet. Üzemeltetõ: Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. Székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2. Te-
lefonszám: 06/1-388-9770. E-mail cím: kovacs.borbala@obudasport.hu)

Foglald le már most a nyári szállásod!

A Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum-
ban február 8-án 15 órától
farsangi hangulatot idéznek
meg, amit csipetnyi brazil
hangulattal fûszereznek.

P rogram: mesefilm
vetítés 15-tõl 16.30

óráig; álarckészítés 16-
tól 18 óráig; capoeira be-
mutató 16.30-tól 17 órá-
ig; jelmezverseny 17-tõl
17.30 óráig; szamba ta-
nítás 18-tól 19 óráig; a
Sol Y Sombra zenekar
koncertje 19-tõl 20.30
óráig; zene és tánc
20.30-tól 22 óráig.

A programok mellett
folyamatosan: kóstoló
brazil ételekbõl a Brazil
Kulturális Központ jó-
voltából.

A közelgõ labdarúgó-
világbajnokság kapcsán
várják a látogatók foci ih-
letésû süteményeit, me-
lyekbõl a helyszínen ver-
senyt rendeznek. Alegjob-
bakat megjutalmazzák!

(Belépõ: 1000 Ft/tel-
jes árú, 1000 Ft/diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/csa-
ládi. A belépõjeggyel a
múzeum kiállításai is
megtekinthetõk 18 órá-
ig. Cím: Korona tér 1.)

Brazil ízek a múzeumban
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A tizenegy éves „pá-
lyakezdõk” egyik

edzését látva betekintést
nyerhettünk az akadé-
miai képzés kulissza tit-
kaiba. Ez a foglalkozás -
jóllehet tökéletesen
megkomponált bemuta-
tó edzésnek tûnt - egyi-
ke volt a megszokott
hétközi gyakorlásoknak.

Fegyelem, figyelem
felsõfokon

A két fiatal edzõ, Ba-
logh Zoltán és Vörös End-

re határozottan, a gyere-
keket végig motiválva irá-
nyították  a másfélórás
edzést. Nem rutinból, ha-
nem „kottából” vezényel-
tek, az akadémiai  edzés-
terv napokra lebontott fel-
adatait gyakoroltatták. A
non-stop program példás
fegyelem, maximális fi-
gyelem mellett zajlott. Az
árgus szemmel figyelõ
edzõk minden hibát észre-
vettek, csak a pontos vég-
rehajtás után következett
szusszanásnyi pihenõ. Ha

felharsant a síp, azonnal
megszûnt a mozgás, min-
denki csendben várta a
következõ feladatot. Ba-
logh Zoltán elégedetten
szemlélte a jó hangulat-
ban, de katonás rendben
folyó edzést. - Ezek a tíz-
éves gyerekek nagy „ló-
kötõk”, azt sulykoljuk be-
léjük, hogy az edzéseken
legyenek szorgalmas bá-
nyászok és fegyelmezett
katonák. Csak így lehet az
elõírt technikai, taktikai
elemeket jó hatásfokkal
tanítani, szükséges az
edzõi szigor, de szükséges
a gyerekek aktivitása is.
Az akadémia korosztály-
okra lebontott edzésterve
alapján készülünk, mely-
ben szerepelnek azok az
állomások, ahova egy hó-
nap, vagy egy év alatt el
kell jutnunk. Segítõmmel,

Vörös Endrével huszonöt
fõs játékos kerettel dolgo-
zunk. Ez egy kiválasztott
csapat, az Óbudai Mini
Kupában, saját oktató baj-
nokságunkban szereplõ
kilenc együttes legügye-
sebb játékosait gyûjtöttük
itt össze. Heti három
edzést tartunk, emellett
minden játékos még a sa-
ját csapatában is legalább
két edzésen vesz részt.

Szilárd alapokra
építenek

Balogh Zoltán az Óbu-
dai Minik vezetése mellett
a többi mini csapat edzése-
it is felügyeli és más, szin-
tén nagy tapasztalattal bíró
kollégáival együtt még to-
vábbképzéseket is tarta-
nak. Itt nem az ellenõrzés
a fontos, hanem a tudás át-
adás, ami nagyban segíti a

fiatal edzõk szakmai fel-
készültségét. A szakosztá-
lyon belüli továbbképzé-
sek a többi csapat edzõi
számára is kötelezõek, ez-
által az akadémiai képzés
valamennyi utánpótlás
csapatnál egységes elvek
alapján valósul meg. Var-
ga Mátyás vezetõedzõ,
szakmai felügyelõ bízik a
projekt sikerében: - A ma-
gas szintû kosárlabda-já-
ték megvalósítása csak a
korszerû felkészítési mód-
szerek alkalmazásával va-
lósítható meg. Az akadé-
miai program már ennek
szellemében készült, az
edzõk erre a „mankóra”
támaszkodva készítik fel
csapatukat. Szilárd ala-
pokra építkezünk, szélesít-
jük a piramis alját, ha tu-
datosan, kitérõk nélkül vé-
gig tudjuk járni az utat, né-
hány év múlva célba érhe-
tünk. A tízéves korosztály
legügyesebb gyerekeibõl
álló Kaszás Minik csapatát
már a jövõbeni sikerek
elõhírnökeinek tekintjük.
Példás hozzáállásuk, egy-
re eredményesebb játékuk
- a fõvárosban alig talál-
nak legyõzõre - a szakosz-
tály erejét mutatja. Meg
kell említeni a nagyon ak-
tív, mindenben segítõkész
szülõi gárdát, akik segíte-
nek abban, hogy a tehetsé-
ges játékosokból az edzõk
ki tudják hozni a maximá-
lis tudást. Ez a tudás csa-
pat szinten szinte minden-
re, akár országos döntõbe
jutásra is elég lehet.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Akadémiai szinten szinte minden

Kiválasztottak csapata
Az Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémián az NB1B osz-
tályú felnõtt csapat mellett további huszonnégy együttes
szerepel a különbözõ korosztályok bajnokságaiban. Ez ha-
zai csúcs, ennyi csapatot egyetlen szakosztály sem mû-
ködtet az országban. Melyik lenne a Kaszások zászlós
csapata? Ennek eldöntése szinte lehetetlen, az edzõk kö-
zös javaslata alapján - mintegy megelõlegezett bizalom-
ként - a Kaszás Minik U11 csapata kapott ezúttal bemu-
tatkozási lehetõséget az Óbuda Újság sport rovatában.

A fárasztó edzések végén felüdülést jelent az egymás közötti játék

Balogh Zoltán (balra) és Vörös Endre edzõk vezetésével
szárnyal a csapat

A III. kerületi lakosoknak
minden második szomba-
ton 10-tõl 12 óráig ingye-
nes foglalkozásokat tart a
pálya üzemeltetõje. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a

tulajdonában álló (Test-
vérhegy lejtõ, Jablonka
út, Gölöncsér utca, Kék-
festõ utca és a Kubik ut-
ca által határolt) terület
egy részén, 2012 júniu-
sában átadott elsõ buda-
pesti frizbi golf (más
néven: disc golf ) pályá-
ra szóló szerzõdést to-
vábbi 3 évre meghosz-
szabbította a Spiritus
Sport Clubbal.

A pálya fix, 9 disc golf
kosárral felszerelt, ami
azt jelenti, hogy a cél-
pontok és a dobópontok

az év 365 napján megta-
lálhatók a területen.

Az üzemeltetõ sport-
egyesület a területhaszná-
latért cserébe ingyenes
foglalkozásokat tart a III.
kerületi lakosoknak a
szükséges eszközök bizto-
sításával minden második
szombaton 10-tõl 12 órá-
ig, melyre várják az érdek-
lõdõket. (A részvételi
szándékot, elõzetesen a
dani@disc-golf.hu e-mail
címen szükséges jelezni.)

Találkozó: minden al-
kalommal a pályán elhe-
lyezett információs táb-
lánál. (A késõbbi alkal-
mak idõpontjai és esetle-
ges módosulásuk a kö-
vetkezõ honlapokon kö-
vethetõk: www.disc-golf.
hu vagy www.disc-golf.
hu/spiritus)

Ingyenes frizbi golf

A frizbi golf a repülõkorongokkal, azaz frizbikkel ûzhetõ
sportok egyik formája.A sportágat korra való tekintet nél-
kül bárki gyakorolhatja, egy frizbi eldobása ugyanis nem
igényel különleges képességet. A golffal ellentétben a
frizbi golfban nem a labda lyukba gurítása a cél, hanem
egy, kifejezetten erre a célra létrehozott célpont, vagyis
kosár eltalálása a koronggal, lehetõleg minél kevesebb
dobásból. A játékosok dolgát az idõjárási körülményeken
túl a játéknak éppen otthont adó pálya terepviszonyai is
nehezítik, hiszen az akadályokat ki kell kerülni.
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Sorozatunkban olyan edzõ-
ket, vezetõket, szervezõ-
ket szólaltatunk meg, akik
csendben, különösebb rek-
lám nélkül végzik munkáju-
kat. Helyettük tetteik be-
szélnek. Olyan közösséget
irányítanak, akik a sport-
ban találják meg vágyaik
beteljesülését. Ez lehet ki-
emelkedõ versenyered-
mény, vagy egyszerûen
csak az egészségükért, a jó
közérzetért sportolnak.

J ókay Zoltán, az OB
és Magyar Kupa

címvédõ Vasas Óbuda
nõi röplabda-csapatának
vezetõedzõje

- Hogyan ismerkedett
meg a röplabdával?

- Tatabányán tízéves
koromban szerettem
meg a röplabdát. Jelen-
tõs szerepe volt ebben
egy nagyszerû pedagó-
gusnak és edzõnek, Ne-
mes Józsefnek, aki min-
den téren nevelt minket
és mindig a jobb teljesít-
ményre ösztönzött. A
legnagyobb büntetés az
volt számunkra, ha nem
mehettünk edzésre. Min-
den korosztályos szinten
megnyertük az országos
bajnokságokat (akkor
még úttörõolimpia),
majd itt lettem 18 évesen
NBI-es játékos is.

- Miért éppen Óbudán
folytatja tevékenységét?

- Óbudára, a Vasas
röplabda szakosztályhoz
2003-ban kerültem.
Ratimorszky Károly ke-
resett meg, hogy volna-
e kedvem a klubnál
utánpótlás edzõként, il-
letve a felnõtt csapat
másodedzõjeként tevé-
kenykedni. Akkor már a
TF-en dolgoztam és az
ifi válogatott vezetõ-
edzõjeként hosszú idõ
után kijutottunk a kor-
osztályos Eb és vb dön-
tõre is. Örömmel jöttem,
hiszen egy patinás, szép
múlttal rendelkezõ szak-
osztályhoz kerültem. Si-
került is rögtön meg-
nyernünk a junior ma-
gyar bajnokságot egy
nagyon tehetséges ke-
rettel, akikre késõbb a

felnõtt csapatnál is szá-
mítottam.

- Milyen értékek men-
tén, szellemiségben mû-
ködteti csapatát?

- Szerencsésnek mond-
hatom magam, hiszen
nagyon jó edzõim vol-
tak játékos pályafutá-
som során, akiknek sze-
mélye, pedagógiája ha-
tott rám. Ezt a szellemi-
séget próbálom tovább
vinni, vagyis a nevelés-
re helyezem a hang-
súlyt. Ennek lényege:
tûzzünk ki elérhetõ cé-
lokat, mindig tanuljunk
valamit, lépésenként ha-
ladjunk elõre. Az élet
egyéb területén, iskola,
munkahely is legyünk
nyitottak és befogadóak,
a nálunk játszó gyerek
pedig legyenek büszkék
arra, hogy a nagy és ösz-
szetartó Vasas családhoz
tartoznak.

- Mi motiválja ennyi
idõ után?

- Az alkotás lehetõsé-
ge. Itt szinte minden év-
ben új csapatot kell épí-
teni. Jó látni, hogy fo-
lyamatosan alakul, for-
málódik a csapat és vá-
lik egy jó szellemiségû,
jól mûködõ egységgé.
Mindig vannak tehetsé-
gesebbek, akikben sok
fantázia van és ezt hagy-
ni kell kibontakozni.
Edzõ kollégáimmal
büszkék vagyunk arra,
hogy a Vasasból ugyan

évrõl évre el-
mennek fiata-
lok komoly
európai csa-
patokhoz és
ott is megáll-
ják a helyü-
ket, de min-
dig jönnek
újak, akikbõl
2-3 év ke-
mény munká-
jával képzett
já tékosokat
tudunk nevel-
ni. Minden
együttesünk-
ben vannak
korosztályos
válogatottak,
akik általában
meghatározó

tagjai a nemzeti csapat-
nak.

- Melyik együttessel,
milyen korosztályokkal
foglalkozik?

- A tizenegyedik sze-
zonomat kezdtem a fel-
nõtt csapatnál. De ez
egyben a junior és sok
esetben az ifi korosz-
tályt is lefedi. A mai csa-
patban 3-4 felnõtt korú
játékos van, a fiatalokra
többfrontos helytállás
vár. Õk saját korosztá-
lyukban is szerepelnek,
ahol kamatoztatni tud-

ják a felnõtt csapatnál
szerzett tapasztalatokat. 

- Hány éves korban
érdemes elkezdeni a
röplabdázást? Hol tart-
ják az edzéseket?

- A röplabdázást, a
többi labdajátékhoz ha-
sonlóan 8-10 éves kor-
ban kezdik a gyerekek.
Ebben a korosztályban
már versenyek is vannak
(szuper mini), könnyített
szabályokkal kisebb pá-
lyán és létszámmal. Nem
baj, ha valaki elõtte meg-
ismerkedik más sport-
ágakkal (úszás, labdajá-
ték, atlétika), mert rövid
idõ alatt utol lehet érni
azokat, akik esetleg egy-
két évvel elõbb kezdik el
a sportágat. Számtalan
példa van arra, hogy va-
laki csak 14-16 éves ko-
rában kezd. Ha van te-
hetsége és szorgalmas,
akkor 3-4 éven belül be-
kerülhet a felnõtt csapat
keretébe. Edzéseket a
Folyondár utcai sportte-
lepen tartjuk, a fiatalok
különbözõ kerületi isko-
lákban edzenek. Hosszú
távon az a célunk, hogy
iskolai bázisokat alakít-
sunk ki, az alapokkal itt
ismerkednek meg a gye-
rekek, késõbb innen lép-

nek tovább a korosztá-
lyos csapatokba.

- A sport mellett mi
kapcsolja ki szabadide-
jében?

- Sokat futok, szeretek
teniszezni, de minden
mozgással kapcsolatos
dolog segíti a regenerá-
lódást. Boldog apaként
szívesen játszom nyolc-
hónapos fiammal, nagy
örömmel figyelem,
ahogy napról napra
ügyesedik. Ha még ma-
rad idõm, filmeket né-
zek, olvasgatok.

- Kik segítik, támogat-
ják munkáját?

- A szakmai munkában
évek óta sok segítséget
kapok edzõ kollégáimtól.
Az anyagi biztonságot
szponzorainknak és Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának köszönhet-
jük, de a szülõkre is min-
dig, minden területen tá-
maszkodhatunk. Külön
említést érdemelnek
szurkolóink, akik fergete-
ges hangulatot teremte-
nek mérkõzéseinken.
Túlzás nélkül állítom, ne-
künk van a legjobb, leg-
hangosabb és leglelke-
sebb szurkolótáborunk!

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben

Az Óbudai Sportakadémia januári vendége Pál Feri atya volt, aki amellett, hogy katolikus
papként a mai magyar társadalom meghatározó alakja, 23 éves koráig válogatott magasug-
ró atléta volt. „Sport és mentálhigiéné” címû elõadásán érdekes témákat feszegetett, mint
például a sport és a hit kapcsolatát. 2013-ban a Prima Primissima Díj közönségdíjasa lett.
Az ingyenes programot az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény dísztermében tartották.
Az eseményen részt vett Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ

Sportakadémia Pál Feri atyával

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A VIDÁM SZÍNPAD Óbudán 
az EuroCenterben

Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vidám Színpad februári

elõadásai. Két férfi sakkban február 8-án 16 órától (a Gergely

Theater vendégjátéka). * Az õrület határán február 14-én és 21-én

19 órai kezdettel. * Meglepetés elõadás február 15-én 19 órakor.

* Operettgála február 22-én 16 órai kezdettel. * Mátyás-napi forga-

tag (interaktív gyerekmûsor) február 24-én 14 órától. * Õsbemuta-

tó: Forró hétvége február 28-án 19 órai kezdettel. Jegyvásárlás a

helyszínen és az Interticket hálózatán keresztül. (Információ: 06-

70-3705-441, pénztár: 06-70-370-5442. Nyitva tartás: szerdától

vasárnapig, 13-tõl 20 óráig. Cím: EuroCenter, Bécsi út 154.)
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Ausztriai sítúrák a Rokonnal
Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2014-ben is szervez egynapos
ausztriai, buszos sítúrákat. Idõpontok, helyszínek:
február 9.: Stuhleck • február 23.: Hirschenkogel •
március 2.: Stuhleck. (Részletek: tel.: 250-3038,
www. rokonsport.hu)

Bár holtszezon van, de a
Bánkuti MotorSport háza
táján ilyenkor is zajlik a
munka. Bánkuti Gábor és a
csapat tapasztalatból tud-
ja, ilyenkor lehet csak iga-
zán megalapozni az adott
év sikereit, hiszen nagyon
fontos, hogy minden szem-
pontból tökéletesen elõké-
szüljön a csapat az új sze-
zonra, és annak minden ki-
hívására.

E nnek érdekében Gá-
bor a téli „holtsze-

zonban” is rengeteget
dolgozik versenyautóján
a csapattal, és mindent
megtesznek, hogy 2014-
re egy még ütõképesebb
technikát faragjanak
Super1600-as Peugeot

206-osból. Idén érkezik
néhány komoly kihívója,

mint például a Super
Nationalben két magyar

bajnoki címet is szerzõ
Marton Gergely. Gábort
mindig feldobják az új
kihívások. Mint mondja:
- Minél több erõs ellenfe-
lünk van a bajnokságban,
annál motiváltabban tu-
dok versenyezni, és ez a
csapatot is még nagyobb
erõbedobásra sarkallja.
Idén mindenki a mi ba-
bérjainkra tör majd, nem
lesz egyszerû a címemet
megvédeni.

Közben természetesen
a Bánkuti MotorSport
többi versenyzõje sem
tétlenkedik. Az általános
iskola 5. osztályába járó
Vaskó Dominik például
különféle amatõr verse-
nyeken indul a csapat
újonnan épített Peugeot

206-osával, ami jóval
erõsebb, mint bármelyik
autó, amivel idáig ver-
senyzett. Zsipi Róbert is
elkezdi a teszteket a Peu-
geot-jával, Varga Viktor -
bár autója még nincs ké-
szen - szintén tesztelni
fog, egyelõre Robi 306-
osával. És még két fiatal
versenyzõnek lesz lehe-
tõsége indulni a Bánkuti
Junior Team színeiben a
csapat Peugeot-jaival. 

A csapatvezetõ február
végéig várja autóverseny-
zõi ambíciókat tápláló
10-18 év közötti, elsõsor-
ban óbudai fiúk és lányok
jelentkezését. (info@ban-
kutimotorsport.hu)

A csapatfõnök id. Bán-
kuti Gáborra is rengeteg
feladat hárul ebben az
idõszakban. Gõzerõvel
folyik a 2014-es szezon
költségvetésének a meg-
alapozása, de elmondása
szerint õ már az év másik
nagy projektjén dolgozik:
Gábor 2015-ös, világbaj-
nokságon történõ indulá-
sát készíti elõ. Mind-
emellett a csapat kaszás-
dûlõi BMS Sportirodája
is megnyitja kapuit,
melynek - többek között -
az óbudai „autóverseny-
zõ palánták” menedzselé-
se is feladata lesz. 

(www.bankutimotor-
sport.hu)

Borbás Bálint
sajtófõnök

Új év, új célok

Rallycross – Sportiroda nyílik Kaszásdûlõn
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FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-
bik irodában, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a z.kar-
pat.daniel@jobbik.hu drótpostacímen.
Idõpont-egyeztetés: 06(30)871-3439

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh
Lajos országgyûlési képvi-
selõ fogadóórát tart. Az ér-
deklõdõk a +36-20-770-
6593-as telefonszámon
vagy a lajos.olah @parla-
ment.hu e-mail címen je-
lentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb február 4-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Min-
den hónap negyedik keddjén (legközelebb február 25-én) 17-tõl 19 órá-
ig dr. Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti
Fidesz irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csü-
törtökén (legközelebb február 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a
Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd in-
gyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb febru-
ár 13-án) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentke-
zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a
Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17.
szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb február 20-án) in-
gyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr.Kelen Botond, a Mókus
utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan csütörtökén 15-tõl 17 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szükséges a 368-9464-es tele-
fonszámon.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám
alatti irodájában minden hónap második szerdáján (legközelebb február
12-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as
telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

FIZETETT HIRDETÉS

Rezsicsökkentõ fórum Óbudán

POLGÁRI ESTÉK CSILLAGHEGYEN. A rendezvénysorozat követ-
kezõ elõadását február 5-én 18 órai kezdettel tarják a Csillaghegyi
Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) Lánczi András politoló-
gussal, Barcza György vezetõ elemzõvel (Századvég) Borókai Gá-
bor, a Heti Válasz fõszerkesztõ-lapigazgatója beszélget. (A belépés
ingyenes. A rendezvényt a Fidesz III. kerületi szervezete szervezi.)
INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szerveze-
te ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második
keddjén (legközelebb február 11-én) 17-tõl 19 óráig a Hímzõ ut-
ca 1. szám alatti Fidesz irodában.

Közel ötszázan vettek részt azon a rezsicsökkentésrõl szóló fórumon, me-
lyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Völner Pál, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs államtitkára tartott január
21-én az EuroCenter elõadótermében. A nagyobbik kormánypárt a rezsi-
csökkentés eredményeinek megvédésére országszerte rezsifórumokat tart

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor
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A Mozaik Múzeumtúra,
Magyarország eddigi leg-
nagyobb, 300 hazai múze-
um és kiállítóhely részvé-
telével megvalósuló mú-
zeumnépszerûsítõ kampá-
nya február 1-jén indul. 

Akiválasztott múzeu-
mok között helyet

kapott az Óbudai Mú-
zeum-Goldberger Textil-
ipari Gyûjteménye is. A
Goldberger Textilipari
Gyûjtemény 2013 szep-
temberében nyitotta meg
kapuit egy új állandó ki-
állítással, amely az egy-
kor méltán világhírûvé
vált gyárnak és a Gold-
berger családnak állít
emléket Az interaktív,
egyszerre több korosz-
tálynak is élményt nyújtó
kiállítás várja azokat a
gyerekeket, felnõtteket
és családokat, iskolai
osztályokat, akik elláto-
gatnak a múzeumba. A
Mozaik Múzeumtúra az

Örökség Kultúrpolitikai
Intézet által koordinált,
130 millió forintos NKA-
támogatással megvalósu-
ló program, amelynek
célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a hazai múzeu-
mok és kiállítóhelyek
sokszínû kulturális kíná-

latára. A programban a
múzeumokat bemutató
kiadvány, valamint mo-
bil applikáció is készült,
a gyerekek számára pe-
dig egy matricagyûjtõ já-
ték teszi különleges él-
ménnyé a múzeumláto-
gatást.  

A programról informá-
ció a www.mozaikmuze-
umtura.hu oldalon olvas-
ható. A Goldberger Textil-
ipari Gyûjtemény várja a
játékhoz és a matricagyûj-
téshez kedvet érzõ látoga-
tókat. (További információ:
www.textilmuzeum.hu.)

Hahota
Szibériában a szesztila-
lom idején két ember
kunyhót épít. Ásás köz-
ben Szergej talál egy
üveg vodkát:
- Gyere gyorsan! - kiált
oda Igornak. - Nézd, mit
találtam!
- Ne ordíts, te õrült.
Számûznek bennünket!
- Innen? Hova? 

* * *
A futballedzõ a szülé-
szet folyosóján ül, és új-
ságot olvas. Megjelenik
a nõvér és így szól:
- Gratulálok, kisfia szü-
letett!
Rövid idõ múlva ismét
kiszaladt
- Gratulálok, még egy
kisfiú!
Mire az apa:
- Nézze nõvérke, ne za-
varjon minden percben!
Számolja szépen össze
õket, és a második fél-
idõ végén közölje az
eredményt!

* * *
- Már hajnalodik! Hol
csavarogtál egész éj-
szaka? - förmed rá a fe-
leség az urára.
- Szerintem akkor is haj-
nalodna, ha itthon let-
tem volna - feleli a férj.

* * *
- Szörnyû, hogy néme-
lyik orvos milyen olvas-
hatatlanul ír! - panaszko-
dik egy beteg a váróban.
- Nekem mondja? - kér-
di a mellette ülõ. - Azzal
a recepttel, amit két éve
írtak fel, ma is ingyen
járok múzeumba.

* * *
- Fõzz ki két pár virslit, a
kockás ingesnek! -
mondja pincér a sza-
kácsnak.
- Elég lesz egy pár,
mert olyan részeg,
hogy úgy is kettõnek
látja.
- Igen, de négy párat
rendelt!

Flórián tér

Mozaik Múzeumtúra 
a Goldberger Textilipari Gyûjteményben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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