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Óbudai polgárok, civil szervezetek, egyéb
közösségek írásban tehetnek javaslatot
március 10-ig arra, ki kapja az elismerést.

A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló In-
tézményben öt számítástechnikai tanfo-
lyamot indítanak január végén. 

Az idei szezonban a Fõ téri jégpálya március
1-jéig tart nyitva; a korcsolyázás szerelme-
seit 8-tól 22 óráig várják Óbuda szívében. 27

Márciusig jégpálya a Fõ téren

4
Óbuda Kultúrájáért Díj

15
Számítástechnikai tanfolyamok 

A z új év harmadik
napján a Mûvésze-

tek Palotájában „Szimfo-
nikus Zenevonat” címmel
adott koncertet az Óbudai
Danubia Zenekar. A
hangverseny bevételébõl,
melyet a III. kerületi ön-
kormányzat megduplá-
zott, a Gézengúz Alapít-
ványt támogatták. 

Ha egy 20 év feletti
magyar állampolgár nem
ismeri az LGT slágerda-
lait, arra több magyarázat
létezhet: farkasok nevel-

ték fel; 5 évesen hajótö-
rést szenvedett, és még
ma sem talált rá senki;
egy titkos amish közös-
ség tagja, így sosem hall-
hatott rádiót - írta vicce-
sen a koncert beharango-
zójában az Est.hu.

RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Szimfonikus Zenevonat

MEGJELENÉSÜNK
Lapunk következõ száma
január 30-án, pénteken
jelenik meg. Korábbi szá-
maink is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.
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Önkormányzat – Szociális

Kiemelt figyelmet fordít az
egyedül élõkre, nehéz szo-
ciális helyzetben élõ csa-
ládokra és a nagycsalá-
dosokra Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, a he-
lyi civil szervezetek és az
egyéni adományozók. 

Az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyer-

mekvédelmi Központ
közremûködött azoknak a
karácsonyi csomagoknak
a kiosztásában, melyeket
a cégek és a civil szerve-
zetek ajánlottak fel múlt
év végén. Ennek megfele-
lõen mintegy 1360 adag
meleg étel, 660 élelmi-
szercsomag, 400 fenyõfa
és 300 kilogramm szalon-
cukor szétosztását koordi-
nálták. Ezekbõl az ado-
mányokból az intézmény
által gondozott alacsony
jövedelmû szegénycsalá-
dok, személyek, egyedül
élõk, kis- és sok-gyerme-
ket nevelõ családok ré-
szesültek.

Azoknak a gyerme-
keknek, akik rendszeres
gyermekvédelmi támo-
gatásra jogosultak (térí-
tésmentes étkeztetésben
részesülnek), az önkor-
mányzat ingyenes étkez-
tetést biztosított a téli
szünetben. Összesen 600
adag étel osztottak szét
az öt munkanap alatt.

Önkormányzati támo-
gatásból 150 tartós élel-
miszer csomagot adtak a

kerületben élõ rászoruló
családoknak. (A Veres
Péter Gimnázium diákjai
játékokat gyûjtöttek a rá-
szoruló gyermekeknek.)

Az Ételt az Életért Ala-
pítvány az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központtal
közösen, a gondozott
családoknak 800 adag
meleg ételt és 400 cso-
mag tartós élelmiszert
osztott ki a Flórián téren
a Faluház elõtti parkoló-
ban december 20-án. Ez-
zel egy idõben az Össze-
fogás Óbudáért Egyesü-
let 300 kilogramm sza-
loncukorral egészítette ki
az adományt.

A civil szervezetek tá-
mogatásából további

110 élelmiszercsomagot
adtak át a rászoruló csa-

ládoknak az intézmény
munkatársai. A Magyar

Máltai Szeretetszolgálat
30 csomagot ajánlott fel,
az Összefogás Óbudáért
Egyesület pedig 50-et.

Az adományok között
a Magyar Villamos Mû-
vek által a rászoruló
gyermekek számára
összeállított ajándékcso-
magok is voltak, melyek
mellett színvonalas
gyermekprogramokat is
tartottak. A felajánlás-
ban jelentõs mennyisé-
gû élelmiszer is volt.

Az Új Sípos Étterem
felajánlásának köszön-
hetõen az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ 60
adag székelykáposztát
osztott szét a Váradi utca
9-11. szám alatti telephe-
lyén december 30-án.

Ételt és karácsonyfát kaptak a rászorulók

Minden kisgyermek képes-
ségei fejleszthetõk, csupán
odafigyelésre és törõdésre
van szükség - vallja dr.
Schultheisz Judit, a Gézen-
gúz Alapítvány alapítója. 

Mivel a születési
rendellenességek-

kel született, vagy eltérõ
fejlõdésmenetû gyerekek
ellátása tekintetében nem-
csak az ebben érintett csa-
ládoknak, hanem a kisebb-
nagyobb közösségeknek
is felelõssége van, a társa-
dalmi szerepvállalás nem
érhet véget a koraszülöttek

megmentésénél. Magyar-
országon a születések 5-6
százalékánál fordul elõ va-
lamilyen rendellenesség.

Minden kisgyermek ké-
pességei fejleszthetõk, csu-
pán odafigyelésre és törõ-
désre van szükség - vallja
dr. Schultheisz Judit, a Gé-
zengúz Alapítvány alapító-
ja. Bármennyire nyilván-
való, a társadalmi gyakor-
latból mégis sokszor hi-
ányzik ez a gondolat. Pe-
dig ennek megléte, vagy
hiánya nemcsak etikai kér-
dés, hanem képet ad az
emberi környezet minõsé-

gérõl, az élet gazdagságá-
ba vetett hitünkrõl is.

A közel 25 éve mûködõ
Gézengúz eredményes és
példaértékû munkája,
amely öt helyszínen (Bu-
dafokon, Budakalászon,
Óbudán, Gyõrben, Salgó-
tarjánban) évente csaknem
háromezer gyermeknek
nyújt közvetlen segítséget,
nemcsak hiánypótló, ha-
nem egyedülálló is Ma-
gyarországon. Az alapít-
vány orvos, pszichológus,
gyógytornász, gyógypeda-
gógus szakembereinek
célja, hogy minél több

gyermek egészséges fejlõ-
déséhez járulhassanak
hozzá.

Hazánkban a születések
5-6 százalékánál fordul
elõ valamilyen rendelle-
nesség, az ebben a kérdés-
ben érintett kisgyermekek
száma évrõl évre néhány
ezerrel nõ. Korábbi ta-
pasztalatok szerint a rend-
ellenességek a téli és a ko-
ra tavaszi hónapokban
születetteknél gyakorib-
bak, mint a nyáron világra
jötteknél.

A kivételes harmóniá-
val kialakított, szeretettel

és következetes szakma-
isággal mûködtetett Gé-
zengúz-központokban
diagnosztikai szolgálta-
tások, egyéni és csopor-
tos fejlesztési progra-
mok, továbbá csoportos
vízi foglalkozások vár-
ják a kicsiket, de a Gé-
zengúz nemzetközileg is
elismert terápiás specia-
litása, a korai neuro-
hidroterápia, Huple-pro-
gram is fejlesztési lehe-
tõségeket kínál. 

Az alapítvány három-
ezer gyermeknek nyújt
közvetlen segítséget.

(Bõvebb információ az
alapítványról: www. ge-
zenguz.hu) Sz. Cs.

Gézengúzok Óbudán is

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Zenével indult az év
A Liszt Ferenc Kama-
razenekar volt a vendé-
ge annak a hagyomá-
nyos hangversenynek,
amellyel az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intéz-
mény köszönti rendsze-
rint az újesztendõt. Az
idei eseményt január 12-
én az Óbudai Társaskör-
ben rendezték, és a ha-
gyományoknak megfele-
lõen a zenetörténet leg-
szebb dallamai csendül-
tek fel.

Az LGT-szerzemények a
koncerten új formában
hangzottak el, ahogy még
senki sem hallotta. 

A z Óbudai Danubia
Zenekar két neves

szólista, Malek Andrea
és Feke Pál közremûkö-
désével arra vállalko-
zott, hogy az eredeti
pop-rock alapok teljes
mellõzésével, kizárólag
szimfonikus átiratban
adják elõ a hazai színtér
egyik legjelentõsebb ze-
nekarának klasszikusait.
A fellépésen a Kodály
gyermekkórus is szere-
pet kapott, sõt, a koncert
második felében a Lo-
comotive GT-tagjai is
felbukkantak: Somló Ta-
más és Karácsony János
ugyanis örömmel elfo-
gadta a szimfonikusok
meghívását.

A koncert azon felül,
hogy a résztvevõket egy
különleges élménnyel
gazdagította, a Gézen-
gúz Alapítványt is támo-
gatta a bevételbõl.

Az alapítvány 1990-
ben a születés körüli
idõszakban kialakuló
vagy veleszületetten sé-
rült csecsemõk és kis-
gyermekek gyógyítása,
rehabilitációja érdeké-
ben jött létre. Küldetése,
hogy felismerje és he-
lyes pályára állítsa testi
és szellemi fejlõdésük-
ben mindazon gyerme-
keket, akik a koraszülés
okán vagy a születésko-
ri komplikáció követ-
keztében speciális terá-
piás támogatásra szorul-
nak. Az alapítvány nem
ismeretlen az óbudaiak
számára, hiszen egy

központot is létrehoztak
a III. kerületben, vala-
mint az önkormányzat
1998 óta mûködik
együtt a civil szervezet-
tel és évek óta pénzbeli
támogatással is segíti
munkáját.

Az önkormányzat
nagyra értékeli azt az
áldozatos munkát, me-
lyet az alapítvány szak-
emberei végeznek a ko-
raszülöttek fejlesztésé-
ért, ezért az est bevétel-
ét megduplázta, ezzel
is megköszönve mun-
kájukat.

Jótékonysági koncert a Gézengúz Alapítványért

Szimfonikus Zenevonat

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ. A koncert után Bús Balázs polgármester újévi köszöntõt mondott, amelyet minden évben megtesz,
bár ezúttal nem a Kiscelli kastély templomterében, hanem a MÜPA üvegtermében. A sok ismerõs arcot látva a pol-
gármester örömét fejezte ki, hogy az óbudai közösség tagjai számára fontos a találkozás, hogy a régi szokásnak
megfelelõen újra és újra együtt ünnepelje az újévet

A z Óbudai Szociális
Szolgáltató Intéz-

mény a Magyar Kultúra
Napja alkalmából nép-
mûvészeti kiállítással és
ünnepi megemlékezés-
sel készül a III. kerületi
nyugdíjas látogatói szá-
mára január 22-én 14
órakor. Program: népze-
nei összeállítás Turcsán-
né Horváth Anikó és né-

pi hangszeres kísérete;
elhangzik Kölcsey Fe-
renc Himnusz címû köl-
teménye; Kamocsay Ju-
dit iparmûvész szõttese-
inek és kézimunkáinak
kiállítás megnyitója.

(A kiállítás megtekint-
hetõ február 18-ig, hét-
köznaponként 8-tól 16
óráig a Kiskorona utca 3.
szám alatt.)

Magyar Kultúra Napja 
kiállításmegnyitóval

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat – Emlékezés

A Kelemen család kezde-
ményezésére helyeztek el
emléktáblát Móra László
munkássága elõtt tiszte-
legve tavaly december 29-
én az Óbudai Waldorf Isko-
la homlokzatán. 

M óra Ferenc unoka-
öccse, Móra

László rendkívül színes
életpályát futott be: a re-
álgimnázium után a Lu-
dovika Akadémián ta-
nult tovább, 1936-ban
tüzér hadnaggyá avat-
ták. A háború után pá-
lyát módosított, elvé-
gezte az ELTE történe-
lem-könyvtár szakát, és
mind nagyobb részt vál-
lalt a hazai könyvtári
rendszer alakításában,
irányításában. Emellett
kémiai tanulmányokat is
folytatott, 1985-ben kan-

didátusi minõsítést sze-
rezett ezen a területen.
Mindemellett terjedel-
mes költõi életmûvet ha-
gyott maga után. Óbudá-
hoz is kötik szálak, hi-
szen azt az iskolát,
amelynek Bécsi út 375.
alatti épületében ma az
Óbudai Waldorf  Iskola
áll, õ alapította. Ezért
került ide a rá emlékezõ
emléktábla a dédunoka
és családja (Kelemen
Lajos, Kelemen Judit,
Kelemen Izabella) kez-
deményezésére. Az ese-
ményt Móra László ha-
lálának hetvenedik év-
fordulóján tartották. 

A tábla avatásán fel-
szólalt Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer pol-
gármestere és Varga Mi-
hály országgyûlési kép-
viselõ is.

Emléktábla Móra Lászlónak

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat
alapított, melynek odaítélését és átadását ren-
deletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak,
akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõ-
déséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a
képviselõ-testület - rövid indoklást is tartalmazó -
minõsített többséggel elfogadott határozatában
dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérke-
zett javaslatok alapján - a kulturális és turisztikai bi-
zottság véleményének figyelembe vételével - hoz
meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy
egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szob-
rászmûvész „OSZLOPOK” címû kisplasztikája;
díszoklevél és bruttó 600.000 forint összegû
pénzjutalom jár.
A díj az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozat
keretén belül kerül átadásra.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással
együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek
és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javasla-
tokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kul-
turális Fõosztályának címezve postai úton (1033
Budapest, Fõ tér 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájá-
ért Díj adományozására” megjelöléssel 2015.
március 10-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Novák Lajos kulturális és turisz-
tikai referensnél kérhetõ a 437-8694-es telefonszá-
mon vagy a Novak.Lajos@obuda.hu e-mail címen.)

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Hírösszefoglaló: Az új út-
díj-rendszer bevezetése
nem érinti a Megyeri hidat,
azt továbbra is ingyenesen
használhatják az autóval
közlekedõk - tudatta a
nyilvánossággal még az év
végén a kormány.

M egnyugodhatnak
azok, akik az

észak-budai és észak-
pesti közlekedésben
rendszeresen használják
a Megyeri hidat: a január
1-jétõl bevezetett új út-
díj-rendszer nem érinti
ezt a szakaszt, vagyis a
hídon ezután is ingyene-
sen lehet átkelni. Mind-
ezt még tavaly december
21-én jelentette be Lázár
János Miniszterelnöksé-
get vezetõ miniszter, aki
a Hír TV-nek nyilatkoz-
va azt is elmondta, mind-
errõl december 17-én
döntött a kormány, ami-
kor mérlegelte az új
rendszerrel kapcsolatban
érkezett észrevételeket.
A hírt december 29-én
Rogán Antal frakcióve-
zetõ is megerõsítette az
MTI-nek adott interjújá-
ban. 

A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium december
10-én jelentette be, hogy
több éves tervezés és

egyeztetés után a kor-
mány döntött az M0 álta-
lános díjmentességének
megszûntetése mellett,
egyúttal újfajta, 5000 fo-
rintos megyei matricák
bevezetését tervezi,
ezekkel lesz majd hasz-
nálható a körgyûrû. 

A tervezet számos
kérdést vetett fel. Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere
az elsõk között emelt

hangot annak újragon-
dolása érdekében. Véle-
ményét éppen a Megye-
ri híddal kapcsolatban
fogalmazta meg, amely
szerinte városi híd
funkciót is betölt, BKV
járatok közlekednek
rajta. Ha pedig a híd fi-
zetõssé válik - fogalma-
zott a polgármester - a
teherforgalom és a vele
járó környezetszennye-
zés a környezõ városré-
szekre, így például a
III. kerületre terhelõ-
dik. Mint kifejtette, ez
ellentétben állna azzal a
törekvéssel, amelyet
Tarlós István fõpolgár-
mesterrel együtt vall,
hogy az M0 továbbépí-
tése a 10-es és a 11-es
út között lehetne meg-

oldás a terhelés csök-
kentésére. 

A fõpolgármester de-
cember 15-re összehívta
az érintett kerületek pol-
gármestereit. Ezen az
eseményen - mint azt
Tarlós István aznapi saj-
tótájékoztatóján elmond-
ta -egyebek mellett fel-
merült, hogy az új terve-
zet érinti a 4-es metró
uniós támogatásáért cse-
rébe még 2010 elõtt be-
vállalt dugódíj koncepci-
óját, továbbá, hogy a fõ-
város szeretné, ha a kelet-
kezõ többletforrások egy
részét a budapesti közös-
ségi közlekedés fejleszté-
sére fordítanák. A fõpol-
gármester ismét hangsú-
lyozta az M0 meghosz-
szabbításának fontossá-

gát a 10-es és 11-es út kö-
zött, és a Budapest.hu
szerint már ekkor rámuta-
tott: a Megyeri híd sem
lesz fizetõs, hiszen azt
„már korábban kivették a
csomagból”. 

A kormány tehát
mindezek figyelembe
vétele után döntött amel-
lett, hogy a hidat tovább-
ra is térítésmentesen
használhassák az autó-
sok. A Nemzeti Útdíj-
fizetési Szolgáltató szó-
vivõje január 5-én inter-
jút adott a közmédiának,
eszerint az év elsõ napja-
iban összesen 210 ezer
megyei matricát értéke-
sítettek, amelyek egysé-
gesen 2016. január 31-ig
lesznek érvényesek.

K. Gy.

Továbbra is ingyenes a Megyeri híd

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

Tavaszra, azaz április vé-
géig kell elkészülnie an-
nak a végleges fejlesztési
koncepciónak, amely a
Hajógyári-sziget déli ré-
szének kulturális, rekreá-
ciós és sport célú fejlesz-
tését tartalmazza. 

Aterületen élménypar-
kot hoznának létre, a

Hadrianus-palota örök-
ségvédelmi rekonstrukci-
ója, valamint a volt hajó-

gyári épületek kulturális,
közösségi hasznosítása
mellett - derül ki a Magyar
Közlönybõl.

A koncepciónak részle-
tesen ismertetnie kell az
aquincumi helytartói palota
rekonstrukciójának és köz-
célú hasznosításának, az
egykori hajógyári épületek
és azok környezete kulturá-
lis-közösségi célú haszno-
sításának, továbbá egy
többfunkciós sport és rek-

reációs élménypark kiala-
kításának a feltételeit. Afej-
lesztés 2015 és 2018 között
valósulhat meg, ha a kor-
mány a közérdekû beruhá-
zás terveit elfogadja. A
koncepció elkészítésére
200 millió forintot biztosí-
tottak, valamint elrendel-
ték, hogy az illetékes mi-
niszter készítse elõ a beru-
házás nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelen-
tõségûvé minõsítését. sz

Tavaszra készülhetnek tervek a Hajógyári-szigetre

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Közlekedés

Elindult tavaly október vé-
gén a budai fonódó villa-
mosprojekt kivitelezése.
Az elõzetes ütemterv alap-
ján november 24-én kez-
dõdött a kerületi szaka-
szon a vágányok bontása.

Afejlesztés célja,
hogy a jelenleg

széttagolt budai villam-
osvonalak ismét egysé-
ges hálózatot alkossanak,
új átszállásmentes kap-
csolatok jöjjenek létre
Észak-, Közép- és Dél-
Buda között. A projekt
keretében a 17-es villa-
mos egyesül három budai
járattal, így hosszú,
észak-déli irányban
egész Budát átszelõ vo-
nalak jönnek létre. Óbu-
dáról átszállásmentes, az
autós közlekedéssel
szemben is versenyképes
kötöttpályás kapcsolat lé-
tesül a Batthyány, a Széll
Kálmán tér, a BAH-
csomópont, a Móricz
Zsigmond körtér, Albert-
falva valamint Kelenföld
felé. Átépül a Széll Kál-
mán tér vágányhálózata
is, kapcsolódva a tér re-
konstrukciójához.

Elbontandó
vágányok 

A kivitelezõtõl kapott
elõzetes ütemterv alap-
ján november 24-én
kezdõdött a III. kerületi
szakaszon a vágányok
bontása. (Elõzõ napok-
ban a Bécsi út Szépvöl-
gyi út befelé esõ szaka-
szánál végezték a bontá-
si munkálatokat). A ki-
vitelezés I. ütemében
egy sávban, északi
irányból továbbra is jár-
ható az útszakasz, egé-
szen a vágányzóna épí-
tésének megkezdéséig,
2015. március 22-ig.
Ebben az idõszakban
megépítik a kiváltandó
gázvezetéket, vízvezeté-

ket, és elkezdik a fel-
sõvezeték tartó oszlo-
pok alapjainak építését,
mely munkálatok alatt a
Bécsi út a Nagyszombat
utcától dél felé lesz egy-
irányú.

A II. ütemben, 2015.
március 22-vel megkez-
dõdik a pálya építése,
ekkortól teljes útlezárás
terveznek a Bécsi út
Nagyszombat utcától
délre esõ szakaszon,
egészen 2015. augusztus
17-éig. Ebben az idõ-
szakban, ezen a szaka-
szon minden munkát be-
fejeznek, elvégzik BKV-
kábelek kiépítését, el-
bontják az ideiglenesen
kiépülõ repülõ gázveze-
téket, megépítik a vá-
gányt, az utat és a járdá-
kat is.

A két fõ ütemen felül
a Bécsi út Nagyszombat
utca és Tímár utca kö-
zötti szakaszán is lesz-

nek építési munkák, de
itt végig megmarad a
kétirányú közlekedés
minimum 2×1 sávon,
csak egy-egy utcacsatla-
kozás lezárására kerül
majd sor.

Átépülõ 
megállóhelyek 

A beruházás több
megállóhely átépítését,
megszûntetését tartal-
mazza. A Kolosy téren a
Szépvölgyi út északi ol-
dalán fog megállni
mindkét irányban a villa-
mos, azaz a jelenleg
meglévõ, a Szépvölgyi
úttól délre lévõ megálló-
helyen. Elbontják és az
északi oldalon épül meg
az új, és szemben vele az
északi irányból érkezõ
villamos megállóhelye.
A Nagyszombat utcai
megállóhelyeket átépítik
és meghosszabbítják a
Doberdó úti, újonnan

épülõ gyalogos átkelõhe-
lyig. A Selmeci utcai
megállóhelynél nem tör-
ténik átépítés. A Váradi
utcai megállóhelyet
akadálymentesítik. A
Perényi úti megálló

megszûnik, a Vörösvári
úti átépül, illetve akadá-
lymentesítik. A megálló-
helyeken Intermédia tí-
pusú várókat telepítenek.

(További információ a
BKK honlapján.)

Elérte a városrészt a budai fonódó villamos építése

HÉV-állomásokon jegykiadó automatákat helyezett
üzembe a Budapesti Közlekedési Központ. Képünk az Ár-
pád hídi (Szentlélek téri) megállóban készült

Új gépkocsi parkoló-
kat építtetett az ön-

kormányzat. A Juhász
Gyula utca-Királyok útja
közti részen 40 új parko-
lóhely létesült. A Hadria-

nus utcában további 3 új
parkoló készült el. 

Tavaly befejezték a
Hatvany Lajos utca kije-
lölt részének szõnyegezé-
sét, a járda melletti sáv-

ban 50 férõhelyes, gyep-
hézagos parkoló várja a
környéken lakó autótulaj-
donosokat. Az új parkoló-
kat közvilágítás teszi biz-
tonságosabbá.

Új parkolók Békásmegyeren 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A sajtóban korábban
megjelent hírekkel

ellentétben mind a Fõ-
városi Önkormányzat,
mind a III. kerület, mind
az Országos Vízügyi
Fõigazgatóság Tudomá-
nyos Tanácsa továbbra
is a part mentén történõ
védmû megépítését tart-
ja szakmailag megfelelõ
eljárásnak. Így az új,
módosított tervek alap-
ján készülõ nyomvonal
is a part mentén fog el-
helyezkedni.

A 2013-as árvíz után a
folyamatban lévõ terve-
zés kapcsán kialakult
vízügyi szakmai véle-
mények, jelzések figye-
lembe vételével a beru-
házó Fõvárosi Önkor-
mányzat az Országos
Vízügyi Fõigazgatóság
Tudományos Tanácsá-
hoz fordult, objektív
szakmai véleményt kér-
ve a római-parti gát ter-
vei, valamint part menti

nyomvonalon történõ
megépítésére vonatkozó
elképzelésrõl. A tanács
külön erre a célra hozott
létre munkabizottságot.  

A Tudományos Tanács
2014. évi jelentésében le-
szögezte: „A bizottság a
számára feltett fõ kérdést
illetõen, miszerint part
menti védmû épüljön,
vagy pedig a Nánási út-
Királyok útja nyomvona-
lon történjék-e a védeke-
zés, határozottan állást
foglal, hogy az öblözetet
a Duna felõl védõ mûnek
a mértékadó árvízi terhe-
lés kivédésére alkalmas
szerkezetben, a szükséges
biztonsággal a parton
kell megépülnie”

A Fõvárosi Önkor-
mányzat - a Tudományos
Tanács véleményével
megegyezõen - az átter-
vezés során a teljes csil-
laghegyi öblözet árvízvé-
delmét fogja megvalósíta-
ni. Tehát kibõvíti a beru-

házás mûszaki tartalmát,
hiszen a tervezés alatt lé-
võ védmû az öblözet - a
2011-ben megindult  ter-
vezés megkezdésekor ve-
szélyben lévõ - részének
védelmérõl gondoskodott
volna. A 2013. évi dunai
árhullám levonulása so-
rán havária-közeli állapot
alakult ki az Aranyhegyi-
patak töltésén, és a Barát-
patak torkolatánál is be-
avatkozásra volt szükség.
A csillaghegyi öblözet te-
rületén egy esetleges ár-

vízi elöntés 55 ezer em-
ber biztonságát veszé-
lyeztetné.

Szeneczey Balázs hoz-
zátette: a 2013. évi, vá-
ratlanul magas árhullám
alapján 2014 augusztusá-
ban módosult a folyók
mértékadó árvízszintjei-
rõl szóló környezetvédel-
mi és vízügyi minisztéri-
umi rendelet, melynek
következtében az erede-
tileg tervezettekhez ké-
pest átlagosan 110 centi-
méteres magasításra len-

ne szükség a római-parti
védmû megvalósítását
célzó beruházás során. 

A Fõvárosi Önkor-
mányzat valamennyi kö-
rülmény gondos mérle-
gelését követõen, illetve
az OVF Tudományos
Tanácsának állásfoglalá-
sában foglaltakat is fi-
gyelembe véve, úgy
döntött, hogy a beruhá-
zást módosított tervek
alapján, kibõvített for-
mában valósítja meg - áll
a közleményben. sz.

A teljes csillaghegyi öblözet árvízvédelmérõl gondoskodnak

Nem leállítják, hanem kibõvítik a beruházást
Sajtóközlemény: Tavaly december 23-án a Fõpolgármes-
teri Hivatal kezdeményezte a római-parti védmû terveire
vonatkozó engedélyezési eljárás megszüntetését az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnál azon célból,
hogy a teljes csillaghegyi öblözet árvízvédelmérõl, vala-
mint az Aranyhegyi- és Barát-patakok torkolatának védel-
mérõl is gondoskodjon - olvasható Szeneczey Balázs fõ-
polgármester-helyettes január 7-ei közleményében.

Közel másfél éve lépett
életbe a fõvárosban a
taxirendelet. A havi fuvar-
szám változatlan maradt, a
szolgáltatás pedig kiszámít-
hatóbb, kényelmesebb, elõ-
nyösebb.

Minden budapesti-
nek volt korábban

legalább egy rémtörténete
a taxizásról. Ki-ki mást
rótt fel a fõvárosban mû-
ködõ társaságok képvise-
lõinek (volt aki az árat,
más az autók minõségét
vagy a taxisok modorát
kifogásolta), ám mind-
ezek jól láthatóan egyet-
len okban gyökereztek: a
taxis vállalkozást jófor-
mán semmi nem szabá-
lyozta. 

Tarlós István fõpolgár-
mester több mint egy év-
vel ezelõtt tett javaslatot a
taxirendelet elfogadására,
amely a Fõvárosi Köz-
gyûlés döntése nyomán
2013. szeptember 1-jén
lépett hatályba. Elsõ pil-
lantásra annyi tûnhet fel,
hogy a korábbi kocsikat
hirtelen - a világ nagyvá-
rosaiban megszokott mó-
don - egységes arculatú
jármûvek váltották fel: jól
felismerhetõ, élénk sárga
autók. Az új szabályozás
azonban ennél lényege-
sen mélyebbre nyúlt.
Egyfelõl olyan mûszaki
paramétereket követel
meg tavaly szeptember
óta a személyszállításra
alkalmazott autóktól,

amelyek egyszerre szol-
gálják az utasok biztonsá-
gát és a városi környezet-
védelmet: elõírja a mini-
mum 55 kW motortelje-
sítményt, az EURO 4-es
környezetvédelmi beso-
rolást, hogy a személyta-
xi-jármû 10 évesnél idõ-
sebb nem lehet, és hogy
október 15. és március
15. között csak téli gumi-
val futhatnak. 

Ugyanakkor arra is
kötelezi a taxis vállalko-
zókat, hogy az utas ké-
nyelmét is szolgálják:
kötelezõ lehetõvé tenni a
kártyás fizetést, és fix vi-
teldíjjal kell dolgozni.
Mivel ez valamennyi tár-
saságra nézve kötelezõ,
az utas - üljön bármilyen

autóba - pontosan tudja
elõre, milyen elszámolás
szerint kell majd megfi-
zetnie a viteldíjat. 

A taxiszolgáltatás
rendszerét a Budapesti
Közlekedési Központ
koordinálja, a szolgálta-
tás minõségét taxiel-
lenõrökkel vizsgáltatja -

nem csak panasz alap-
ján, bejelentésre, hanem
rendszeres ellenõrzõjára-
tok útján is. A fõvárosiak
bizalmát - úgy tûnik - el-
nyerte az új szisztéma,
hiszen a fuvarszám to-
vábbra is nagyjából egy-
millió havonta.

(keg)

Miért jobb ma taxizni?

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Szociális – Egészségügy

Teleki Flóra Annát köszön-
tötte századik születés-
napján Bús Balázs polgár-
mester az önkormányzat
képviseletében tavaly de-
cember 23-án a békásme-
gyeri Gaudiopolis Szere-
tetházban. 

Anna néni 1914. de-
cember 26-án szüle-

tett Kétnyárpusztán, a csa-
lád ötödik és egyben legki-
sebb gyermekeként. Édes-
anyja háztartásbeli, édes-
apja gazdatiszt volt. Isko-
láit Somogyberzencén és
Somogycsurgón végezte.
1931-ben költözött szülei-
vel Budapestre, ezt köve-
tõen varrást, majd gyors-
és gépírást tanult. 1940-tõl
1943-ig önkéntes ápolónõ
volt a Budai Honvéd Kór-
házban. 1950 és 1977 kö-
zött az Országos Mûszaki

Könyvtárban dolgozott fõ-
állásban, 1977-tõl 1992-ig
nyugdíjasként. 

Az élet úgy hozta,
hogy nem ment férjhez,
gyermekei nem szület-

tek, azonban népes csa-
ládja, testvérei és azok
gyermekei mindig körü-

lötte voltak, nagy megbe-
csülésben tartották õt.
Flóra nénire a családban
mindig lehetett számíta-
ni, ha szükség volt rá
mindig önzetlen szeretet-
tel, odaadással segített.
Szabadidejében nagyon
szeretett utazni, kirándul-
ni. Istenbe vetett hite
egész életében meghatá-
rozó szerepet töltött be. 

1931 óta a III. kerület
lakója, egészen mostaná-
ig egyedül élt.  2014. jú-
liusában otthonában el-
esett, azóta mozgásában
erõsen korlátozott. Ezért
szeptemberben a család-
jával közösen úgy dön-
töttek, hogy a kellemes
környezetet biztosító
Gaudiopolis Szeretet-
házba költözik, ahol oda-
adó törõdéssel, figye-
lemmel gondozzák õt. 

Százéves nénit köszöntöttek

A Nárcisz Asztaltársaság ét-
termei és vendégei fontos-
nak tartják az élet tisztele-
tét, ezért vállalják, hogy he-
ti egy menü árával támogat-
ják az óbudai székhelyû Ma-
gyar Hospice Alapítványt.
Az Asztaltársaság tagjait a
magas színvonalú vendéglá-
tásuk mellett példamutató
felelõs gondolkodásuk és
szolidaritásuk is összeköti. 

A Nárcisz Asztaltár-
saságot egy évvel

ezelõtt hozta létre 7 ala-
pító tag, és mára 10 étte-
rem viseli ajtaján a nár-
cisz emblémát. Alapító
éttermek: Alabárdos;
Cyrano; Larus; Nobu
Budapest; Robinson;
Suelto; Trattoria Pomo
D’oro. Csatlakozott ét-
termek: Bodrogi; Past-
rami; Ürömi Hütte.

A jótékony éttermek
támogatásának köszön-
hetõen a Hospice Ház-
ban egy betegszoba
egész éves fenntartását
tudja megoldani az ala-
pítvány és ezzel évente
közel 30 gyógyíthatat-
lan betegnek és család-
jának segítenek az élet
legnehezebb szakaszá-
ban. Szakszerû, szere-
tetteli ápolást, fájdalom-

csillapítást, lelki támo-
gatást nyújtanak a bete-
geknek az utolsó percig.

AMagyar Hospice Ala-
pítvány hivatása, hogy a
gyógyíthatatlan dagana-
tos betegek számára biz-
tosítsa méltóságuk utolsó
pillanatig való megõrzé-
sét, a fájdalomcsillapítást
és családjuk lelki támoga-
tását. Az Asztaltársaság
nevében azért szerepel a
nárcisz, mert ez a virág a
súlyos betegekkel foglal-
kozó intézmények szim-
bóluma szerte a világon. 

- Alapítványunk jel-
mondata az, hogy „Min-
den perc értékes”, hi-
szen a hospice nem arról
szól, hogy véget ér az
élet, hanem arról, hogy
még tart. Orvosaink, nõ-
véreink, munkatársaink
azon fáradoznak, hogy

betegeink a lehetõ leg-
jobb életminõségben,
méltóságukat megõrizve

töltsék életük utolsó
idõszakát. Bár tevé-
kenységünk egy részét

finanszírozza a társada-
lombiztosítás, az alapít-
vány költségvetésének
több mint felét adomá-
nyokból kell biztosíta-
nunk. Az Asztaltársaság
tagjainak felajánlása -
amit a náluk fogyasztó
vendégeknek is köszö-
nünk - folyamatos támo-
gatást nyújt számunkra -
mondott köszönetet a
jótékony éttermeknek
dr. Muszbek Katalin, a
Magyar Hospice Alapít-
vány igazgatója.

Nárcisz Asztaltársaság • Jótékony éttermek

Újabb betegszobát avattak a Hospice Házban 

Egy kiemelten fontos egész-
ségügyi témáról, az emlõda-
ganat szûrésérõl és megelõ-
zésérõl tartott elõadást dr.
Forrai Gábor fõorvos az
Egészség Akadémián január
5-én az Óbudai Kulturális
Központban. 

Az emlõrák a leg-
gyakrabban kiala-

kuló daganatos betegség
a magyar nõk körében:
évente 5000-6000 nõ be-
tegszik meg, és mintegy
2000 esetben okoz halált.
A kezelés akkor lehet
eredményes, ha már korai
szakaszban elkezdõdik.
Ezért rendkívül fontos

megelõzni, illetve idejé-
ben felismerni a betegség
kialakulását. A mammog-
ráfiás emlõszûrés 2002
óta ingyenes minden ma-
gyar nõ számára, a szak-

emberek szerint a legin-
kább veszélyeztetett kor-
osztálynak, a 40-60 év
közöttieknek kétévente
tanácsos részt venniük a
vizsgálaton. 

Õszintén az emlõdaganatról

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Tanulmányút 
A 2014-ben fennállásá-
nak 20 éves jubileumát
ünneplõ Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület
decemberben tanul-
mányutat szervezett Hin-
terbrühlbe (egy már be-
zárt gipszbányát látogat-
tak meg), és Bécsbe,
ahol vezetéssel megte-
kintették a Városházát és
a Stefansdomot. A haza-
utazás elõtt nagyon jól
érezték magukat a Vá-
rosháza elõtti Christ-
kindlmart-on.

Közös adventi est
A hagyományos német-szlovák-lengyel nemzetiségi adventi estet idén is Óbu-
da-Békásmegyer Német, Szlovák és Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és
a „Braunhaxler” Egyesület közösen rendezte 2014. december 18-án a Békás-
megyeri Közösségi Házban. Az adventi mûsorban felléptek a Kastély Óvoda
német csoportja, az Elsõ Óbudai Általános Iskola és Medgyessy Ferenc Általá-
nos Iskola tanulói, valamint német, szlovák és lengyel nemzetiségi kórusok. Ün-
nepi beszédet mondott Kelemen Viktória alpolgármester.

Krumplibúcsú 
Új helyszínen rendezték 2014. december 26-án a hagyományos Óbudai
Krumplibúcsút, a Római-parton, a Csónakház Étteremben. A talp alá valóról
Zwickl Mihály és zenekara gondoskodott. A 2014. évi munkásságáért  a
Krumplikirálynõ Neubrandt Istvánné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke, a Krumplikirály Domonkos Lajos, a „Braunhaxler” Egyesület alelnöke lett.

Köszönet, ízelítõ 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület ezúton is
szeretné megköszönni az elmúlt évben kapott támogatásokat, segítséget.
Az idei esztendõben is, mely a „2015. a malenkij robotra elhurcolt németajkú ci-
vil áldozatok emlékéve”, a tavalyi évhez hasonlóan gazdag programsorozattal
várnak mindenkit. A programokról a honlapon, az Óbuda Újságban és facebook
oldalon olvashatnak.
Egy kis ízelítõ az idei programokból: minden hónap utolsó szombatján 15-tõl 17
óráig „Tritsch-Tratsch Treffen - ein Kaffee mit Kuchení” várják a németül beszél-
getni szeretõket a Szõlõ utca 72. szám alatti klubhelyiségben. Elsõ alkalommal
január 31-én lesz a találkozó.

Batyus svábbál
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület február 7-
én 19 órai kezdettel a Békásmegyeri Közösségi Házban rendezi  a hagyomá-
nyos batyus svábbált. (Asztalfoglalás kötelezõ Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.)

Nemzetiségi hírek

Az összeírás során kapott lakossági észrevételek
és visszajelzések nagyban segítik a hivatal mun-
káját a következõ összeírás elõkészítésében.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (törvényi
kötelezettségének megfelelõen) 2014-ben eb-
összeírást végzett. Az elkészített nyilvántartások
összeállításának az a célja, hogy az állatvédelmi
hatóságok részére olyan naprakész adatbázis álljon
rendelkezésre, mely alapján megfelelõ szakmai
színvonalon tudják végezni munkájukat, valamint
megfelelõ védelmet tudjanak nyújtani a házi ked-
vencek részére is.
Az összeírás során a tanév végén az összes önkor-
mányzati fenntartású iskolában, a tanév zárását kö-
vetõen 10 különbözõ helyen kihelyezett gyûjtõlá-
dába lehetett leadni a kitöltött formanyomtatványo-
kat. Emellett elektronikus úton, személyesen vagy
postai úton is elküldhették a kerület lakói a nyilat-
kozataikat. Több mint 3200-an nyilatkoztak úgy,
hogy nem tartanak ebet, közel 5600-an töltötték ki
a nyomtatványt, és tettek eleget bejelentési kötele-
zettségüknek.

Ivartalanítás 
A kitöltött ûrlapok alapján megállapítást nyert,
hogy a kerületben az ivartalanított ebek aránya 30
százalék. Az ivartalanítás mindenképpen javasolt
azoknál az állatoknak - elsõsorban nõivarú egye-
deknek -, amelyeket nem kívánnak szaporítani. Az
ivartalanítás elõsegíti a nem kívánt szaporulatok
számának, a kóbor állatok létszámának és a kóbor
kutyafalkák csökkentését, valamint egészségügyi
elõnyökkel is jár. Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló kormányrendelet kimondja,
hogy 2013. január 1-jétõl minden négy hónapos
kornál idõsebb eb csak mikrochippel megjelölve
tartható. Azok az ebtartók/tulajdonosok, akik nem
tettek eleget a jelöltetési kötelezettségének 45.000
forint állatvédelmi bírsággal sújthatók.

Pótlás 
Az önkormányzat kéri az ebtulajdonosokat,
hogy amennyiben az érvényes veszettségi oltás
vagy a mikrochippes jelölés hiányzik, mielõbb
pótolják azt, mivel ezek meglétét a hivatal mun-
katársai valamint a közterület-felügyelet kollé-
gái is ellenõrizhetik!
Természetesen a határidõ lejárta után is folyamato-
san érkeznek még bejelentõ lapok az új beköltö-
zõkrõl, örökbefogadottakról és szaporulatokról.

Adatok 
A 2010-ben történt törvényi elõírás változás óta - a
jelenlegi összeírást is beleértve - több mint 9000
egyed adatait tartalmazza a helyi adatbázis. Feltéte-
lezhetõ, hogy a kerületben 10-12 ezer ebet tartanak,
így a jelenlegi adatbázis közel teljesnek mondható.
Természetesen az adatbázis minõségét az abban ta-
lálható adatok frissessége határozza meg, ezért
minden bejelentõ által megküldött adatot köszönet-
tel vesz az önkormányzat.
A jelenlegi jogszabályi környezet alapján a követ-
kezõ ebösszeírást 2017-ig kell elvégeznie a hivatal-
nak. A mostani összeírás során kapott lakossági
észrevételek és visszajelzések nagyban segítik a hi-
vatal munkáját a következõ összeírás elõkészítésé-
ben.

Közel teljes az adatbázis 

Tájékoztató a tavalyi
ebösszeírásról

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Az Összefogás Óbudáért Egyesület vár minden érdeklõdõt újévi gyalogtú-
rájára. Útvonal: Kopár Csárda parkoló mh.-Ásványbánya-Sziklatorony-

Iluska-forrás-Klotild bg.-Mészégetõk-Pilisszántó, Boldogasszony kápolna-
Pilisszentkereszt, cukrászda. Táv: 13,5 km. Szintemelkedés: 350 m. Találkozó:
8.25 órakor, Flórián tér (Vörösvári út), Volánbusz mh. (busz indul: 8.36, menet-
idõ 30 perc). Érkezés: 17.30 körül, Szentlélek tér. Idõpont: január 24. (A túrá-
ra a (30)350-8359-es telefonszámon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-
mail címen lehet jelentkezni.)

A karácsonyi ünnepek
után az FKF Zrt. idén is
szervezetten szállítja el a
kidobott fenyõfákat. 

A karácsonyi ünne-
peket követõen a

Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. szervezet-
ten gyûjti össze és szál-
lítja el a fenyõfákat. A
hagyomány szerint ja-
nuár 6-áig, azaz Vízke-
reszt ünnepéig díszítik a
karácsonyfák az ottho-
nokat. A legtöbb lakás-
ban ezt követõen szedik
le a díszeket, és az ekkor
már a tûleveleiket hulla-
tó fákat kidobják. A cég
tájékoztatása szerint a
fák elszállítása egy-
másfél hónapig tart,
amelyre külön, úgyne-
vezett fenyõfa-járatokat
indítanak. Ezekkel gyûj-
tik össze a közterületek-
rõl a kidobott fákat. Ezt
megelõzõen, illetve ezt

követõen a normál hul-
ladékszállító gépekkel
gyûjtötték és gyûjtik
össze az örökzöldeket. 

Az FKF Zrt. arra kéri
a lakosokat, hogy Buda-
pest közterületi rendjé-
nek és tisztaságának
megóvása, illetve a bal-
esetek elkerülése érde-
kében a karácsonyfákat
helyezzék a hulladék-
gyûjtõ tartályok mellé a
szemétszállítás napján,
vagy tegyék a fõváros
valamennyi kerületében
a kijelölt közös gyûjtõ-
helyekre, ahonnan fo-
lyamatosan gyûjtik a fe-
nyõket.

A fõváros 23 kerületé-
ben mintegy 250 helyen
szabadulhatnak meg a
budapestiek a kiszolgált
tûlevelûektõl.

A kijelölt gyûjtõhe-
lyekrõl 06-40-353-353-
as kék számom is érdek-
lõdhetnek.

Fenyõfa-járatokkal gyûjtik össze a karácsonyfákat 

Fenyõfa gyûjtõhelyek a III. kerületben: Búza utca-Köles utca (parkoló); Lajos
út-Perc utca sarok; Hollós Corvin út (parkoló); Huszti út-Zab utca (parkoló); Lak-
tanya utca-Vöröskereszt utca sarok (parkoló); Madzsar József utca 1.sz. (par-
koló) Hévízi út-Cserepes utca (parkoló); Pünkösdfürdõ utca-Hatvany Lajos (par-
koló); Római tér-Torma Károly utca (Pók presszó mögött); Tímár utca-San
Marco utca sarok; Zápor utca-Gyenes utca sarok; Hévízi utca-Meggyfa utca sa-
rok; Zápor utca-Föld utca sarok; Orbán Balázs utca-Gyógyszergyár utca sarok;
Kerék utca-Raktár utca sarok Ágoston út (parkoló).

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzé-
sének feltételeirõl szóló kormányrendelet háznál
történõ szelektív hulladékgyûjtésre vonatkozó,
igen szigorú elvárásainak a Fõvárosi Önkor-
mányzat eleget tud tenni. 

Ez annak köszönhetõ, hogy a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt. bevonásával, egy korsze-

rû, mûködõképes szelektív hulladékgyûjtési rendszer
kiépítése érdekében, idõben megkezdte a felkészülést.
A rendszer kialakításához szükséges mintegy 5 milliárd
forint értékû beruházást majdnem teljes egészében
(több mint 90 százalékban) uniós támogatásból valósí-
totta meg a Fõvárosi Önkormányzat. Anemzetközi ösz-
szehasonlításban is rekordidõ alatt megvalósított pro-
jekt - jelenleg már csak a pótlásokat végzi az FKF - több
rangos díjban és kitüntetésben is részesült, többek kö-
zött 2014-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat is. 

A januártól hatályos jogszabály elõírja, hogy a
szolgáltatónak - a vegyes hulladék mellett - a háztól
kell elszállítania a mûanyag-, a fém- és a papírhulla-
dékot. A házhoz-menõ szelektív hulladékgyûjtés
Budapesten történõ kialakításánál a családi és tár-
sasházak 2 darab tartályt (sötétkék gyûjtõedény sár-
ga és kék tetõvel ellátva) kaptak a mûanyag- és fém-
, illetve a papírhulladék-frakciók gyûjtésére.  A mû-
anyag flakonokat laposan - lehetõség szerint kupak
nélkül -, az újságpapír hulladékot pedig kötegelve
kell a gyûjtõedényben elhelyezni, ezt szállítja el az
FKF Zrt. elõre meghatározott idõpontokban.

A kormányrendelet kimondja, hogy a zöldhulladékot
vagy az erre rendszeresített szabványos gyûjtõedényben,
vagy pedig zsákban kell gyûjteni. Budapesten hulladék-
gyûjtõ zsák áll a lakosság rendelkezésére és a zöldhulla-
dék gyûjtõ rendszer már több éve mûködik a fõvárosban.

Megfelel a rendeletnek
a hulladékgazdálkodás 

Már a Flórián üzletközpontnál is lehetõség van elektromos autók feltöltésére 

Újévköszöntõ gyalogtúra a Pilisben

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A Vígszínház elõadással, a közön-
ség a belépõk árával támogatta a
különleges adománygyûjtési ak-
ciót. A kórház kampányának üze-
nete: a támogatók otthon töltött
napokat vásárolnak a betegek ré-
szére.

A Szent Margit Kórház által
szervezett adománygyûj-

tõ akció különlegessége a ter-
vezett fejlesztések finanszíro-
zásának módjában rejlik. A
központi mûtõ felújításához és
egy laparoszkópiás torony
megvásárlásához szükséges
összeg elõteremtését, kísérleti
jelleggel, társadalmi összefo-
gásra alapozzák. A laparoszkó-
pos technika segítségével a be-

tegek gyorsabban, kevesebb le-
hetséges szövõdménnyel gyó-
gyulnak meg és hamarabb tér-
hetnek haza.

Dr. Badacsonyi Szabolcs, a
kórház megbízott fõigazgatója
elmondta: a páciensek akár két-
három nappal elõbb haza me-
hetnek egy ilyen mûtét után,
szemben a hagyományos vá-
gást alkalmazó beavatkozással.
A kampány egyik üzenete is ez,
az adományozók szabadságot
vásárolnak a páciensek részére.
Kétezer forint adomány plusz
egy otthon töltött napot jelent a
betegeknek. A Vígszínház csat-
lakozva az akcióhoz, tavaly de-
cember 14-ei elõadásának be-
vételét a kórház fejlesztéseire
ajánlotta fel.

A jótékonysági esten köszön-
tõt mondott Varga Mihály,
nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyûlési képviselõ is. 

A jövõ orvosai, a Semmel-
weis Orvostudományi Egye-
tem IV. évfolyama a felezõ bál
bevételével támogatták a mûtõ-
fejlesztést. A köszöntõk és az

adomány jelképes átadása után
kezdõdött el a „Hegedûs a ház-
tetõn” címû musical elõadása.

Az adománygyûjtõ akció
2015 végéig tart melynek rész-

letei a Szent Margit Kórház
honlapján olvashatók, ahol az
otthon töltött napok számát
összegyûjtõ számláló is talál-
ható.

Adományok a Szent Margit Kórháznak  

Laparoszkópiás berendezésre gyûjtenek

Önkormányzati 
támogatás 

A képviselõ-testület egyhangú
döntéssel hagyta jóvá novem-
ber végi ülésén, hogy 15 millió
forinttal támogassa Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata
az adománygyûjtést végzõ a
Pilishegyi János Alapítványt.

Ezentúl a BENU gyógyszertárakra
jellemzõ, nyugat-európai színvo-
nalú, tágas, világos, barátságos
belsõ térrel várja a vásárlókat a
Békás Patika a Boglár utca 3.
szám alatt. Az ünnepélyes meg-
nyitót december 5-én tartották.

A z egészség megõrzését
szolgáló, vény nélkül

kapható gyógyhatású készít-
ményeket szabad polcos elren-
dezésben helyezik ki, ezáltal a
vásárlóknak lehetõsége nyílik
arra, hogy kézbe vegyék a ter-
mékeket, elolvassák a tudniva-
lókat, és elegendõ idõt szán-
hassanak az árak összehasonlí-
tására, a sor feltartása nélkül.

A megnyitón Kelemen Viktó-
ria alpolgármester hangsúlyoz-
ta: az önkormányzat nagyra ér-
tékeli és támogatja azt a beru-
házást, melynek részeként a
Békás Patika épületét is telje-

sen felújították. Mindez a kerü-
let lakosságának érdekeit szol-
gálja. Kiemelte az elmúlt idõ-
szak fõbb városfejlesztési pro-
jektjeit - játszóterek, sportköz-
pontok felújítása -, és ezzel
egyidejûleg arra is utalt, hogy a
fejlõdéshez, változáshoz olyan
elhivatott emberekre van szük-
ség, mint a Békás Patika veze-
tõi és dolgozói. 

Dr. Zlinszky János, a Phar-
manova Zrt. igazgatósági tagja,
„az ember és az egészség” fon-
tosságáról beszélt. 

A Békás Patika vezetõje, dr.
Szakváry Mária elmondta: gö-
röngyös út vezetett a megnyitó-
ig, a gyógyszertár jó ideig ko-
moly „egzisztenciális” gondok-
kal küzdött. Elmondta: az elsõ
tapasztalatok nagyon pozitívak,
az emberek értékelik a válto-
zást, szívesen nézelõdnek, in-
formálódnak, vásárolnak. (sz)

Megújult a Békás Patika

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET! A Magyar Vörös-
kereszt Budapest Fõvárosi Szervezete januárban a következõ
idõpontban és helyszínen szervez véradást. Január 20-án 10-tõl
15 óráig: a Flórián Udvar irodaházban (Flórián tér 1.). Ha ön
egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 60.
életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy se-
gíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A hagyományos mûveltségi csa-
patversenyt kilencedik alkalom-
mal rendezték a Bárcziban. 9 isko-
la 18 csapata vett részt 2014. no-
vember 27-én a megmérettetésen. 

I dén is fontosnak tartották,
hogy az itt töltött egy órában

a gyerekek jól szórakozzanak,
élvezzék a sokszínû feladato-
kat. A kérdések célja - melyek
idén a közlekedés témaköréhez
kapcsolódtak - nem csak a szá-
monkérés volt, hanem gazdagí-
totta is a résztvevõk ismereteit.

A négyfõs csapatok lelkesen
vitatták meg a feladatokat, iz-
galommal rakták ki a feladat-
sorhoz tartozó betûkirakót is. A
szoros verseny is mutatja, hogy
milyen eredményes munkát vé-
geztek a résztvevõk. 

Az ünnepélyes eredményhir-
detést december 10-én tartották
a Bárczi iskolában. 

Fókuszban a közlekedés

Bölcs Bagoly verseny a Bárcziban

A díjazott csapatok
1. helyezett: Fodros Általános Iskola Hu-Ho-Gó-K csapata; 2. he-
lyezett: Zipernowsky Károly Általános Iskola Furfangos Négyes.
3. helyezett: Aquincum Általános Iskola Aquincumi Velocipéd. 4.
helyezett: Dr. Béres József Általános Iskola Indóház. 5. helyezett:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Illegális Tatuk. 6. helyezett:
Harrer Pál Ált. Iskola Szuperokos Négyes.

A Tudásbajnokság az általános is-
kolások egyik legkedveltebb or-
szágos tanulmányi versenye.
Szervezõi az idei versenyidõsza-
kot páratlan lehetõséggel is em-
lékezetessé szerették volna tenni
a versenyben résztvevõ iskolák,
pedagógusok és diákok számára.

Ö sszesen 2 millió forint ér-
tékû könyvcsomaggal

gazdagodhattak az általános is-
kolák könyvtárai, ha jelentkez-
tek a Tudásbajnokság és a Ben-
degúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia Alapítványa iskolai
könyvtárfejlesztési pályázatára.

380 iskola adta be a pályáza-
tát. Nevezésükkel ismét bizo-
nyították, mennyire fontos szá-

mukra diákjaik tehetségének
kibontakoztatása, támogatása.
Minden értékes lehetõséggel
élnek, ami ezt a munkájukat se-
gíti. Az olvasás pedig az egyik
legörömtelibb és legjobb mód-
ja a képességek fejlesztésének.

A pályázat harmadik díját, a
negyedmillió forint értékû
könyvcsomagot az Óbudai
Harrer Pál Általános Iskola
nyerte. Az iskola a pedagógu-
sok, a szülõk és a diákok példa-
mutató összefogásával és mun-
kájával évek óta kiemelkedõ
eredményességgel támogatja a
tehetségek kibontakozását. 

A különlegesen nagy értékû, a
gyerekek kedvenc könyveibõl vá-
logatott kiskönyvtárat a gyermek-

és ifjúsági könyvek egyik legnép-
szerûbb kiadója, a Könyvmoly-
képzõ Kiadó ajánlotta fel. Alsó és
felsõ tagozatosok ugyanúgy meg-
találják köztük a kedvenceiket,
mint tanáraik. A valóságos
könyvrengetegben ott vannak az
igazi hõsökrõl szóló csodás ka-
landok, szeretetre méltó állatme-
sék, kedves és vidám történetek, a

népszerû Ropi sorozat kötetei,
Böszörményi Gyula legújabb re-
gényei, Csukás István meséi. 

A könyvtár gazdagodásához,
az iskola sikeres tehetségneve-
lõ munkájához a Tudásbajnok-
ság szervezõi nevében a
könyvcsomagot átadó Lele Jó-
zsef gratulált Balogh Éva igaz-
gatónak.

Negyedmillió forint értékû könyvcsomagot nyert a Harrer iskola

Élõ népzene a bölcsõdékben 2015. I. negyedév

A csillaggal jelölt bölcsõdéknél a játszócsoportban lesz az „Élõ népzene”.
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Ismét Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
A Magyar Tehetségsegítõ Szövetség Tanácsa a
magas szintû iskolai tehetséggondozó munka elis-
meréseként 2017-ig „Akkreditált Kiváló Tehetség-
pont” kitüntetõ címet adományozta az Óbudai
Harrer Pál Általános Iskolának.

Fejlesztés az Óbudai Egyetemen
Stratégiai megállapodást kötött az Óbudai Egyetem
és az EPAM Systems, Közép-Kelet Európa legna-
gyobb szoftverfejlesztõ vállalata tavaly december
11-én. Az együttmûködés részeként a felsõoktatási
intézmény új kompetencia központtal és modern la-
borral bõvül, emellett egyedülálló nemzetközi pro-
jektmunka lehetõségeket biztosít az egyetem mind-
három képzési ciklusában (BSc, MSc, PhD) jelen
lévõ hallgatói számára. A felek egyúttal a duális
képzés elindítását tûzték ki célul, ami hosszú távon
is biztosíthatja a minõségi informatikai szakember-
képzést.

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben
is elindították matematikából az ingyenes tehetség-
gondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozá-
sokat csütörtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gim-
náziumban. (Nagyszombat utca 19.) A szakkör
munkájába évközben is be lehet kapcsolódni, elõ-
zetes jelentkezés nincs.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Február 17-én kezdõdik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. Idõsebbek is elkezdhetik!”
címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõdés és
jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-
as telefonszámon.) 

Iskolanaptár 2014/15
Az elsõ félév 2015. január 16-ig tart. Tavaszi szünet:
2015. április 2-tõl április 7-ig. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap április 1-je, a szünet utáni elsõ tanítási
nap 2015. április 8. Utolsó tanítási nap az utolsó év-
folyamon: 2015. április 30. A középiskolák végzõse-
inek utoljára április 30-án kell iskolába menniük. Or-
szágos kompetenciamérés: 2015. május 27.
Tavaszi érettségi idõszak, írásbeli vizsgák: 2015.
május 4-tõl 26-ig. A közép- és általános iskolákban
2015. június 15-én ér véget a tanítás.

Elõkészítõk általános iskolásoknak,
korrepetálás érettségizõknek

Felvételi elõkészítõk (fõleg szóbelikre) indítanak ál-
talános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos be-
kapcsolódási lehetõséggel a Tahlész Körben, a
Vörösvári úton. (A központi írásbelire bárki elmehe-
tett, a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a
középiskola). Lehetõség van általános- és középis-
kolások matematika-fizika-kémia, magyar-történe-
lem korrepetálására. Érettségizõk felkészítését vál-
lalják az elégséges szint elérésétõl a emeltszintû
érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés
bármilyen tantárgyból a tanév végéig. A diákokat
minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscso-
portban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért na-
pokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon.
További tájékoztató az interneten, a www.obuda-
matek.hu oldalon.)

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés hatékonyan
Word 2013 és Excel 2013 tanfolyam 10×2 óra hétfõnként 8.30-tól 10.15 óráig.
Tandíj: 15.000 forint. Tervezett kezdés: január 26.

Harmadik kör
Ezt a tanfolyamot azoknak ajánlják, akik már birtokában vannak az „Elsõ lépé-
sek” és a „Második fejezet” címû tanfolyamaink anyagának. 6×3 tanóra kedden-
ként 8.30-tól 11.15 óráig. Tandíj: 10.000 forint. Tervezett kezdés: január 27.

PC-s gyakorlatok
Ezt a tanfolyamot azoknak ajánlják, akik már rendelkeznek megfelelõ ismere-
tekkel, ám bizonytalanok a számítógép kezelésében. 6×3 tanóra szerdánként
8.30-tól 11.15 óráig. Tandíj: 10.000 forint. Tervezett kezdés: január 28.

ECDL Start - Windows 7, Office 2010
Számítógép-kezelés, internet, e-mail, szövegszerkesztés, táblázatkezelés 84 tanóra
szerdánként 14-tõl 16.30 óráig. Tandíj: 50.000 forint. Tervezett kezdés: január 28.

Elsõ lépések, avagy „Idõsebbek is elkezdhetik”
Alaptanfolyam kezdõk részére 6×3 tanóra csütörtökönként 8.30-tól 11.15 órá-
ig. Tandíj: 10.000 forint. Tervezett kezdés: január 29.
(A tanfolyamok helyszíne: KSZKI, 1033 Folyamõr utca 22. Jelentkezés a 437-
4070-es telefonszámon, illetve ecdlvkp@kszki.obuda.hu e-mail címen. Részlet-
fizetési kedvezményt biztosítanak. További információ: www.kszki.hu)

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban

Ebben a tanévben a Bárczi
Géza Általános Iskola pá-
lyázott és nyert a Citi
Pénzügyi Oktatási Prog-
ramban, mely során 700
ezer forint értékû oktatási
támogatásban részesült.

A program korszerû
technológián ala-

puló, innovatív oktatási
stratégiákat és tananya-
gokat tesz elérhetõvé az
iskola számára. Az in-
tézmény a technikai esz-
közökön túl lehetõséget
kapott arra is, hogy egy
kiválasztott pedagógus
elvégezze az akkreditált,
„Vállalkozói kompeten-
ciák fejlesztése a közok-
tatásban” elnevezésû
40 órás továbbképzést.
A képzésben részt vevõ

kolléga a szükséges el-
méleti ismeretek mellett
elsõsorban olyan mód-
szereket gyakorolt be,
amelyek lehetõvé teszik
a vállalkozási, pénzügyi
és gazdasági ismeretek
élményszerû oktatását.
Az õ feladata lesz, hogy
a tavaszi félév során to-
vábbadja a diákoknak az
itt szerzett tudást.

A program célja a vál-
lalkozói kompetencia
kialakítása, fejlesztése.
A program során a tanu-
lók megismerhetik a
legfontosabb gazdasági
ismereteket, amelyek a
hétköznapi életben nél-
külözhetetlenek. Ilye-
nek a családi költségve-
tés, bevételek és kiadá-
sok; a hitelek kockáza-

tai; megtakarítások és
befektetések; kínálat és
szükségletek; a piac, a
verseny koncepciói;
marketing; kommuniká-
ció.

Ezekkel a gazdasági
fogalmakkal életszerû,
hasznos játékokon ke-
resztül ismerkedhetnek
a gyerekek, szinte észre-
vétlenül tanulva meg
azokat. Az izgalmas, in-
teraktív feladatok a kez-
deményezõkészséget is
fejlesztik. 

A képzéshez kapott
eszközöket - egy projek-
tort és egy laptopot - az
iskola tanulóinak igazi
ajándékként, tavaly de-
cember 19-én, a kará-
csonyi ünnepségen ad-
ták át.

Citi Iskolatámogatási Program a Bárcziban

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

Bûnmegelõzési kisfilm a rablásokról
Új bûnmegelõzési kisfilm készült a III. kerületi
Rendõrkapitányság munkatársainak közremûködé-
sével, rablás témakörben. Az ATM-automatákból
történõ készpénzfelvételhez kaphatunk megszívle-
lendõ bûnmegelõzési tanácsokat, valamint a kerü-
leti térfigyelõ központ mûködésébe is bepillantást
nyerhetünk. Elérhetõ: BRFK Bûnmegelõzési Média-
tár Projekt - A rablás - a „BRFK médiatárban” meg-
található a legnagyobb videomegosztó csatornán:
http://youtu.be/rHPrDLPyHR4

Jelentõs mértékben csök-
ken a gépkocsi lopások
aránya a III. kerületben.
Mások mellett errõl is be-
számolt a kerületi rendõr-
kapitány a tavaly decem-
ber 16-án tartott tájékoz-
tatón.

H orváth Antal kapi-
tányságvezetõ a

közterületek rendjérõl,
illetve az itt tapasztalt
jogsértésekrõl szólva el-
mondta, a legtöbb mun-
kát a közterületi alko-
holfogyasztás, a csend-
háborítás és a köztiszta-
sági vétségek jelentik.
Ezek mellett, elsõsorban
a Szentendrei úton a
motoros, illetve gépko-
csival elkövetett gyors-
hajtásokra kell fokozott
rendõri jelenléttel és el-
lenõrzésekkel reagálni,
különösen a pénteki és
szombati napokon. A
gépkocsilopások és a
vagyon elleni bûncse-
lekmények szempontjá-
ból a Római lakótelep,
Kaszásdûlõ és Belsõ-
Óbuda igényli a legna-
gyobb figyelmet. Ki-
emelte, hogy a gépkocsi
lopások esetében jelen-
tõs mértékben, mintegy
60 százalékkal csökkent
az elkövetések aránya
október óta.

A lakossági bejelen-
tésekkel összefüggés-
ben a társas együttélés
szabályainak betartatá-
sát nevezte a rendõrka-
pitány a körzeti megbí-
zotti állomány egyik
legfontosabb feladatá-
nak. A kábítószer fo-
gyasztás visszaszorítása

esetében a különbözõ
körzetekben jelenlévõ
rendõrök, közterület-fel-
ügyelõk és a polgárõrök
összefogásától, helyis-
meretétõl és a gyors in-
formációátadástól vár-
ható elõrelépés. Kitért
arra is, hogy a Római la-
kótelepen szolgálatot
teljesítõ járõrök kutyás,
és esetenként lovas erõ-
sítést is kaphatnak.

Több sikeres elfogás-
ról is számot adott, me-
lyeket nagyrészt orvosi
várókban követtek el.
Ezek megelõzésére ok-
tatófilmek készültek,
melyek jelenleg a rend-
õrkapitányság aulájá-
ban, késõbb különbözõ
közintézményekben is
megtekinthetõk lesznek.
További (és nem elsõ-
sorban rendõrségi)
problémaként nevezte

meg a hajléktalan kér-
dést. Az utcán életvitel-
szerûen tartózkodók kri-
tikus esetben számíthat-
nak a rendõr járõrök
életmentõ beavatkozá-
sára, egyéb egészség-
ügyi/szociális vonatko-
zású helyzetekben a
Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat munkatársait
értesítik.

A drogprevenció olyan
kiemelt fontosságú ügy,
melyre külön elõadót ne-
vezett ki a kapitányság
Trenkáné Csom Henriet-
ta rendõr alezredes sze-
mélyében. A rendõrkapi-
tány után felszólaló szak-

ember ismertette felada-
tát, mely a gyakorlatban
a szülõk iskolai tájékoz-
tatását jelenti. Rendha-
gyó szülõi értekezleten
megismerteti a szülõk-
kel, hogy a drogfogyasz-
tásnak milyen jelei van-
nak, majd azt is, hogy az
esetlegesen érintett gyer-
mek milyen rendõrségi
eljárásra számíthat. Alá-
húzta ugyanakkor, hogy
a drogmegelõzés elsõ
lépcsõfoka maga a gyer-
meknevelés. Saját ta-
pasztalataként hozzáfûz-
te, hogy mivel ezek az is-
kolai elõadások önkénte-
sen látogathatók, gyak-
ran azokhoz a családok-
hoz nem jut el az infor-
máció, akiknek a legna-
gyobb szükségük lenne
rá.

Az eseményen az en-
gedély nélküli piaci áru-
sítással, illetve a kelet-
kezett közterületi sze-
méttel kapcsolatban ér-
kezett kérdés, melyet dr.
Böjtös Zoltán, a közte-
rület-felügyelet vezetõje
válaszolt meg.

Közbiztonsági fórum

CSÕTÖRÉS. A fagyos idõ miatt egy sérült csõbõl tört fel a víz a Szõlõ utca környékén
és öt utcát teljesen elöntött az ár január 1-jén. Több utcát lezártak, mivel az út alól
feljövõ víz a parkoló autók ajtajáig ért, több kocsi utasterébe is beszivárgott. A lakók
a vészhelyzet elhárításából kivették a részüket. A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. szakemberei
lezárták az érintett szakaszt. A környék házaiban fél napig nem volt víz

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Kábítószer fiataloknál 
Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást fejeztek
be az óbudai rendõrök 2014 decemberének elsõ he-
tében. A III. kerületi Rendõrkapitányság nyomozást
folytatott a 18 éves V. E. és 17 éves budapesti társa
ellen. Az Árpád hídnál igazoltatták a két fiatalt, akik
nem tudták fényképes okmánnyal igazolni személy-
azonosságukat még 2013 augusztusában. A helyszí-
nen végrehajtott ruházat- és csomagátvizsgáláskor a
rendõrök kábítószergyanús anyagot találtak náluk,
ezért elõállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki
õket. Velük szemben az eljárást a III. kerületi Rendõr-
kapitánysága befejezte, az ügyiratot vádemelési ja-
vaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.

Kõvel dobálták az autót
A III. kerületi Rendõrkapitányság garázdaság bûn-
tette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást L. Lukasz és öt társa ellen tavaly de-
cember elején. A hat huszonéves megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy még 2014. április 6-án
hajnalban a Kalap utcában kövekkel megdobáltak
egy itt parkoló személygépjármûvet, amelynek ajtói
megsérültek, hátsó szélvédõje betört. A III. kerületi
Rendõrkapitányság az ügyben folytatott nyomozást
befejezte és az ügyiratot vádemelési javaslattal
megküldte az illetékes ügyészségnek.

Pékségekre specializálódtak
Legalább 10 fõvárosi pékségbe tört be az a három
férfi, akiket a rendõrkapitányság munkatársai elfog-
tak 2014. október 25-én, egy III. kerületi lakásban. A
tettesek minden esetben a kasszában hagyott vál-
tópénzt hozták el. Az elfogást alapos nyomozói
munka elõzte meg. A III. kerületi Rendõrkapitány-
ság nyomozói a helyszínekrõl a betörés során rög-
zített kamerafelvételeket lefoglalták, rendészeti
munkatársaik ennek alapján igazoltatták a feltétele-
zett tetteseket. Az igazoltatásról készült jelentés,
továbbá a lefoglalt felvételek összevetése alapján
egyértelmûen azonosítani tudták a betörés elköve-
tõit. B. Attila és B. József elõzetes letartóztatását a
bíróság elrendelte, míg B. Csaba lakhelyelhagyási
tilalom mellett várja az eljárás folytatását.

Pénztárca-tolvajok 

A III. kerületi Rendõrkapitányság eljárást folytat isme-
retlen tettesek ellen, akik 2014. október 28-án 13 óra
körül, a Pablo Neruda utcai TESCO-ban elloptak egy
pultra helyezett pénztárcát, melyben a sértett szemé-
lyes okmányai, valamint 12 ezer forint volt. Az elköve-
téssel a képen látható két fiatal nõ gyanúsítható. Aki
információval tud szolgálni  személyazonosságukkal
kapcsolatban, hívja kapitányság a 430-4700-ás tele-
fonszáma 43-147-es mellékét!

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság tájékoztatása szerint a tûz-
védelmi elõírásokkal nem ellentétes, de
hátráltathatják a beavatkozást, a men-
tést, a menekülést.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
(OTSZ) kimondja, hogy a menekülési út-
vonal leszûkítése - a kiürítéshez szükséges
átbocsátóképesség méretéig -, továbbá ott
éghetõ anyag tárolása, burkolat elhelyezé-
se a tûzvédelmi hatóság engedélyével tör-
ténhet. Ennek értelmében a menekülési út-
vonalon rácsok elhelyezését a területileg
illetékes tûzvédelmi hatóság engedélyez-
heti. Ha azonban a lezárás tûzvédelmi esz-
közök megközelítését, a hõ- és füstelveze-
tés mûködését, használatát gátolja, a tûz-
védelmi hatóság a kérelmet elutasítja.
Megvédhetem-e ajtóra szerelt rács-
csal a lakásomat?
A kiürítésre számításba vett útvonalon el-
helyezett ajtókról az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat létesítési elõírásai úgy rendel-
keznek, hogy a menekülésre számításba
vett útvonalon körforgó (van kivétel!), to-
ló-, billenõ és emelkedõ zsalus rendszerû
ajtókat alkalmazni nem szabad. Avezérlés-
sel mûködõ ajtók esetében a kézzel nyitha-
tóságot minden esetben biztosítani kell.
Az OTSZ kimondja, hogy kiürítésre szá-
mításba vett nyílászáró szerkezetek - kivé-
ve a legfeljebb 50 fõ tartózkodására szol-
gáló helyiségeket és az arra minõsített nyí-
lászárókat - csak a kiürítés irányába nyíl-
hatnak. Atömegtartózkodásra szolgáló he-
lyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani
úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható és
nyitott állapotban önmûködõen rögzíthetõ
legyen. Akiürítésre számításba vett nyílás-
záró szerkezetekben a vésznyitók, pánik-
zárak feleljenek meg a vonatkozó mûsza-
ki követelménynek, vagy azzal legalább
egyenértékû biztonságot nyújtsanak.
A tûzvédelmi szabályzat értelmében a ki-
ürítés céljára 50 fõnél több embert befoga-
dó hely esetében íves karú lépcsõt számí-
tásba venni nem szabad. Csúszda, felvonó
(kivéve a menekülési felvonót), valamint

25 százaléknál meredekebb lejtõ kiürítés-
re számításba nem vehetõ. Vészlétrát, (ki-
lépõt), vészhágcsót kiürítés céljára ipari lé-
tesítmények esetén lehet használni.
Az OTSZ rendelkezik arról is, hogy a me-
nekülési útvonal ajtóinál függöny, szélfo-
gó csak úgy helyezhetõ el, hogy az széthú-
záskor a kijáratot ne szûkítse. Afüggöny a
padló síkját nem érheti el, belsõ széleit el-
térõ színû csíkkal kell megjelölni.
A kiürítésre számításba vett útvonalon el-
helyezett ajtóknál be kell tartani azt a hasz-
nálati szabályt, hogy a menekülési útvona-
lat leszûkíteni, itt éghetõ anyagot tárolni,
éghetõ burkolatot elhelyezni a tûzvédelmi
hatóság engedélyével szabad, illetve azt,
hogy a kiürítésre és menekülésre számí-
tásba vett nyílászáró szerkezeteket - kivé-
ve a legfeljebb 50 fõ tartózkodására szol-
gáló helyiségeket és az arra minõsített nyí-
lászárókat - addig nem szabad lezárni,
amíg a helyiségben bárki tartózkodik.
Mindezek fényében megállapítható, hogy
a bejárati ajtó ráccsal történõ lezárása a
tûzvédelmi elõírásokkal nem ellentétes,
azonban figyelembe kell venni, hogy a fel-
szerelt rácsok tûz során hátráltathatják a
beavatkozást, a mentést, a menekülést.

Rács a lépcsõházakban – Szabályos-e?

A rendõrök a Mezõ utcá-
ban közúti ellenõrzés so-
rán megállítottak egy gép-
kocsit és igazoltatták a
benne ülõ férfiakat tavaly
november 25-én. 

Anyomozók az autó-
ban több szerszámra

lettek figyelmesek és egy
olyan speciális eszközt is
láttak, amelyet az elköve-
tõk általában az erkélyaj-
tók kifeszítéséhez, kifúrá-
sához használnak. A rend-
õrök azt is észrevették,
hogy az egyik férfi cipõ-
talpára egy-egy szövetda-

rab volt erõsítve, ez meg-
alapozta a gyanújukat,
miszerint a társaság tagjai
korábban bûncselek-
ményt követhettek el. Ek-
kor a férfiak ruházatát és a
gépkocsit átvizsgálták, és
gáz riasztófegyvert is ta-
láltak. Az ellenõrzéssel
párhuzamosan adatgyûj-
tést végeztek, melynek
során megállapították,
hogy a közelben egy Tü-
zér utcai lakásba ismeret-
len elkövetõk az erkélyen

keresztül bejutottak és itt
kutatást végeztek.

A rendõrök a három
igazoltatott férfit - K.
János 60 éves pomázi,
L. János 28 éves és S.
Mátyás 41 éves buda-
pesti lakosokat - bûn-
cselekmény elkövetésé-
nek gyanúja miatt elõál-
lították, majd bûnügyi
õrizetbe vették. Azóta
egyiküket letartóztatták,
a másik két elkövetõt
házi õrizetbe vették. 

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Lekapcsolt bûnbanda

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Esernyõs - Óbudai Kul-
turális, Turisztikai és In-
formációs Pont új rendez-
vényteremmel, különleges
programkínálattal bõvült
január 13-tól, de fejleszté-
se ezzel nem fejezõdik be.

Ó buda-Békásmegyer
számos nevezetes-

séggel kulturális és
gasztronómiai intéz-
ménnyel, illetve saját
szervezésû nagyrendez-
vénnyel rendelkezik. Itt
van - többek között - az
országosan egyedülálló
Aquincumi Múzeum, a
mindig újabb funkciók-
kal bõvülõ Zichy-kas-
tély, a 2013-as Év Múze-
uma-díjat elnyert Gold-
berger Textilipari Gyûj-
temény, az Óbudai Tár-
saskör, az Óbudai Platán
Könyvtár, az Óbudai
Kulturális Központ há-
zai, a Római-part, a Ha-
jógyári-sziget, illetve az
Óbuda Napja, az Óbudai
Nyár és az Óbudai Ad-
vent eseménysorozata.

Kinyitott 
az Esernyõs
Tavaly szeptemberben

nyílt az Esernyõs - Óbu-
dai Kulturális, Turiszti-
kai és Információs Pont.
Ez utóbbi azzal a céllal
jött létre, hogy legyen
egy központ, amely a III.
kerület igen gazdag kul-
turális életét koordinálja,
ahol minden óbudai kul-
turális intézményrõl
megtudható minden. Az
itt létrehozott integrált
óbudai múzeumshop szí-
nes keresztmetszetet
nyújt a kerületi múzeu-
mok eseményeibõl, kiad-
ványaiból, emléktárgyai-
ból. Mindemellett jegye-
ket, bérleteket lehet ren-
delni több színházba,
múzeumba, fesztiválra és
egy kis kávézó-bisztró is
található a házban, hogy
az intézmény valódi kö-
zösségi térként funkcio-
nálhasson. Az adventi
idõszakban már számos
kulturális programot kí-

nált az Információs Pont,
különös tekintettel az ün-
nepek köré szervezett
gasztrokulturális rendez-
vényeivel csábította az
érdeklõdõket.

Új 
rendezvényterem

Az önkormányzat kez-
deményezésére létrejött
központ, amely januártól
levált az Óbudai Kulturá-
lis Központ Nonprofit
Kft.-tõl és önállóan mû-
ködõ intézménnyé vált, a
céljait tekintve a jövõ hé-
ten nyíló új rendezvény-
termével közelebb kerül a
küldetése beteljesítésé-
hez, ami nem más,
minthogy minél széle-
sebb körben ismertesse
meg a kerület történelmi,
kulturális, természeti,
gasztronómiai értékeit.

Az új helyiséggel
megduplázódik, mint-
egy 80 fõsre bõvül az
intézmény befogadóké-
pessége. A családias
programokat kínáló te-
remben minden korosz-
tály, a különbözõ érdek-
lõdésû és foglalkozású
emberek is megtalálhat-
ják a nekik tetszõ ese-
ményeket. Az elmúlt
hónapok tapasztalatai
szerint az Esernyõs be-
váltotta a hozzá fûzött
reményeket, és az óbu-

daiak mellett rengeteg
külföldi, illetve kerék-
páros turista is felkeresi
az intézményt, amelyet
a közeljövõben még to-
vább bõvítenek. A kö-
vetkezõ lépés egy kor-
társ képzõ- és iparmûvé-
szeti alkotások bemuta-
tására alkalmas kiál-
lítóterem létrehozása
lesz a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár egykori
fiókkönyvtárának he-
lyén, amelyben elõre
láthatóan még idén õsz-
szel meg lehet majd ren-
dezni az elsõ tárlatot.

Programízelítõ
Az Esernyõs - Óbudai

Kulturális, Turisztikai és
Információs Pont január
13-án filmklubbal kezdte
meg idei kulturális prog-
ramjainak sorát. A ‘60-as
évek magyar filmmûvé-

szetébe kalauzoló „Meg-
szállottság és álmodo-
zás” címû sorozat kere-
tében elsõ alkalommal
Makk Károly Megszál-
lottak címû filmjét vetí-
tették le, a programon
maga a Kossuth- és Ba-
lázs Béla-díjas rendezõ
is részt vett. A filmklub
elsõ sorozatának február
17-éig hátralévõ három
vetítésén Jancsó Miklós
(január 20.), Gaál István
és Szabó István filmjeit
láthatja a közönség. Ja-
nuár 14-én az Ádvent
Óbudán dal szövegének
szerzõje, Lackfi János
tartott kreatív írás foglal-
kozást az érdeklõdõk-
nek. A József Attila-díjas
költõ vezette sorozat
egészen júniusig folyta-
tódik, így akit érdekel-
nek a vers- és prózaírás
trükkjei, még csatlakoz-

hat a havonta jelentkezõ
tanfolyam résztvevõi-
hez. Csütörtökön két
programmal várta ven-
dégeit az Óbuda szívé-
ben található új kulturá-
lis tér: Andrek Andrea és
Juhász Krisztina Szavak
helyett érintés - párbe-
széd a magzattal címû,
leendõ szülõknek szóló
elõadását a rendezvény-
teremben, Fenyvesi
Márton Junior Príma Dí-
jas gitáros koncertjét pe-
dig a kávézóban hallgat-
hatta meg a közönség.
Az ingyenes rendezvé-
nyek sorát 16-án, a
BORszágjáró címû, vir-
tuális bortúra bevezetõje
zárta, melynek során Ko-
vács Antal háromszoros
magyar sommelier baj-
nok ismertette a borok-
kal kapcsolatos legfõbb
tényeket és tévhiteket. A
borok kedvelõi legköze-
lebb február 27-én
„utazhatnak” az Eser-
nyõssel, akkor Eger lesz
az úticél.

Aktuális
A hét utolsó prog-

ramjára a táncos ked-
vûeket várják: január
17-én Óbudán elsõ al-
kalommal próbálhatják
ki a west coast swinget,
az egyik legnépsze-
rûbb, futótûzként terje-
dõ modern társastán-
cot. Az érdeklõdõk
egynapos workshop ke-
retében sajátíthatják el
a tánc alaplépéseit, és
szerezhetnek használ-
ható tánctudást már pár
óra leforgása alatt. Az
egynapos tréninget feb-
ruártól nyolc alkalmas
tanfolyam követi, így
aki kedvet kapott a
swinghez, benevezhet a
tánckurzusra is.

Még több program Óbuda 
kulturális Esernyõje alatt

Januárban az alábbi programokat rendezik:
• Példakép(p) - pódiumbeszélgetések a Kairosz kiadó nagysikerû „Magyarnak
lenni” címû sorozata alapján: 21-én 17.30 órakor vendég Juhász Árpád geoló-
gus, beszélgetõtárs Juhász Elõd rádiós újságíró. Belépõdíj: 900 Ft.
• Csecsemõmasszázs védõnõ vezetésével 21-én és 28-án 14 órakor (ingyenes).
• Lemezklub - Jazz Bölöni Endre Dix lemezgyûjtõvel 22-én 17 órától (ingyenes).
• Alkotóklub felnõtteknek 24-én 10 órától, gyerekeknek 31-én 10 órától mûvész-
tanárok vezetésével. Belépõdíj: 1.000 Ft (3 órás foglalkozás).
• 5 alkalmas haptonómia (párbeszéd a magzattal) tanfolyam indul 26-án 17.30
órától Juhász Krisztina vezetésével. Részvételi díj: 22.500Ft/5 alkalom.
• Stílusteremtõ géniuszok - mûvészettörténeti ismeretterjesztõ sorozat
Ludmann Mihály mûvészettörténésszel kéthetente. 27-én 17 órától Rembrandt
és köre - a holland aranykor festészete. Belépõdíj: 800 Ft.
Szeretettel várjuk programjainkra Óbuda szívében, az Esernyõsben!
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Metamorfózis

Farkas György festõmûvész kiállítása nyílt meg janu-
ár 9-én a San Marco Galériában „Metamorfózis” cím-
mel. A megnyitón Másik Farkas Zsolt esztéta mutat-
ta be az alkotó munkáit. Közremûködött Lõrinszky At-
tila nagybõgõn és Filip Tamás költõ. A kiállítás január
30-ig, hétköznapokon 9-tõl 15 óráig ingyenesen te-
kinthetõ meg. (Cím: San Marco utca 81.)

Havakba égetett szavak

Több könyvet is bemutattak január 9-én a Békás-
megyeri Közösségi Házban a Littera Nova Kiadó és
az Accordia Mûvelõdési Kör közös rendezvényén.
Keszthelyi-Mangó Gabriella: Fehér; Gyöngyösi
András: N-1 herceg; Hajdú-Pataki Attila: A hegyi
(mellé) beszéd; Csontos Mária: A Sehol szélén cí-
mû önálló kötete mellett a „Havakba égetett szavak
2014” címû antológiát ismerhették meg az érdeklõ-
dõk. A szerzõkkel Gyimesi László író, költõ, a Ma-
gyar Írószövetség tagja beszélgetett.

Színház a múzeumban
Kortárs magyar egyfelvonásost mutat be január 30-
án 19.30 órai kezdettel a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban a Szimpla Színház.
Csikós Attila: Díszítõk címû mûve 2014-ben a
könyvhétre jelent meg a szerzõ azonos címû köte-
tében, két másik egyfelvonásos mellett. Csikós Atti-
lát a nagyközönség elsõsorban prózai mûveirõl is-
merhette eddig, noha dramaturgként évek óta vesz
részt színházi produkciókban. Drámaíróként a bé-
késcsabai Jókai Színház pályázatán keltett feltû-
nést, ahol Zalán Tibor rendezte a darabját. A Díszí-
tõk öt színházi díszítõmunkás története, akik egy
elõadás kezdetén a díszletraktárban szorulnak, és
miközben régi sérelmeiket emlegetik fel egymás-
nak, odakint zajlik az elõadás, anélkül, hogy bárki-
nek feltûnne a hiányuk.

Az Advent Óbudán ünnep
elõtti utolsó hétvégéjén is
változatos programokkal
várták a vendégeket ta-
valy december 19-én, 20-
án és 21-én.

Mesés látvány és
hangulat fogadta a

Fõ térre érkezõket az ad-
venti idõszak végén is.
Színpadra lépett többek
közt a Kaláka Együttes,
Gryllus Vilmos, a Balkán
Fanatik, a Göncöl Nép-
táncegyüttes, az Almási
Idõsek Klubjának tagjai,
az Óbudai Népzenei Is-
kola, és kerületi óvodák,
iskolák csoportjai. A ne-
gyedik adventi gyertyát
Bús Balázs polgármester
gyújtotta meg. Az esemé-
nyen részt vett Varga Mi-

hály nemzetgazdasági
miniszter.

A kaszásdûlõi Pethe Fe-
renc teret kürtõskalács és
forralt bor illata lengte be
az adventi hétvégeken.
Egyebek mellett karácso-
nyi kézmûves alkotóház és
vásár fogadta az arra járó-
kat, „Beszélõ muzsika”
címmel pedig a karácsonyi
ünnepkörhöz illõ mûsorral
szórakoztatták a közönsé-
get. Kamarazenei összeál-
lítás csendült fel a külön-
bözõ, egymásra ható kul-
túrkörökbõl, õsi szertartá-
sokból, néphagyományok-
ból Bartha Katalin és mû-
vésztársai elõadásában.

A békásmegyeri Cso-
bánka tér fõ attrakciója az
új korcsolyapálya volt. M.
Tóth Zsolt látványos ice

show-t mutatott be, nagy
sikert aratott helyben ké-
szített jégangyalával. A
Magonc együttes ünnepre
hangolt, a III. kerületi ci-
vil szervezetek vezetõi -
így az Összefogás Óbudá-
ért Egyesülettõl is - pedig
kedvenc meséiket olvas-
ták fel a karácsonyfánál. 

Az Esernyõs-Óbudai
Kulturális és Információs
Pontban élõ zenével fo-
gadták a betérõket. Stahl
Barbara és Havai Gábor
akusztikus duója zenélt.
Az „ínyesmesterek” gaszt-
roestet rendeztek. Élveze-
tes elõadást tartott Tóthné
Libor Mária, a Limara
péksége gasztroblog házi-
asszonya, illetve Tóth
Krisztina költõ, író, mû-
fordító. sz

Adventi hétvégék a Fõ téren

Karácsonyfa, forró tea,
korcsolyapálya

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Felhívás – Hirdetés

2015. január 1-jei hatállyal módosult
a jövedéki adóról és a jövedéki ter-
mékek forgalmazásának különös sza-
bályairól szóló, 2003. évi CXXVII.
törvény, mely alapján több tekintet-
ben megváltozott a magánfõzés (saját
fogyasztásra történõ házi párlatfõzés
saját tulajdonú desztilláló-berendezé-
sen) szabályozása. 

A magánfõzéshez továbbra sem kell en-
gedélyt kérni, de a magánfõzésre szol-
gáló desztilláló-berendezést a tulajdon-
szerzést követõ 15 napon belül, illetve
amennyiben a berendezés megszerzése
2015. január 1-jét megelõzõen történt,
2015. január 15-ig kell bejelenteni a la-
kóhely szerinti önkormányzati adóható-
sághoz. Magánfõzõnek minõsül az a 18.
életévét betöltött gyümölcstermesztõ
személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel,
gyümölcsbõl származó alapanyaggal és
párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazo-
nosító jelet, a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzés idõpontját és a desztilláló-
berendezés ûrtartalmát kell megadni, to-
vábbá a berendezés tárolásának, használa-
tának helyét is, ha az eltér a magánfõzõ
lakcímétõl.
A saját fogyasztás céljából elõállított ma-
gánfõzött párlat adómentessége 2015. ja-

nuár 1-jétõl megszûnik, és amennyiben
tárgyévben a magánfõzõ állít elõ párlatot,
1000 forint/év átalányadó-fizetési kötele-
zettsége keletkezik. A magánfõzés utáni
adóbevallást évente egyszer, az átalány-
adó-fizetési kötelezettséggel együtt, a
tárgyévet követõ év január 15-ig kell telje-
síteni az önkormányzati adóhatósághoz.
Elsõ ízben 2016. január 15-éig. Amennyi-
ben a magánfõzõ tárgyévben nem állított
elõ párlatot a berendezésen, nem keletke-
zik adóbevallási és adófizetési kötelezett-
sége.

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépé-
se esetén haladéktalanul bejelentést
kell tenni a vámhatósághoz és a párla-
tot a vámhatósággal egyeztetett módon
meg kell semmisíteni. Az átalányadó-
zás mellett elõállított párlat kizárólag a
magánfõzõ, családtagjai vagy vendégei
által fogyasztható el, feltéve, hogy érté-
kesítésre nem kerül sor. A magánfõzött
párlat kizárólag alkoholtermék-adórak-
tár részére értékesíthetõ, mely esetben
a desztilláló-berendezés bejelentésérõl
és az éves átalányadó megfizetésérõl
kiállított önkormányzati adóhatósági
igazolás igazolja a párlat eredetét.
A bejelentésrõl, az adóbevallásról, il-
letve az adóhatósági igazolásról szóló
nyomtatványok a www.obuda.hu hon-
lapon érhetõek el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti in-

formációk mindössze tájékoztató jellegû-
ek, melyek lényegi tudnivalókat igyekez-
nek megosztani a jövedéki adóról és a jö-
vedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló, 2003. évi CXXVII. tör-
vény házi párlatfõzésre vonatkozó részle-
tes rendelkezéseirõl. 
Kérjük, a bejelentéssel, bevallásokkal kap-
csolatos segítségért és részletes informáci-
ókért forduljanak a polgármesteri hivatal
adóügyi osztályának ügyintézõjéhez, aki
készséggel áll rendelkezésükre az alábbi el-
érhetõségen: Õri Éva: (+36-1)436-7171.

Változtak a pálinkafõzés szabályai
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Különleges élményben volt
részük a békásmegyeri Vízi-
orgona utcai Idõsek Klubja
nyugdíjasainak 2014. de-
cember 11-én. A klub ven-
dégei õsbemutatónak lehet-
tek részesei, hiszen elõször
jött létre ilyen rendkívüli
elõadás. A Bárczi Géza Álta-
lános Iskolai tanulói és a
klub nyugdíjasai közös kará-
csonyi mûsorral örvendez-
tették meg a vendégeket.

A rendezvényt Mül-
ler Istvánné intéz-

ményvezetõ nyitotta
meg, majd a szociális
szolgáltató fõosztály ve-
zetõje, dr. Gallóné Nagy
Judit ünnepi beszéde
következett. Az esemé-
nyen részt vett Kelemen
Viktória alpolgármester.

Tolsztoj: Panov apó
különös karácsonya cí-
mû darabját mutatták be
az idõsek és a diákok
közösen. A színdarabot
Horváthné Láposi Éva
tanárnõ tanította be. 

A gyönyörû díszletek
és a színpadi berendezés
a nyugdíjasok munkáját
dicsérte.

Szívbemarkoló volt a
mûsor utáni közös ének-
lés. Felcsendült többek
között a Mennybõl az
angyal, a Csordapász-
torok és a Csendes éj is. 

Az ajándékozást ünne-
pi díszvacsora követte. A
klub vezetõi a gyereke-
ket is vendégül látták és
megajándékozták õket.

Különlegesség az is,
hogy a Bárczi Géza Ál-

talános Iskolában a diá-
kokból és nyugdíjasok-

ból álló közös „színját-
szó kör” lépett fel tavaly

december 19-én, a kará-
csonyi ünnepségen.

Különleges karácsony az idõsklubban

A fény békéje
„A kamera mögött állni kiváltságos érzés és feladat. Fotósként ké-
pi eszközökkel próbálom átadni mindazt, ami az adott másodperc-
ben benne van akkor és ott, elõtte és utána. Számomra a fotózás
kihívás, élvezet, alkotás egyben” - vallja Kõmûves Kata fotómû-
vész, akinek „…béke csöndje, fény békéje csönd…” címmel nyílt
kiállítása január 9-én a 3K-Kaszásdûlõi Kulturális Központban. A
mûveket Balázs Zsolt fotómûvész mutatta be. A kiállítás február
28-ig ingyenesen megtekinthetõ. (Cím: Pethe Ferenc tér 2.)

Idõszaki kiállítás nyílt „Gulyáságyú és rohamsisak - A Nagy Háború gyo-
mornézetbõl” címmel tavaly december 2-án a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. 

A 2015. május 31-ig nyitva tartó kiállítás az elsõ világháború
kitörésének 100. évfordulója alkalmából az osztrák-magyar

hadsereg és a magyar lakosság háború alatti élelmezésének meg-
határozó mozzanatait mutatja be hátországi és harctéri helyszíne-
ken keresztül. Az áruhiány, a drágaság, és az éhség szorításában a
hadsereg és a lakosság ellátása - minden korlátozó intézkedés elle-
nére; ármaximálás, jegyrendszer, hús-
talan napok bevezetése, gyenge minõ-
ségû hadi élelmiszerek forgalmazása -
nagy gondot jelentett. A tárlaton a
harctéri enteriõrök mellett színes fo-
tók, plakátok, eredeti tárgyak és doku-
mentumok, háborús szakácskönyvek,
élelmiszerjegyek, számolócédulák, fal-
ragaszok és pótszerek körvonalazzák a
hadigazdálkodás keserveit, a szükség
szülte „reform” táplálkozást. (Cím:
Korona tér 1.) 

Gulyáságyú és rohamsisak
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A múlt évben korszerûsítet-
ték a Csillaghegyi Uszodát,
idén januártól korábban
nyitnak a bérleteseknek
kedvezve, három év múlva
pedig valóságos fürdõpara-
dicsom fogadja a fürdõven-
dégeket. Benedek Zsuzsát,
az uszoda vezetõjét a válto-
zásokról kérdeztük.

A csi l laghegy inek
olyan hideg a vize!

Nem zárták be? - ilyen
és hasonló megjegyzé-
seket is lehetett hallani.
Hosszú évek óta tartó
bizonytalanság után
múlt év õszétõl viszont
biztató változások kez-
dõdtek, melynek kö-
szönhetõen lassan, de
biztosan kezdi vissza-
nyerni népszerûségét a
Csillaghegyi Uszoda. 

Jó a vízhõfok!
- A visszatérõ fürdõ-

vendégek tudják, már
régóta nem hideg a víz,
25-26 Celsius-fokos -
mondta elöljáróban Be-
nedek Zsuzsa. - Ez a víz-
hõfok sportolásra ideális.
A Csillaghegyi Uszodát a
mozogni, sportolni, szau-
názni vágyók látogatják.
Az pedig valóban igaz,
hogy évrõl évre fenyege-
tett a bezárás veszélye.

Tavaly azonban merõben
új fordulat történt, megin-
dultak a fejlesztések. A
Budapest Gyógyfürdõi és
Hévízei (BGYH) Zrt. fel-

újításokat végzett, egye-
bek mellett megújultak az
öltözõk, mosdók, az
úszómedence körüli járó-
lapok, a szauna. Már van

merülõ medence - ami
nagy hiányosság volt -, és
van infra szauna is. 

Bérletek 
tavalyi áron!
Sokak számára jó hír,

hogy január végéig tava-
lyi áron vásárolhatnak
bérletet. Ez év kezdetétõl
a bérletesek már 6 órától
igénybe vehetik a szol-
gáltatásokat a nyitva tar-
tási napokon. A jegyet
váltók továbbra is 8 órá-
tól érkezhetnek. Az uszo-
da 20 óráig tart nyitva. 

Kényeztetõ
masszázs

Nagyon jók a vissza-
jelzések, elégedettek a
vendégek az igénybe ve-
hetõ kényeztetõ masszá-
zsokkal. Koppányné Né-
meth Maya gyógy-
masszõr segít ellazítani a
stresszben megfáradt lel-
ket és testet. 

Jövõre 
élményfürdõ!
A Fõvárosi Önkor-

mányzat több mint 5 mil-
liárd forintot hagyott jóvá

a budapesti fürdõk fej-
lesztésére. A csillaghegyi-
re 1,4 milliárdot szánnak,
az összeg egy részét a
BGYH Zrt. saját forrás-
ból biztosítja. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata évrõl évre több millió
forinttal támogatta az
uszoda téli nyitva tartásá-
nak fenntartását, támogat-
ja annak lehetõségét,
hogy bõvüljenek a város-
részben élõk sport és sza-
badidõs lehetõségei.

Mindebbõl látható,
hogy nem kisléptékû be-
ruházás kezdõdik. Az el-
képzelések formálódnak
és 2017 végére új él-
ményfürdõvé válhat a
Csillaghegyi Strand terü-
lete, a csodás, park és nö-
vények megtartása mel-
lett. Többek közt a régi
medencék megújulnak,
és új is épül, csúszdapar-
kot alakítanak ki a hegy-
oldalban. Új épületet
húznak fel a szolgáltatá-
sok bõvítése érdekében,
és kialakítanak egy baba-
mama fürdõrészleget is.
Kell ennél jobb hír? 

Szeberényi Csilla

Korábbi nyitás, kedvezményes bérlet, melegebb vízhõfok

Újítások a Csillaghegyi Uszodában

A rekonstrukció el-
sõdleges célja a pa-

lackozóüzem fürdõhöz
csatolása, épületének
felújítása és a fürdõ pro-
filjához illõ funkciókkal
ellátása volt. Ennek
megvalósításához azon-
ban szükséges volt a für-
dõn belüli közlekedés és
a vendégek öltözõ terei-
nek átszervezése is.

A beruházás során léte-
sített földszinti medence-
térben két közepes méretû
és két kisebb merülõ me-
dencét alakítottak ki. Az
emeleten az utcáról is

megközelíthetõ, 232 négy-
zetméteres étterem várja a
vendégeket. A tetõteraszon
napozóterasz és panorá-
mamedence üzemel. 

A mintegy 1 milliárd
forint értékû fejlesztése-
ket a BGYH Zrt. stabil
anyagi helyzetének kö-
szönhetõen önerõbõl va-

lósította meg. A felújítás
eredményeképpen a ko-
rábban romos déli épület-
rész mára a város ékkövé-
vé vált. Az új részleg át-
adása óta a fürdõ a vára-
kozásoknak megfelelõen,
hatalmas látogatottságnak
örvend a budapestiek és a
turisták körében is.

A fejlesztések lezárá-
saként 2014 december
végén próbaüzemmel
indult az új szaunavilág,
melyben különbözõ tí-
pusú szaunák (finn sza-
una, aromakabin, bio-
szauna, élményzuhany)
teszik teljessé a fürdõ-
zés élményét. sz

A Budapest Gyógyfürdõi Zrt. nyerte 2014-ben az Év Vagyonkezelõje-díjat 
A Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei (BGYH) Zrt. és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ (MNV) Zrt. között 2013 januárjában
aláírt vagyonkezelési szerzõdés alapján a Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévízei Zrt. 2013 október végén kezdte meg a Ru-
das Gyógyfürdõ déli szárnyának rekonstrukcióját. A felújí-
tás eredményeképpen új élményfürdõt alakítottak ki, mely
szervesen kapcsolódik a fürdõ meglévõ egységéhez. Az
MNV Zrt. a fürdõ felújításáért a 2014. Év Vagyonkezelõje-
díjat adományozta a Budapest Gyógyfürdõi Zrt. részére.

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Télen sem unalmas Óbuda.
Sõt, most hogy megérkezett
az igazi tél, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata és
a MOB támogatásával meg-
hosszabbított nyitva tartás-
sal várják a korcsolyázó-
kat. Ezt indokolja a tavaly
november 29-tõl nyitva tar-
tó pályákon közel 50 ezer
fõs regisztrált belépés is.

Akorcsolyapályákat
mindenki ingyene-

sen használhatja, de 12
éves kor alatt kísérõ jelen-
léte ajánlott. A jégpályák
mellett büfésátor és kor-
csolyakölcsönzõ is mûkö-
dik, ahol 26-tól 46-os mé-
retig bárki talál megfelelõ
korcsolyát. A bérlés díja

felnõtteknek 600, gyere-
keknek 400 forint.

A Fõ téri jégpálya
nyitva tartása: minden
nap 8-tól 22 óráig 2015.
március 1-jéig. Oktatás
ideje: szerdánként 9-tõl
11 óráig; szombatonként
8-tól 10 óráig. Jelentke-
zés az oktatás elõtt fél
órával a helyszínen. Az
oktatás ingyenes.

A Csobánka téri jég-
pálya nyitva tartása: min-
den nap 8-tól 20 óráig
2015. február 1-jéig. Ok-
tatás ideje: csütörtökön-
ként 9-tõl 11 óráig; vasár-
naponként 8-tól 10 óráig.
Jelentkezés az oktatás
elõtt fél órával a helyszí-
nen. Az oktatás ingyenes.

Korcsolyázás egy hónappal tovább Óbuda szívében

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata és az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. 2015-ben még több
sporteseményt biztosít
a kerület lakosainak.
Legnépszerûbb esemé-
nyeinket, az Óbudai

Futófesztivált, a Tour
de Óbuda kerékpáros
napot és a Teljesít-
ménytúrát megdupláz-

zuk, sõt, új helyszínek-
re és új kihívásokra is
lehet számítani az új
évben.

Tervezd velünk a 2015-ös évet!

Sportnaptár
A szeszélyes téli idõjárás el-
lenére is tombol a síszezon
a Visegrád feletti Nagyvil-
lám sípályán. A négy hó-
ágyúval közel negyven cen-
tis csúszós felületet sikerült
kialakítani, ami a hegy spe-
ciális mikroklímájának kö-
szönhetõen a várható fel-
melegedéseknek is ellenáll. 

Gutbrod Rezsõ síokta-
tó-üzemeltetõ és

mindenre elszánt csapata
emberfeletti munkát vé-
gez annak érdekében,
hogy a környék síbará-
tainak mozgáslehetõséget
és kellemes kikapcsoló-
dást biztosítson a téli holt
szezonban. Óbudától csak
egy nagyobb ugrás a tréfá-

san mini gleccsernek ne-
vezett sípálya, amely a 11-
es fõúton könnyen meg-
közelíthetõ. Közvetlenül a
40-es kilométerkõ után
balra kell kanyarodni, a
gondosan kezelt szerpen-
tinúton 2,5 kilométer után
már lécet lehet csatolni. 

A pályán sí- és snow-
board iskola mûködik,
szánkón és hófánkon is le-
het csúszkálni, a kísérõk és
a fáradó síelõk számára
nyitva a büfé. A hat felvo-
nó még a hétvégi napokon
is nagyobb sorállások nél-
kül biztosítja a felfelé való
közlekedést. (Bõvebb in-
formáció a www.visegrad-
sipalya.hu weboldalon.)

lovas

Az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. és az
önkormányzat támogatá-
sával idén folytatódik a
zenés ovi-torna program. 

A városrész 18 óvo-
dájában havonta

egyszer ingyenes, tuda-
tos mozgás órát tart
Kozma Zsuzsanna. Az
edzõ irányításával ké-
szülnek, és ismét együtt
tornázhatnak, játszhat-
nak a gyerekek szüleik-
kel a májusban tartandó
VII. Óbudai Fitt Családi
Versenyekre. A Fitt

Anya, a Fitt Óvó Néni és
a Fitt Apa, Fitt Gyerek,
Fitt Családok megmé-
rettetésekre folyamato-
san lehet jelentkezni.
Az esemény fõvédnöke
Bús Balázs polgármes-
ter. 

(E-mail: kozmazsuzsa-
fitness@freemail.hu.) 

DIÁKOK TÉLI SAKKVERSENYE. Több korcsoport számára hirdet sakkversenyt a Sirály Életmód SE. A Téli

Korcsoportos Diák Sakkverseny elnevezésû eseményt január 17-én 10 és 14.30 között rendezik a 3K - Kaszás-

dûlõi Kulturális Központban (Pethe Ferenc tér 2.). Nevezni hat korcsoportban lehet: óvodások, 2005/2007-ben

születettek, 2003-2004, 2001-2002 és 1999-2000-ben születettek, valamit felnõttek csoportjában. A verseny 7

fordulós svájci rendszerben, sakkórával zajlik majd. (Nevezni január 16-ig lehet, további információt e-mailben

a juhaszb52@gmail.com címen, sms-ben pedig a 06-30-812-1121-es mobil számon lehet.)

Síelõk a mini gleccseren

Idén is ovi-torna

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1
év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát 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
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Ablakzarjavitas.hu Ablakok és ajtók zár-
javítása, zárcseréje, hevederzár szerelés. Tel.:
06(20)344-4999; 303-2447
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� 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, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153

� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zársze-
relést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cse-
réjét, szigetelést, másolást. A legkisebb mun-
kát is vállalom. Szigeti László Tel.: 251-9483;
06(20)381-6703
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Könyvelõiroda több éves gyakorlattal
vállalja egyéni vállalkozók, gazdasági társa-
ságok, alapítványok könyvelését, bérszámfej-
tését. Tel.: 06(20)936-3484
� Redõny, reluxa, stb. javítása, szerelése ga-
ranciával! Hétvégén is! Óbudai redõnyös!
Tel.: 06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Télen is. Ha rossz a
tetõje ránk van szüksége!  Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479

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

� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Allergiák lézerakupunktúrás kezelése.
Szénanátha, csalánkiütés, ételallergiák kivizs-
gálása, kezelése. III. Vörösvári út 29. II/5.,
Dr. Bor Márta fõorvos. Bejelentkezés:
06(20)481-4646. www.bormarta.hu

� Angoltanítás, vizsgafelkészítés Kaszásdû-
lõn nyelvvizsgáztatásban is járta tanárnõtõl.
Tel.: 242-6826; 06(30)722-1994
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� Kémia oktatás, referenciákkal Aquincum-
ban, akár hétvégeken is.  Tel.: 242-6118;
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepe-
tálás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óra-
díjjal. Tel.: 06(30)952-3691
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan: obudaangol.hu Tel.:
06(20)439-6410

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, órákat, porceláno-
kat, csillárt, könyveket, ezüstöt, borostyánokat,
szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot. Díjtalan
kiszállással! Tel.: 06-20-544-00-27
� Ékszer felvásárlás! Törtarany, fazon
arany: 5000-8000 Ft, ezüst: 60-200 Ft. Tel.:
06(20)590-52-84, 06-1-792-16-92 

� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,

ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67., 06-1-789-1693,
06(30)382-7020
� Borostyán ékszer felvásárlás 10.000-
100.000 Ft-ig. Továbbá régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, képeslapo-
kat, kitüntetéseket stb.! Aranyat, ezüstöt, tel-
jes hagyatékot. Díjtalan értékbecslés, kiszál-
lás. Üzlet: V. ker., Szent István krt. 25. Tel.:
06(20)914-0150
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241
� Fiatal nõ kötne eltartási illetve életjáradé-
ki szerzõdést és vállal mindenféle háztartási
munkát. Tel.: 06(20)346-7677
� Keresztény fiatalember kötne eltartási il-
letve életjáradéki szerzõdést. Tel.: 06(20)410-
3041
� Megbízható fiatalember életjáradéki szer-
zõdést kötne vagy lakást venne lakottan, idõs
hölgytõl vagy úrtól. Tel.: 06(20)824-64-07

� Óbudai ingatlanos call centerünkbe kere-
sünk jól kommunikáló, kitartó és agilis mun-
katársakat rugalmas idõbeosztásban. Jelent-
kezni lehet fényképes önéletrajzzal:
allas@csic.hu
� Flórián melletti irodánkba keresünk jó
megjelenésû, jó beszédkésséggel rendelkezõ
munkatársakat ingatlanok értékesítésére.
Kezdõket betanítunk. Tel.: 06(20)947-4700

� Keresek saját részre tulajdonostól budai,
újszerû, négyszobás, világos, zöldövezeti la-
kást, jó tömegközlekedéssel. Tel.:
06(30)9794-598
� Leányfalu központjában, mégis csöndes,
panorámás, újszerû, 2 szintes, duplakomfortos,
120 nm-es ház eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� XII. Böszörményi úton, 66 nm-es, 2 szo-
ba, hallos lakás eladó. Tel.: 06(20)460-1639
� Szentendrén (Izbég) Deák F. utcában, 70
nm-es, II. emeleti, 1+2 félszobás lakás eladó.
Tel.: 06(20)911-8689
� Eladó lakást keresek a III. kerületben, ál-
lapottól függetlenül, lehet panel vagy tégla is.
Minden megoldás érdekel. Tel.: 06(20)947-
4700; 06(20)311-8232
� III. Bp., Lestyán utcában, lakóparki, 56
nm-es, 2 szobás, jó állapotú lakás eladó. Tel.:
06(20)911-8689
� Békásmegyer, hegy felõli oldalán keresek
1+2 félszobás lakást, 9 millió forintig. Tel.:
06(70)949-4013

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

� 60-as, zenekedvelõ nõ keres független,
nemdohányzó, értelmiségi barátot, barátnõt.
Tel.: 06(20)386-7828

Társkeresõ

Üzlet

Ingatlan

Állás

Egyéb

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

Számítógép

Régiség

� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

Elad-vesz

� Számítástechnikai-informatikai tanfo-
lyam kicsiknek (8-tól 14 éves korig) a Fló-
rián közelében szaktanárnál. Csak jót, csak
jól! Tel.: 06(20)946-2027

�� 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. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltá-
volítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Immunerõsítõ gél minden korosztály szá-
mára. Világhírû, teljesen magyar innováció
és gyártás. Információ: 06(30)952-6096

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

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

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

Egészség

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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A III. kerületi általános- és
középiskolák számára ren-
dezett diákolimpián min-
den évben szinte vala-
mennyi oktatási intézmény
képviselteti magát. Ez volt
jellemzõ a 2013/2014-es
tanévre is, a 14 verseny-
számból álló sorozat neve-
zési listáján 3400 tanulót
regisztráltak. Az õszi- ta-
vaszi rendszerben zajló
versenyeken érzõdött,
hogy a szervezésben részt-
vevõ iskolai felelõsök már
kellõ tapasztalatot szerez-
tek a korábbi versenyek
során, így nagyobb hozzá-
értéssel segítették a lebo-
nyolítást. 

A diákolimpia kerü-
leti versenyeinek

megrendezését az Óbu-
dai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. és a
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ 03
Tankerületéhez tartozó
III. kerületi Pedagógiai
Intézet közösen szerve-
zi. Ezen a versenysoro-
zaton már évek óta lehe-
tõség nyílik a kerületi
diákoknak megmérettet-
ni magukat. 

Beszédes 
statisztikák
A versenyek játékve-

zetõit az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. kérte fel. A ver-
senykiírás elkészítésérõl
és az egymást követõ
sportági vetélkedõk ad-
minisztratív és szerve-
zési feladatait a Pedagó-
giai Intézet (PI) szakta-
nácsadója, valamint a
területért felelõs két
munkaközösségi vezetõ
látta el. Ennek eredmé-
nyeirõl a tanév végén a
PI intézményvezetõje
beszámolót készített. A
gondos munkával össze-
állított anyag statisztikái
világosan mutatják az
általános- és középisko-
lás tanulók sporthoz va-
ló kedvezõ viszonyát, il-
letve a dobogós helyek
eloszlását a kerületi is-
kolák között. 

Tizennégy sportágban
zajlottak a versenyek,
2013 szeptember elejé-
tõl 2014 május végéig
követték egymást a
sportági vetélkedõk. A
legtöbb versenyszám-
ban egyéni és csapatver-
senyeket tartottak, a ki-
lenc hónapos hosszan
tartó olimpiai idõszak
alatt az egyéni és a csa-
patversenyeken 3400
versenyzõ diákot re-
gisztráltak. A diákolim-
pia mûsorán a követke-
zõ sportágak szerepel-
tek: atlétika, asztalite-
nisz, ergométeres eve-
zés, judo, kézilabda, ko-
sárlabda, labdarúgás,
mezei futás, röplabda,

sakk, szivacs kézilabda,
vívás, zsinórlabda. 

A legsportosabb
iskolák

A sportágak népszerû-
ségi listájának élén ezút-
tal is az úszás és az atlé-
tika szerepelt. A nagy
részvételi létszám elsõ-
sorban annak köszönhe-
tõ, hogy mind a hat kor-
csoport részt vett a ver-
senyeken és jó néhány
tanuló több számban is
indult. A kispályás lab-
darúgó-bajnokságra öt-
ven csapat nevezett, a
körülbelül ötszáz játé-
kos az õszi és tavaszi
forduló mérkõzésein
legalább tízszer lépett

pályára. A sportági pa-
letta a vívás programba
iktatásával új színfolttal
gazdagodott, az elsõ
versenyen hat iskola ta-

nulói vívtak izgalmas
csörtéket. A kedvelt
sportágak közé tartozik
még az ergométeres
evezés és a judo is,
mindkét versenyen száz
feletti mezõny küzdött a
diákolimpiai érmekért. 

Az oktatási intézmé-
nyek között nem hirdet-
tek ugyan versenyt, de az
eredmények összesítése
után a statisztikákból ki-
derült, hogy az egyéni
versenyeken a Fodros
Általános Iskola, a Dr.
Béres József Általános
Iskola, az Óbudai Nagy
László Általános Iskola
diákjai foglalták el a do-
bogós helyeket; míg a
csapatversenyeken a
Medgyessy Ferenc Né-
met Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola,
a Kerék Általános Iskola
és Gimnázium és a Dr.
Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola csapatai
jeleskedtek a legjobban.
A középiskolák közül az
Óbudai Gimnázium, bé-
kásmegyeri Veres Péter
Gimnázium és az Árpád
Gimnázium szerezték
meg a legjobb helyezé-
seket. 

A verseny végén, ünne-
pélyes keretek között ad-
ták át a díjakat, melyek
érmeit az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.,
okleveleit a Klebelsberg
Intézményfenntartó Köz-
pont 03 Tankerülete fi-
nanszírozta.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Nem az eredmény a fontos, hanem a részvétel 

3400 induló a kerületi diákolimpián 

Január 12-tõl február 1-
jéig kapható a sávosan

felhasználható 5 alkalmas
Mini Bérletünk, ahol az
5. alkalmat most ajándék-
ba adjuk. A bérletek a
megadott idõsávokban
válthatók: 7-tõl 11 óráig
17.200 forint (4×4.300
Ft; 3.440 Ft/alkalom); 11-
tõl 15 óráig: 14.000 forint
(4×3.500 Ft; 2.800 Ft/al-

kalom); 15-tõl 21 óráig:
19.600 Ft (4×4.900 Ft;
3.920 Ft/alkalom). 

Elõzetes idõpontfog-
lalás a recepción szemé-
lyesen, vagy a +36-70-
702-3719-es telefonszá-
mon lehetséges. A kivál-
tott bérletek a téli sze-
zonban érvényesek.

Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft. 

Januári meglepetés az
Óbudai Tenisz Klubban
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Peringer Balázs még csak
19 éves, de már kiemelke-
dik az Óbudai Kaszások
NBI-es kosarasai közül.
Igaz, egyelõre még csak a
termetével, de kivételes -
a természettõl kapott -
adottságai és szorgalma
révén tudásban is föléjük
nõhet.

- Milyen állomásokon
át vezetett az útja a Ka-
szásokig?

- 2011 decemberében
kezdtem el kosarazni a
Honvédban, onnan ke-
rültem 2012 õszén az
óbudai klubhoz.

- Mikor és miért kez-
dett el kosárlabdázni?

- 2011 december ele-
jén kezdõdött kosaras
pályafutásom. Egy Hon-
védban játszó ismerõs
felhívott azzal, hogy csa-
patában nincs magas em-
ber, lenne-e kedvem ki-
próbálni a kosarazást.
Tetszett az ötlet, elkezd-
tem az edzéseket. Sajnos
lelkesedésem nem tartott
sokáig, a nyári szünet
elõtt kétszer is súlyosan
megsérült a csuklóm,
emiatt elment a kedvem
a játéktól, az augusztusi
felkészülésre már nem
mentem vissza.

- Mégis a folytatás
mellett döntött. Miért a
Kaszásokat választotta?

- Rövid idõ elteltével
hiányozni kezdett a ko-
sarazás és rájöttem,
hogy örömöt jelent ne-
kem a játék és csinál-
nom kell tovább.
Öcsém, aki ekkor kez-
dett el kosarazni a Ka-
szások egyik  mini csa-
patánál megemlítette,
milyen jó lenne, ha egy
klubban játszanánk.
Farkas László volt ek-
kor a Kaszások junior
csapatának az edzõje, a
vele történt beszélgetés
után elkezdtem edzeni
és nagyon megtetszett
az itteni légkör, éreztem,
hogy jó helyen vagyok.

- Pályafutása kezdetén
túlvan, most hol tart, ho-
va szeretne eljutni?

- Decemberben lesz
három éve, hogy ki-

sebb-nagyobb megsza-
kításokkal kosarazok.
Jelenleg az NBI/B-s
csapattal edzek. Nagy
örömömre már bajnoki
mérkõzésen átélhettem
az NBI/B légkörét és

rendszeresen játszom az
U21-es csapatban is.
Mindenképpen szeret-
nék a kosárlabdával fog-
lalkozni, célom, hogy a
magyar élvonalba kerül-
jek és esetleg nemzetkö-

zi szintre jussak, de ez
még a jövõ zenéje.

- Hol tanul, milyen
életpályára készül?

- Most szeptemberben
kezdtem meg tanulmá-
nyaimat a Budapesti
Gazdasági Fõiskola tu-
rizmus-vendéglátás sza-
kán. Érdekel a vendég-
látás területe, egy saját
étterem álmaim közt
szerepel, de ez még elég
távol van. 

- Mire van ideje a sport
és a tanulás mellett?

- Az a véleményem,
hogy az embernek arra
van ideje, amit szeretne.
Ezzel én is így vagyok.
Hétköznapjaimat az is-
kola és az edzés tölti ki.
Minden hétvégén mecs-
csünk van, kevés szabad-
idõmben szívesen va-
gyok együtt a családom-
mal és a barátaimmal. 

- Van példaképe? Sze-
retne maga is a fiatalok
példaképe lenni? 

- Legnagyobb példa-
képeim az NBA-bõl
Dwight Howard és Bla-
ke Griffin. Ami engem
illet, igen izgalmasnak,
és tiszteletreméltónak
hangzik a fiatalok példa-
képének lenni, persze,
hogy szeretnék. Jó lenne
egy olyan szintre eljutni,
hogy  a fiatalok bizalom-
mal forduljanak hozzám
és biztos, használható ta-
nácsokat tudjak nekik
adni.

- 210 centiméteres
termetével a legmaga-
sabb hazai élvonalbeli
játékosok közé tartozik.
Érzi ennek elõnyét játék
közben?

- Az, hogy idáig eljutot-
tam a kosárlabdában, elsõ-
sorban testi adottságaim-
nak köszönhetõ, ami nem
az én érdemem. Persze
kellett hozzá munka, de el-
sõsorban az elõbbi ténye-
zõ a meghatározó. Azt
szokták mondani, a kosár-
labda a nagy emberek
sportja. Természetesen ha-
talmas elõny a magasság,
ezt én is érzem, tapaszta-
lom a pályán. Viszont az-
zal is tisztában vagyok,
hogy még rengeteget kell

fejlõdnöm, dolgoznom, ta-
nulnom, hogy behozzam a
lemaradásomat és hogy jó
játékos legyek.

- Van valami különle-
ges hobbija?

- Nincs. Ha csak az
nem számít annak, hogy
szeretek enni. Elég nagy
hangsúlyt fektetek a táp-
lálkozásra. Ha már a ter-
mészet ilyen termettel
ajándékozott meg, igyek-
szem kihozni belõle a
maximumot és kihasz-
nálni játék közben. Egy
jó centernek kevés az,
hogy magas. Nagyon
erõsnek, atlétikusnak
kell lennie. 

- Milyen érzéssel fo-
gadta az U20-as válo-
gatott keretbe való meg-
hívást?

- Nagyon örültem,
amikor Kertész István
edzõm közölte velem,
hogy felhívták a váloga-
tottól, hogy megnézné-
nek. Hatalmas megtisz-
teltetés számomra, ter-
mészetesen igyekszem
ott is a maximumot
nyújtani, és ha esetleg
bekerülök a keretbe, re-
mélem a csapat haszná-
ra tudok majd válni.

- Hogyan érzi magát a
Kaszások nagy család-
jában?

- Nagyon szeretek itt
lenni, ez nem egy szimp-
la egyesület, ez egy Ko-
sárlabda Akadémia, ahol
a magas szintû szakmai
képzés mellett az életre
is felkészítik a játékoso-
kat. Úgy érzem beillesz-
kedtem, a csapattársaim
elfogadnak, szeretek ve-
lük játszani, és teljesült
öcsém vágya is: egy
klubban játszhatunk.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

210 centi magas, ifjú óriás a Kaszásoknál

Edzõi vélemény
Kertész István, Balázs edzõje örül, hogy az ország
egyik legmagasabb játékosa átigazolt a klubhoz. -
Ahhoz képest, hogy Balázs még csak három éve
kosarazik, NBI/B-s szinten is elég jól teljesít. Külön-
legesen jó adottságai vannak. Nem csak 210 centis
magassága, hanem atlétikus képessége is kiemel-
kedõ. Gyors, ruganyos, csupa izom, ezek a tulaj-
donságok szerénységgel, a sportág iránti alázattal
párosulnak. Nem véletlenül kapott meghívót az
U20-as válogatottól, Poór Péter kapitány tisztában
van képességeivel. Tehetséges fiatal, de még sok
munkára van szüksége ahhoz, hogy játékba lendül-
jön, kellõ mérkõzés rutint szerezzen. Ha fejlõdése
töretlen marad, sokra viheti.
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Atélközépre esõ, karácsonyi,
újévi évkezdés a napév

szerinti idõszámítással honoso-
dott meg Európában. Az egysé-
ges január elsejei évkezdést sok
nép csak néhány évszázada fo-
gadta el. Sokáig nálunk is az év
kezdetét karácsonytól, decem-

ber 25-tõl számították. A január
elsejei évkezdet 1582-tõl, a Ger-
gely-féle naptárreform után vált
általánossá, véglegessé 1691-
ben lett, amikor XI. Ince pápa e
napot tette meg a polgári év kez-
detévé. 

Sok szokás kötõdik az év
kezdetéhez. Ezek java része a
gazdasági élet, a háztartás, a
család és az egyén szerencséjét
kívánta megalapozni jóslással,
varázslással, mágikus prakti-
kákkal. Vannak köztük orszá-
gosan elterjedt, ma is élõ ha-
gyományok és hiedelmek

Idõjárásjóslás
Mivel a gazdasági élet alakulá-

sát nagymértékben befolyásolta
az idõjárás, nem véletlen, hogy az
ünnepek az idõjárásjóslás alkal-
mai is voltak. Több helyen azt tar-
tották, ha újesztendõ napján szép,
napfényes idõ van, akkor az egész

év jó lesz. Másutt úgy vélték, ha
újév napján csillagos az ég, rövid
lesz a tél, ha piros a hajnal, akkor
szeles lesz az esztendõ. Ahol halá-
szatból éltek, azt tartották, ha új-
évkor süt a nap, sok hal kerül a há-
lóba. A szõlõtermõ vidékeken az
év eleji olvadás sok bort ígért.
Egyes területeken szokás volt,
hogy felkeresték a házakat, külön-
bözõ magokat, búzát, árpát, kuko-
ricát szórtak szét, miközben jókí-
vánságokat mondtak a háziaknak.
Cserébe a házigazdától bort, pá-
linkát, esetleg pénzt kaptak. A kö-
szöntõk által szétszórt magvakat
összesöpörték, és a tyúkoknak ad-
ták, hogy jól tojjanak. Más hiede-
lem szerint akkor tojnak jól a tyú-
kok, ha újév napján mindegyiket
átdugják a létra fokán. 

Ki legyen az elsõ?
Újévi elsõ látogatónak férfit

vártak, mert úgy vélték, szeren-

csét hoz. Ennek az állattartás-
sal kapcsolatban is volt jelentõ-
sége, ugyanis férfilátogató ese-
tén hím állatszaporulatra, nõ
esetén nõstény állatokra számí-
tottak a következõ esztendõ-
ben. Közismert hiedelem, hogy
újév napján semmit sem adnak
ki a házból, mert akkor egész
éven át minden kimegy onnan.
Volt, ahol a felseprés után nem
dobták ki a szemetet, mert attól
tartottak, ha kidobnák, akkor a
szerencsét is kiteszik. Általá-
ban munkatilalom volt e na-
pon, nem volt szabad mosni,
fõzni, varrni, állatot befogni.
Nem lehetett felakasztott ruha
sem a házban, mert az sok el-
hullott állatot jelentene a kö-
vetkezõ évben. 

Az a hiedelem is sok helyütt
tartotta magát, hogy ami e na-
pon történik valakivel, az is-
métlõdik az egész évben. Ezért
igyekeztek a veszekedésektõl,
a kölcsönkéréstõl is tartózkod-
ni. Úgy tartották, akit ezen a
napon megvernek, azt egész
évben verni fogják. Nem volt
szokás napközben lefeküdni,
nehogy betegek legyenek az
évben. A fekvõ betegeknek
meg fel kellett kelniük, nehogy
majd az egész évben feküdje-
nek. 

Jósló ételek
Az újesztendei jósló, varázs-

ló eljárásoknak fontos része
volt a táplálkozás, megszabott
ételek fogyasztása, illetve,
egyes ételek tiltása. Jól ismert a
baromfihús evésének tilalma e
napon, mert úgy tartották, a ba-
romfi elkaparná a szerencsét,
és azért kell disznót enni, mert
az elõtúrja. Elõnyben részesí-
tették a szemes terményeket,
mert a sok apró mag pénzbõsé-
get jelent az egész évre. Szokás
volt rétest sütni, hogy hosszú
legyen az év, és sokáig éljenek,
a mákos ételt viszont tiltották
egyes helyeken, nehogy sok
bolha legyen a háznál. 

Január 6-a a Vízkereszt vagy
háromkirályok napja a kará-
csonyi ünnepkör zárónapja, a
farsang kezdõnapja. Ilyenkor
sok faluban volt szokás a víz-
és házszentelés. Az ilyenkor
megszentelt vízzel beszentel-
ték az állatokat, és a kútba is
öntöttek belõle, azért, hogy
egészségesek legyenek és áldás
legyen a házon. 

Év eleji szokások, hagyományok

Receptek
Az ünnepi lakomák után szo-
kás úgy gondolni az új év elsõ
napjaira, mint a visszafogott,
spórolósabb étkezés idõszak-
ára. Emellett érdemes azt is fi-
gyelembe vennünk, milyen
friss zöldfélékbõl készíthetünk
ebédet vagy vacsorát. Ilyen
például a kelkáposzta, amely
növény jól bírja kemény fagyo-
kat is, elõnye, hogy viszonylag
gyorsan megpuhul, és sokféle
ételt készíthetünk belõle.
Összeállításunkban néhány
télen is könnyen beszerezhetõ
zöldfélékbõl készült menüt
ajánlunk.

Burgonyagombóc-leves
Hozzávalók: fejenként egy kö-
zepes nagyságú burgonya, 1-2
tojás, liszt, petrezselyemzöld,
kis fej hagyma, só, bors, piros-
paprika, tálaláshoz tejföl.
Elkészítés: a burgonyát meg-
hámozzuk, és egészben, sós
vízben puhára fõzzük. Ha lan-
gyos, villával szétnyomjuk, hoz-
záadjuk az egész tojást, a lisz-
tet, az apróra vágott petre-
zselymet, sózzuk, és kisebb

gombócokat formálunk belõle.
Közben a hagymát megfuttat-
juk egy kevés zsiradékon, liszt-
tel meghintjük, felengedjük víz-
zel, ízlés szerint fûszerezzük,
és ha forr, beletesszük a gom-
bócokat. Pár percig még fõz-
zük, mikor feljöttek a leves tete-
jére a gombócok, megtejfölöz-
ve tálaljuk.

Rakott 
kelkáposzta

Hozzávalók: 40 dkg darált hús
(sertés vagy pulyka), 1 bögre
rizs, 1 fej kelkáposzta, 1 köze-
pes nagyságú hagyma, kevés
olaj, 1 pohár tejföl, só, kevés pi-
rospaprika, õrölt kömény.
Elkészítés: a hagymát apróra
vágjuk, és kevés olajon meg-
dinszteljük. Beletesszük a da-
rált húst, ízesítjük sóval, piros-
paprikával, puhára pároljuk. A
rizst megmossuk, és kétszeres
mennyiségû vízben, sóval, ke-
vés olajjal megfõzzük. A kelká-
poszta leveleit lefejtjük, az erõ-
sebb bordákat kivágjuk, meg-
mossuk, és sós, köménymagos
vízben puhára fõzzük. Egy tûz-
álló tálat olajjal kikenünk, bele-
tesszük a kellevelek felét, rá jön

a rizs, majd a hús, ismét a kel,
végül a tetejére az elkevert tej-
fölt öntjük. A sütõben addig süt-
jük, míg a teteje kicsit meg nem
pirul.

Kelt almás 
palacsinta

Hozzávalók: 6dl tej, 1 dkg
élesztõ, 1 evõkanál cukor, 20
dkg liszt, 4 tojás, só, 2 alma, 1
kávéskanál fahéj, 5 dkg porcu-
kor.
Elkészítés: egy fél pohár lan-
gyos tejbe belemorzsoljuk az
élesztõt, 1 kávéskanál cukrot
adva hozzá. Letakarva meleg
helyre tesszük, közben simára
keverjük a lisztet, a
tojássárgákat, a maradék cuk-
rot és egy késhegynyi sót. Az
almákat meghámozzuk, és vé-
kony szeletekre vágjuk. A pala-
csintatésztához keverjük az
élesztõs tejet, és az almát. A
tojásfehérjékbõl habot verünk,
és ezt is lazán a tésztához ke-
verjük. Teflonbevonatú serpe-
nyõben, kevés vajban vasta-
gabb palacsintákat készítünk,
amit tálaláskor félbehajtva, fa-
héjas porcukorral meghintve kí-
nálunk.
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A Rokon Baráti Kör 2015-ben is egynapos, buszos sítúrákat szer-
vez Ausztriába. Várjuk a síelni, snowboardozni, túrázni vágyó
sportbarátok jelentkezését!

Program
2015. január 25. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. február 8. - vasárnap: Semmering/Hirschenkogel.
2015. február 22. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. március 1. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.

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

Egynapos sítúrák Ausztriába

AGruber’s Gym ri-
deg vasakkal teli,

de mégis barátságos ter-
me ideális helynek bizo-
nyul arra, hogy lehetõsé-
get biztosítson a hobbi
szinten gyakorló klub-
tagok, vagy a nemzetközi
sikerekre törõ verseny-
zõk számára. Gruber Vil-

mos (klubtulajdonos,
egyesületi elnök, edzõ,
versenyzõ) hosszú ideje
tartja életben a klubot,
vezetésével egy össze-
szokott baráti társaság
hódol szenvedélyének és
közösen örül a csapat ál-
tal elért eredményeknek.
Ebben az évben a 24

arany-, 12 ezüst- és 6
bronzérem össztermés-
bõl 15, 6, 5 volt a hazai
versenyek mérlege, a
nemzetközi erõpróbákon
elért 9, 6, 1-es mutató kü-
lön dicséretet érdemel. 

A legszorgalmasabb
„aranycsinálók” képze-
letbeli versenyében
Rohrmann Katalin (9) és
Verebi István (8) végez-
tek az élen, de Gruber

Vilmos, Mák András,
Bezsenyi Sándor (2-2),
Baranyai József, Bodáné
Czifrus Judit (1-1) is hoz-
zátették a magukét. 

Két kiemelkedõ ered-
mény is bizonyította a
klubban folyó eredmé-
nyes munkát. A GPC

Európa-bajnokságon
Mák András a RAW fel-
húzásban elsõ helyezé-
sét világ- és európa
csúccsal érte el, hasonló
bravúr fûzõdik Bezsenyi
Sándor nevéhez, aki
ugyanezen a versenyen
RAW erõemelésben nõtt
egy fejjel (pontosabban
egy ötkilós tárcsával) a
mezõny fölé. 

A csapatból kiemelést
érdemel még Gruber
Anna, Lakatos József,
Magyar László, Juhász
Krisztián és Margittai
Tamás egész éves telje-
sítménye. L. A.

A Gruber’s Gym 2014. évi mérlege

Éremesõ a vasemberekre

A Budai Akrobatikus Sport
Egyesület (BASE) versenyzõi
eredményesen szerepeltek
az év végi versenyeken. 

ABornemissza Péter
Általános Iskolában

rendezett iskolák közötti
ügyességi felmérõn a
Hlavács Ildikó és Szücs
Ildikó által felkészített
Óbudai Waldorf Iskola
alsó tagozatosai a hat fõs
kis formációban elsõ he-

lyen végeztek, ugyan-
ilyen sikert arattak a
Medgyessy Általános Is-
kola felsõsei is. A Start
Kupa néven szereplõ B
kategóriások versenyén
három páros indult, két
ezüst- és egy bronzérem
volt a „termés”. 

A legerõsebb versenyt
a Gödöllõn rendezett
Országos Akrobatikus
Tornaverseny jelentette.
Itt is helytálltak a BASE

versenyzõi. Mind az öt
csapat dobogós helyen
végzett, közülük a ser-
dülõ II. nõi hármas
(Trautmann Sára-Tom-
hauser Fanni-Erdélyi
Bíborka) elsõ lett, ezüst-
éremmel jutalmazták a
gyermek vegyes páros
(Donnert Ryan-Horváth
Maxim), az újonc nõi
páros (Csintalan Emese-
Otta Janka) és az újonc
vegyes páros (Horváth
Maxim-Erdélyi Villõ)
szépen felépített gúláját. 

lovas

Amióta néhány egykori alapító tag kivált a Gruber’s Gym
egyesületbõl - az erõveszteséget pótolandó -, még elszán-
tabban készül a versenyekre a klub csapata. Ami a 2014-es
évi eredményességet illeti, nem volt „aszály”, a verseny-
idõszak alatt ezúttal is bõséges éremesõ hullott az erõs em-
berekre. Tizenegy versenyen összesen 24 arany-, 12 ezüst-
és 6 bronzérem került a békásmegyeri erõemelõ mûhelybe.

Szépen épültek a gúlák

Asztalitenisz
mindenkinek 

Várnak minden pingpong
iránt érdeklõdõ gyermeket
és felnõttet (nyugdíjasokat
is) a Medgyessy és a
Bárczi iskola tornatermé-
be asztalitenisz tanfolyam-
ra és edzõ által felügyelt
amatõr edzésekre a kö-
vetkezõ idõpontokban.
Medgyessy: hétfõn 20-tól
21 óráig, szerdán 18-tól
19.30 óráig, csütörtökön
18-tól 20 óráig. Bárczi:
kedden 16.30-tól, csütör-
tökön 17-tõl. (Jelentkezés,
teremfoglalás: Kelen Ba-
lázsnál a 06-70-314-0021-
es számon. Web: www.
csillaghegysport.hu)
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Pályázat

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

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

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

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

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

elszállításáról a pályázónak kell gondos-
kodnia.

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

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

FOTÓ: ASSAY PÉTER

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

„Római P’Art 14.” címmel 
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Közlemény
Kedves Barátaink!
1912-ben alakult meg elõször a Csillaghegyi Polgári Kör, melyet
a közügyekért felelõsséget érzõ polgárok hoztak létre Csillaghegy
kialakulásának idején. A kör a II. világháború után megszûnt. Lel-
kes csillaghegyi lakosok 2000-ben újra létrehozták ezt a közügye-
ket szolgáló társadalmi egyesülést. A megalakult Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület tevékenységével a közügyekben való rész-
vétel mellett elsõsorban a közösségi életet kívánja összetartani
szórakoztató és kulturális programjaival, melyekben megtalálható
a szemétszüret, farsangi mulatság, magas színvonalú elõadások,
kiállítások mellett egy õstermelõi piac mûködtetése is. Program-
jainkra és a piacunkra mindenkit szeretettel várunk!

Rendszeresen ismétlõdõ programjainkat a lap terjedelme
miatt csak egyszer áll módunkban közölni, ezért kérjük,
õrizzék meg az oldalt! Továbbiakban csak a változáso-
kat és az aktuális programunkat fogjuk közölni. Prog-
ramjainkat az önkormányzat honlapján és aktuálisan
facebook oldalán is megtalálják. Kérjük, kísérjék figye-
lemmel az egyesület munkáját honlapunkon: www.csip-
ke.info. Aktuális hirdetéseink a csillaghegyi HÉV-állo-
másnál az Egészségház oldalán, valamint a Tolnai Ipar-
cikk Centrum parkolójának kerítésén lévõ vitrinekben
jelennek meg.

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 2015. évi
rendszeres programjai

(Csillaghegyi Közösségi Ház: 1039 Mátyás király út 13-15.)
Ingyenes jogi tanácsadás: minden hónap második csütörtö-
kén: 18-tól 19 óráig. A tanácsadást dr. Orbán László Tibor
ügyvéd tartja.
Ingyenes építési tanácsadás: minden hónap második csütörtö-
kén: 18-tól 19 óráig. A tanácsadást Jánosi János építész tartja.
Bejelentkezés a tanácsadásokra legkésõbb 2 nappal a tanács-
adást megelõzõen. Telefon: a 06-70-967-1493-as irodaveze-
tõi telefonszám. E-mail: liebekati@gmail.com Honlap:
www.csipke.info/Postafiók 

Ügyvivõtestületi megbeszélés: minden hónap második csütörtök 19 órá-
tól.
Irodavezetõi fogadóóra: minden ügyvivõ testületi ülés elõtt 18 órától.
CSIPKE Mûhely: minden hét szerdáján 10-tõl 12 óráig. 
Csillaghegyi Találkozó néven szórakoztató, ismeretterjesztõ elõadás:
minden hónap harmadik szerdáján 18 órától. 
3-1-2 kínai meridián gyógytorna: minden hét szerdáján 9 órától.
A Zsámboki Mûhelyben: 1039 Lehel utca 14. (a Csillaghegyi Jézus Szí-
ve templom jobboldali épületszárnya).
Varrómûhely: minden kedden 17-tõl 20 óráig. (Érdeklõdni lehet Juhász
Rékánál: 06-70-531-5995, ruhaszreka@gmail.com.)
Torna: minden csütörtökön 18.30-tól. (Érdeklõdni lehet Nagy Nóránál:
06-70-537-5136.) 
Ingyenes tanácsadás gyermek-pszichológiai kérdésekben: minden hónap
második szerdán 17-tõl 19 óráig. (Elõzetes bejelentkezés dr. Léder Rózsá-
nál: 06-30-883-2123.)
További foglalkozások, kulturális és közösségi programok indulnak a
Zsámboki Mûhelyben: figyelje a hirdetéseinket és honlapunkat!

A Tolnai Iparcikk Centrum parkolójában:
Õstermelõi piac: minden szombaton 6-tól 12 óráig.
Kérjük tagjainkat, támogatóinkat, hogy tagdíjukkal, adományaikkal tá-
mogassák munkánkat! 

Tagdíj, adomány befizetése:
Személyesen irodavezetõi fogadóórán vagy rendezvényeiken.
Postai befizetés útján - csekket lehet kérni az irodavezetõtõl.
Irodavezetõi telefonszám: 06-70-967-1493.
Átutalással: az egyesület számlaszáma 11703006-20036249.

1% - jogosulttá váltunk ar-
ra, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékával
támogathassák munkánkat.
Adószámunk: 18103225-1-
41

Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület 

Soron következõ programok
Január 21. (szerda) 18 óra: Csillaghe-
gyi Találkozó. Fenyõ a sziklán. Erdélyi
lelkipásztorok vallomásai. Elõadó:
Kozma László.
Február 13. (péntek) 8-tól 10 óráig:
dõre táncoltatás a csillaghegyi isko-
lákban.
Február 14. (szombat) 8-tól 10 óráig: tél-
temetõ farsangi mulatság. 9 órakor: kol-
básztöltõ verseny, kóstolás. 12 órakor:
farsangi felvonulás, lovasok, betyárok.
16-tól 18 óráig: Göncöl együttes, tánc-
ház.18 órakor: dõre égetés, tûzzsonglõr.
Február 18. (szerda) 18 óra: Csillag-
hegyi Találkozó. Pilisi zarándoklat.
Elõadó: Váry István. (Valamennyi
program ingyenes. A programválto-
zás jogát fenntartjuk.)

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fogadóórák – Pályázat

Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín

körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út

Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.

Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.

Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.

Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.

Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.

Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái

Az önkormányzat támogatja a társashá-
zak környezetbarát megújulását 2015-
ben is.
A panelépületek megújulása valamennyi-
ünk érdeke. A lakók a csökkenõ fûtésdíjak-
kal és a komfortosabb lakásokkal, a kör-
nyékbeliek az esztétikusabb épülethom-
lokzattal, a kerület és az egész ország pe-
dig a kisebb környezeti terheléssel gazda-
godhat az energiakorszerûsítést követõen.
2015-ben megvalósítási fázisba ér a Kor-
mány III. Panel-programja, melynek keretén
belül az egész országban megújulhatnak a pa-
nelépületek. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata úgy döntött, hogy elébe megy a
kormány terveinek, és társasházi energiakor-
szerûsítési pályázatot hirdet meg, ezzel is ösz-
tönözve a társasházakat a központi pályáza-
ton való részvételre. A korábbi évek tapaszta-
lataiból okulva az önkormányzat nem csupán
pénzügyi mankót kíván nyújtani, hanem a le-

bonyolításban is segíti majd a pályázókat.
Amennyiben érdeklõdik a pályázat részletei
iránt, töltse le a pályázati dokumentációt a

www.obuda-varosfejleszto. hu/thek oldal-
ról, vagy vegye át az ügyfélszolgálati irodá-
ban (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2).

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az önkormányzat mellett immár a kor-
mány is támogatja a társasházak energeti-
kai korszerûsítését
Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium
régóta várt energiahatékonysági pályázatá-
nak tervezete (kormany.hu), melynek kere-
tén belül immár társasházak is pályázhatnak
kormányzati támogatásra a tervezett energe-
tikai korszerûsítésekhez. A most megjelent
kiírás egyelõre csak a 60 lakásosnál kisebb
(és négy lakásosnál nagyobb) társasházakat
érinti; az ennél nagyobb lakóközösségnek
szóló program jelenleg még kidolgozás alatt
áll. A most megjelent pályázat teljes keret-
összege 10 milliárd forint, a támogatások
mértéke lakásonként 300-650 ezer forint le-
het, a támogatás intenzitása pedig 50 száza-

lékos. A pályázati úton elnyerhetõ támogatás
nemcsak a szigetelés és a nyílászárók, ha-
nem akár a fûtési rendszer korszerûsítéséhez
és a megújuló energia alapú melegvíz-ellá-
tás megvalósításához is igényelhetõ. A kor-
mány által kitûzött cél az, hogy az érintett
ingatlanok energiahatékonysága legalább
két kategóriát tudjon javulni. A pályázat
március 9-én nyílik majd meg a társasházak
számára. A pályázatokat digitálisan lehet be-
nyújtani a gyors ügyintézés érdekében.
Azoknak, akik komolyan gondolják az energe-
tikai korszerûsítést, most érdemes lépniük: a
felújításhoz egyszerre tudnak önkormányzati
és állami támogatást igénybe venni, vagyis így

a saját költségeiket nagyon le tudják csökkente-
ni. Az önkormányzati pályázat részleteirõl -
amely mérettõl függetlenül valamennyi társas-
házra érvényes - korábbi (2014. december 19-
én megjelent) felhívásunkban hívtuk fel a fi-
gyelmüket.
Mit tegyen, ha korszerûsíteni szeretne?
Olvassa el a kormány Otthon Melege Program-
jának most megjelent pályázati feltételrendsze-
rét, illetve az önkormányzat (obuda.hu) pályá-
zati felhívását, és vegye fel a kapcsolatot a
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztõ Nonprofit
Kft. munkatársával a 244-8365-ös telefonszá-
mon, vagy az info@obuda-varosfejleszto.hu
e-mail-címen.

Pályázzon energetikai korszerûsítésre!

Egyszerre két támogatás a társasházaknak
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Rejtvényünkben Arany János: Újévi köszöntõ
címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes
4. és a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Kambodzsai, thaiföldi és francia
autók jele. 4. Az idézet eleje (zárt betûk: M. T. O.
J. E. T.). 12. Ilona, másként. 14. Knock out. 15. …-
óráig. 16. Mindenfélék. 18. Gombafajta. 19. Fog-
lalkozás. 20. Férfi szerep a „Vészhelyzet” címû té-
vé sorozatban. 22. Kis Anna. 23. Az argon vegyje-
le. 24. Térkép. 26. Angol kor. 27. Éktelen nyakba-
való. 29. Kergettet. 30. Tengeri hal. 32. Kiejtett
mássalhangzó. 33 … Imre, neves zenészünk volt.
35. A mágnes fölfelé húz. 37. Spanyol és olasz au-
tók jele. 38. Orosz ûrállomás. 39. Feje egyik része.
40. Dúsító egynemûi. 41. Bár betûi keverve. 43.
Egy ideig foglaltat. 44a. Hajórész. 45. Ornamenti-
ka szélei! 46. Bór, vanádium és rubídium vegyjele.
48. Zairei, spanyol és máltai autók jele. 49. Név-
elõs indaszerû növényrész. 51. Hangosan moso-
lyogj. 53. Erõsen jusson a füledbe. 55. A dologgal
szorosan kapcsolódó. 57. Mintha ráöntötték volna.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt
betûk: N. L. V.). 2. Vissza talált! 3. Adás-vételnél
merülhet fel. 4. Díszes. 5. Ragadozómadár. 6. Para;
tudományos dolgokkal foglalkozó. 7. Egyik ízesí-
tõ. 8. Ibi betûi keverve. 9. Részben álmodna! 10.
Nõi név. 11. Karmester. 13. Évszak. 17. Végek nél-
kül felrak! 18. Egyfajta elektromos mûveletet vég-
zett. 21. Kicsinyítõ képzõ. 24. Férfiruhán lehet,
névelõvel. 25. A Nana szerzõje. 28. Költõi mûfajág
névelõvel. 29. Frissít. 31. Nitrogén és vanádium
vegyjele. 34. Elem! 35. Németes éhség. 36. Arra a
helyre való. 39. Becsapó. 42. Természeti csapás. 44. Azonos más-
salhangzók. 45. Kutyaházaid. 47. Nagy Dózsás volt focista, Fe-
renc. 49. Ahány, kishíján! 50. Egyhelyben tartózkodott. 52. És a
többi. 54. L. R. E. 56. Üres táj! Ipacs László

A 2014. december 19-én megjelent, 
„Szent karácsony” címû rejtvényünk megfejtése:

„Úgy tetszik, mintha hallanám mikép zendül a pásztorének”.

2015-re

A közlekedésben a téli
idõszak igényli a legtuda-
tosabb felkészülést, az
autósoktól és a gyalogo-
soktól egyaránt. Ilyenkor
egyre rosszabbá és kiszá-
míthatatlanabbá válnak az
út- és látási viszonyok,
amelyekhez minden közle-
kedõnek alkalmazkodnia
kell.

E sõben jobban meg-
csúsznak a kerekek,

megnõ a féktávolság a
nagyobb vizes felülete-
ken. Ha a hõmérséklet 0
fok alá süllyed, akkor
számítani kell arra,
hogy a vizes-nedves út-
felület lefagy, ami to-
vább növeli ezt a ve-
szélyt. A jeges-havas
úton már a menetstabili-
tás, valamint a látási vi-
szonyok is tovább rom-
lanak.

Az akkumulátor, a gu-
miabroncsok, a világítás
és a fékrendszer ellenõr-
zése elengedhetetlen. A
téli közlekedés fontos
kelléke a jól mûködõ
ablaktörlõ, a jégkaparó,

a jégoldó spray, a meg-
felelõ ablakmosó folya-
dék. Az ablaktörlõ-gu-
mikat már a tél beállta
elõtt érdemes kicserélni,
hiszen elhasználódik,
nem tisztítja rendesen a
szélvédõt.

A téli idõszakban a lá-
tási viszonyok gyakran
rosszak, korán sötéte-
dik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármû vi-
lágítóberendezéseit ,

ezért is nagyon fontos,
hogy azok megfelelõen
mûködjenek. A fényszó-
rókat és a többi lámpát
ilyenkor rendszeresen
kell tisztítani. Ugyanak-
kor a rosszabb látási vi-
szonyok miatt nagyobb
követési távolságot tart-
va lassabban kell vezet-
ni, így kisebb a balese-
tek bekövetkeztének
kockázata, rossz manõ-
verezés esetén pedig a

hibák könnyebben kor-
rigálhatók. 

A síkos utakon féke-
zés teljes összpontosí-
tást kíván, ráadásul a
fékút télen általában
hosszabb. Amennyiben
a kocsiban nincs blok-
kolásgátló (ABS), úgy a
kerekek gyorsan leblok-
kolnak, a jármû kormá-
nyozhatatlanná válhat,
és könnyen kicsúszhat.
Ilyenkor lábunkat ve-
gyük le a fékrõl, hozzuk
egyenesbe az autót és
csak akkor fékezzünk,
amikor a jármû már újra
a kívánt irányba áll.

Ebben az évszakban a
biztonságos közlekedés-
hez téligumikra van
szükség. Még akkor is,
ha éppen nincs hó. A
nyárigumi már plusz 7
fok alatt csúszni kezd,
fagypont körüli hõmér-
sékleten megmerevedik,
nagyon kis tapadással

rendelkezik, így haszná-
lata veszélyes lehet. A
téligumit ezzel szemben
úgy fejlesztették ki,
hogy alacsony hõmér-
sékleten megnõ a tapa-
dási értéke. Ezek az ab-
roncsok különleges
anyagból készülnek,
speciális bordázattal
vannak ellátva és rend-
kívül alacsony hõmér-
séklet esetén is rugalma-
sak maradnak, ezekkel a
fékút is rövidebb. A
nyomás a téli gumikban
0,2-0,3 bárral legyen
magasabb, mint a nyári
abroncsokban, mert a
túl alacsony nyomás be-
folyásolja a profil ön-
tisztuló képességét.

Óvatosan közlekedjünk!

A téli idõjárás veszélyei

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A SAP új irodaépületét adták át a
Graphisoft Parkban. A 120 ember-
nek helyet adó új irodára az üzle-
ti szoftvercég bõvülése miatt volt
szükség. 

A z évet 500 fõvel kezdte a
SAP Hungary Kft., és má-

ra több mint 600, magasan kép-
zett szakembert foglalkoztat a
hazai szoftverértékesítés, ta-
nácsadás, oktatás mellett a fõ-
ként exportpiacra dolgozó tá-
mogatási és fejlesztési köz-
pontjaiban, a Graphisoft Park-
ban Az SAP Hungary Kft. a ha-

zai informatika egyik legna-
gyobb szoftver cége, amelynek
fejlõdése a hazai üzleti és gaz-
dasági körökben igazi sikertör-
ténetnek számít. A magyar pia-
con közel két évtizede jelen lé-
võ cég nem csupán a magyar
nagyvállalatok közel 60 száza-
lékának üzleti megoldás szállí-
tója, hanem az elmúlt évek so-
rán a kis- és közepes vállalatok
megbízható partnerévé is vált.

A szoftverfejlesztõk számára
itt kialakított, úgynevezett
„Apphaus” környezet szokat-
lannak számít a hazai piacon.

Lényege, hogy a kreatív mun-
kát végzõ szoftverfejlesztõk
munkakörnyezetüket tetszõle-
gesen és könnyedén változtat-
hatják át egy adott szituációnak
vagy munkamódszernek meg-
felelõen.

A most átadott, 1800 négy-
zetméteres iroda egyben zász-

lóshajója kíván lenni az úgyne-
vezett design thinking mód-
szertan magyarországi elter-
jesztésében. Ezt a problé-
mamegoldási, termékfejleszté-
si megközelítést több neves
külföldi egyetemen oktatják, és
az SAP is használja a minden-
napi munkájában. 

A fejlesztések itt nem érnek
véget: hónapokon belül euró-
pai szolgáltatóközpontot nyit a
vállalat.

kgy

Egyedülálló megoldás a Graphisoft Parkban

Új irodaépület létszámbõvülés miatt 

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd
minden hónap negyedik keddjén (legközelebb 2015. január 27-én) 17-tõl
19 óráig ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ ut-
ca 1.). Érdeklõdni a 453-2900-ás telefonszámon lehet.
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-
zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden
hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr.Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhegyi
Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 18-tól 20
óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés nem
szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert
Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu
e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott a 06-30-546-2202-es számon.)
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca
17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-
órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-
nácsadással egészül ki.

M olnár V. József lesz a
vendég a Békásmegyeri

Polgári Esték január 21-én 18
órakor kezdõdõ rendezvényé-
nek a Békásmegyeri Közössé-

gi Házban. (A belépés díjtalan.
Cím: Csobánka tér 5.) 

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

Békásmegyeri Polgári Esték

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

1 % 1 % 1 %
• A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma köszönetet
mond mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk
egy százalékának felajánlásával segítették az intézmény munká-
ját. A befolyt összegbõl az óvoda udvarán történt mûfû telepíté-
sének egy részét fizetik ki.
• A Csillaghegyi Csigaház Alapítvány köszönetet mond azok-
nak, akik 2011. évi adójuk 1 százalékát, összesen 99 ezer 97 fo-
rintot a civil szervezetnek ajánlották fel. Az alapítvány a fenti ösz-
szeget tartalékolta. (Adószám: 18106730-1-41.)
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Hahota
- Fõnök úr! Szeretnék
egy szabadnapot kérni
keddre.
- Minek?
- Akkor lesz az eskü-
võm!
- Muszáj magának, min-
denütt ott lenni?

* * *
- Én biztosan nem en-
gedném meg a felesé-
gemnek, hogy lila hajat
hordjon!
- Pedig úgy látom, az
van neki.
- Az igaz, de nem az én
engedélyemmel!

* * *
- Ha a fõnök nem vonja
vissza, amit ma délelõtt
mondott, elmegyek a
vállalattól!
- Miért, mit mondott?
- Azt, hogy menjek el a
vállalattól.

* * *
Apa a fiának:
- Nekem mindig öröm
volt a munka, te meg
azt várod, hogy más vé-
gezze el helyetted!
Fiú:
- Én nem vagyok olyan
önzõ, mint te. Szeretek
másoknak is örömet
szerezni.

* * *
Két titkárnõ beszélget:
- Szörnyû találmány az
írógép!
- Miért?
- Mert ha nem dolgozol,
azt rögtön hallani!

* * *
A férj tanítja a feleségét
autót vezetni:
- Nem lesz semmi baj -
mondja -, ha mindig fi-
gyelsz a táblákra és jel-
zésekre, fõleg a lámpá-
nál. Amikor zöldre vált,
indulj el, amikor piros,
állj meg, és amikor el-
sápadok, légy szíves,
lassíts!

* * *
- Hát uram, én ezt a
roncsot nem merném
autónak nevezni -
mondja az igazoltató
rendõr az autósnak.
- Egyetértek! Ezért nem
is hordok magammal jo-
gosítványt.

L apzártakor érkezett:
Új multifunkciós kö-

zösségi tér jön létre a nyár
közepére Békásmegyeren,
a Heltai Jenõ tér tõszom-
szédságában. A Madzsar

József utca szolgáltatóház
és piac közötti szakasza
pompás sétánynyá válto-
zik: új pázsitot, fákat, ut-
cabútorokat kap majd. A
mostani szolgáltatóház te-

rületén pedig idõsek klub-
ja nyílik, amely közösségi
területként szerves egysé-
get alkot majd a körülötte
kialakuló térrel. Minder-
rõl a projekt nyitórendez-

vényén, január 14-én a
helyszínen beszélt Bús
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere és
Szeneczey Balázs fõpol-
gármester-helyettes. 

A Szentendrei úton, a kaszásdûlõi HÉV-megállónál a
gyalogosok részére 4,5 méter, míg a kerékpárosoknak
2,5 méter szélességben alakított ki átkelõhelyet a Bu-
dapesti Közlekedési Központ. 

Aszabálytalan parkolás megakadályozására a gya-
logos-átkelõhely elõtt egy háromszög alakú szi-

getet építettek az útburkolatba. Ezenkívül az
út közepén található járdaszigetet a gyalogo-
sok biztonsága érdekében 1,8 méterrõl 2,5
méterre szélesítették.

A HÉV-pálya déli oldalán az utazókö-
zönség részére - a Közlekedési Felügyelõ-
ség elõírása szerint - 3 méter széles osztott
gyalogos-átkelõhelyet építettek, és kiszé-
lesítették a járdát.

A HÉV-vágányokon keresztül gyalogos-
átkelõhelyet létesítettek a Búza utca keresz-
tezõdésében is, valamint az északabbra lévõ
gyalogátkelõhely szegélyét alacsonyabbra
építették. A kerekes székesek, illetve a vakok
és gyengén látók közlekedésének megköny-

nyítése érdekében a gyalogátkelõnél a kiemelt szegély
magasságát csökkentették, valamint az átkelési szaka-
szok határát taktilis jelekkel látták el.

Az új P+R és B+R parkoló átadásával nagymér-
tékben növekszik azon várakozóhelyek száma,
ahonnan közvetlen átszállás lehetséges a belvárost
elérõ  szentendrei HÉV-járatokra.

Lámpás átkelõhely a kaszásdûlõi HÉV-megállónál

N egyedszázada már,
hogy a körutak és

sétálóutcák boltjaiból,
valamint az olyan, haj-
dan nagy idõket megélt
bevásárlóközpontokból
átszoktunk a gombamód
szaporodó plázákba.
Megszoktuk, hogy az
újfajta komplexumok
nem csak a bevásárlásra
adnak lehetõséget, ha-

nem szórakoztatnak, sõt
gasztronómiai kínálatot
is nyújtanak. A Kereske-
delmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeum új, „Pláza-
világ - a Plázák szerepe
a mindennapokban” cí-
mû kiállítása ebbe a vi-
lágba enged bepillan-
tást. (A kiállítás 2015.
február 22-ig látható.
Cím: Korona tér 1.)

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Életünk és a pláza

Sétány és idõsklub Békásmegyerre!

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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