
Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta elnyerte a „Virágos Magyarorszá-
gért” verseny különdíját.

Teljesítménytúra, futófesztivál, családi 
sportnap, Tour de Óbuda, sportágbör-
ze, terepfutás és túra 2017-ben is.

Írásbeli javaslatokat várnak óbudai 
polgároktól, civil szervezetektől a dí-
jazandó személyre vagy csoportra.

XXIII. év fo lyam 1. szám • Meg je le nik két he ten te 32 ol da lon, 73.000 példányban • 2017. január 13.
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A fővárosban jó pár éve nem 
volt ilyen látványban ré-

szünk. A rendkívül hideg fa-
gyos időben megindult a jege-
sedés, egyre több, egyre vasko-
sabb jégtábla érkezik a folyó 
felsőbb szakaszai felől. Emiatt 
a Duna fővárosi szakaszán a 
BKK leállíttatta hajójáratait. 
Mivel az elkövetkező napokban 
maradnak a kemény mínuszok, 
így várhatóan a jegesedés foko-
zódni fog. 

A szárazföldön is gondot 
okoz az extrém hideg. A hajlék-
talanok nap, mint nap életve-
szélyben vannak, ezért az ön-
kormányzat vezetése a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal és a 
Menhely Alapítvánnyal közö-
sen arra kér minden jó érzésű 
embert, ha segítségre szoruló 
hajléktalan embert látnak, ak-
kor feltétlenül hívják a meg-
adott segélyvonalat! 

Felhívás a 32. oldalon

Jégzajlás a Dunán

panadea.com

380,5 millió forint támoga-
tásról döntött a kormány ta-
valy  december végén, ame-
lyet az önkormányzat a 
Mészkő park fejlesztésére 
fordíthat.

A Mészkő park terve-
zésének előkészíté-

se 2015-ben kezdődött 
meg a Háromhegyek 
Egyesület kezdeménye-
zésére. Öt alkalommal 
találkozhattak az itt élők, 
a helyi civil szervezetek 
és a tervezők, hogy lé-
pésről lépésre feltárják 

az igényeket, és a tervek 
egy olyan park képét mu-
tassák, amely valódi kö-
zösségi térként, vala-
mennyi korosztály szá-
mára megfelelő kikap-
csolódási helyszínt bizto-
sítva kerüljön kialakításra 
az elegendő forrás meg-
szerzése után.

Folytatás a 3. oldalon

Közösségi tervezéssel és kormányzati 
támogatással újul meg a Mészkő park

Megjelenésünk 
Lapunk következő szá ma január 27-én, pénteken 
jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu honlapon.
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Hírösszefoglaló: Strukturális 
fejlesztésre mintegy 87 mil-
lió forint támogatást kapott 
a Szent Margit Kórház. 

A beruházás része-
ként az intézmény 

az orvosi műszer- és esz-
közpark további moder-
nizálására, a biztonságos 
betegellátás komfortjá-
nak emelésére, illetve az 
energiahatékonyság nö-
veléséhez szükséges fej-
lesztések megvalósításá-
ra nyert támogatást. 

Az Egészségügyért 
Felelős Államtitkárság 
közleménye szerint min-
den kórház pályázott ar-
ra a 15 milliárd forintra, 
amelyet a tavaly év végi 
kórházkonszolidáció ré-
szeként osztanak szét az 
intézmények között. 324 
pályázatot tudnak támo-
gatni – mondta el koráb-
bi sajtótájékoztatóján az 
egészségügyért felelős 
államtitkár. 

Ónodi-Szűcs Zoltán 
tájékoztatása szerint a 15 
milliárd forintra olyan 
pályázatokat vártak, 
amelyek az adott intéz-
mény működését hatéko-
nyabbá tudják tenni, így 
például struktúraváltás-
ra, integrációra, területi 

működések összehango-
lására, energiahatékony-
ságra vagy a betegellátás 
racionalizálására vonat-
koztak.

A pályázható keretösz-
szegből a Szent Margit 
Kórház 87 millió 75 ezer 
196 forint összegű támo-
gatást kapott, melyből az 
alábbi fejlesztések való-
sulnak meg.

Megújul a gasztro
enterológiai osztály
Kórtermek, fürdők, el-

különítők, folyosók, ki-
szolgáló helyiségek (rak-
tárak, szennyestároló) 
felújítását, VIP kórter-

mek és tárgyaló kialakí-
tását, akadálymentesítést 
terveznek. A munkála-
tokkal a korszerű beteg-
ellátás körülményeit kí-
vánják megteremteni a 
páciensek számára.

„A” épület és mentő
bejárat automata 
ajtóinak (5 darab) 

beszerzése és beüzemelése
Az automata ajtó hasz-

nálatával gyalogosan az 
épületbe történő bejutást 
segítik, és az épület fűté-
si hőenergiájának kültér-
re való távozását akadá-
lyozzák meg. A fejlesztés 
megvalósításával a kór-

házhigiénés követelmé-
nyeket fokozottabban 
tudják teljesíteni, a be-
tegszállítás gyorsabban, 
könnyebben végrehajtha-
tó és a tervek szerint éves 
szinten 30 százalék ener-
getikai haszon, vagyis 
több mint 700 ezer forin-
tos megtakarítás is kimu-
tatható.
Kiépül a „B” épületben 

is a vezetékes orvosi 
gázhálózat

A kezelésre váró bete-
geket a „B” épületben 
palackos oxigénnel lát-
ják el, ami jóval költsé-
gesebb és jelentős mun-
kaerőt igénylő megoldás. 
A vezetékes orvosi gáz-
hálózat bővítési munkái-
nak fő elemei az oxigén 
és vákuum vételi helyek 
kialakítása, elzárószele-
pek, reduktorok, és a 
szükséges kiegészítő or-
vostechnikai eszközök 
beszerzése. Így a költsé-
ges palackos orvosi gáz 
kiváltásával éves szinten 
csaknem 2 millió forint 
megtakarítás érhető el.
30 komplett számítógé

pes konfiguráció 
beszerzése

A gyorsabb gépek által 
az adminisztrációval töl-
tött idő csökkenhet, nő a 
páciensekre fordítható idő, 
továbbá üzembiztosabb 
rendszerrel dolgozhatnak 
a szakemberek. Az így ki-
alakított, modernebb szá-
mítógépes hálózat karban-
tartásával éves szinten 
több mint 1 millió forint 
megtakarítás várható.

87 milliós fejlesztés a Szent Margit Kórházban

Fotók: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
Lakossági észrevételek 
alapján fogalmazódott 
meg az a kialakítási ja-
vaslat, hogy a területen 
legyen amfiteátrum-ren-
dezvénytér, kamasz ját-
szó-sportkert, kisgyer-
mek játszótér, pihenőker-
tek, kiállítótér, mely a te-
rület helytörténeti múlt-
ját jeleníti meg, gépko-
csiknak parkoló és a köz-
világítás is biztosítva le-
gyen. Mindez kiegészül-
ne egy kutyajátszótérrel, 
amely jól elkülönül az 
egyéb funkcióktól. A 
2015-ben épült felnőtt fit-
neszpark is szerves része 

lehet a kialakításra kerü-
lő szabadidőparknak.

A közösségi tervezés 
során nagy segítséget és 
szakmai kontrollt jelen-
tett Wallner Krisztina tá-
jépítész jelenléte, aki a ta-
lálkozók alapján készítet-
te el a park kiviteli terve-
it. A játszótérre vonatko-
zó részletes terveket az 
Ilonamalom Műhely be-
vonásával alkották meg a 
lakosok, így a hagyomá-
nyos anyagok, a vidám 

színek és a kreativitás (és 
egy tematikus játszóvár) 
kaphatnak teret a gyere-
kek birodalmában.

Az eltérő használatú te-
rületek úgy lettek megter-
vezve, hogy azok a legke-
vésbé zavarják egymást és 
a környező lakóépületek 
nyugalmát. Minden zajos 
funkciót, játszó-sportesz-
közt a park elülső részébe, 
kerítéssel lehatárolt terület-
re terveztek a résztvevők. 
Az egész park körbejárha-
tó, sétára, futásra alkalmas 
lesz. A sétányok mentén 
padok, piknikasztalok biz-
tosítják a pihenést az arra 
vágyóknak. A terület teljes 
megújítása természetesen 
sok ezer növény (cserje, bo-
kor, fa, fű) telepítésével jár 
és murvával fedett sétá-
nyok, ligetek kialakítását is 
magában foglalja.

(A részletes koncep-
cióterv az obuda.hu ol-
dalon tekinthető meg.) 

Közösségi tervezéssel és kormányzati 
támogatással újul meg a Mészkő park

• A Mészkő park a Városfejlesztő Kft. koordinálása 
mellett közösségi tervezés során nyeri el végleges, az 
ott élők igényienek megfelelő funkcióját. Az önkor-
mányzat által elindított közösségi tervezések lényege, 
hogy a lakosság véleményét kikérve újítják meg, töltik 
meg új tartalommal a közterületeket. A közösségi ter-
vezések során megfogalmazott fejlesztési igények 
megvalósításához az önkormányzat saját forrásain 
túl folyamatosan keresi a külső támogatásokat.

Javaslatok sportkitüntetések díjazottjaira 
javaslatokat vár az önkormányzat az Óbuda sportolója Díj és a Hidegkuti nán-
dor emlékplakett 2017. évi díjazottjaira. Az ajánlásokat január 31-ig lehet leadni.
Kérik a kerületi civil szervezeteket, valamint a sportegyesületeket, hogy az 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által alapított „Óbuda sportolója Díj”-
ra szíveskedjenek javaslatot tenni.
A díj évente két fő – egy női és egy férfi sportoló – részére adható. Az adomá-
nyozás feltétele, hogy az abban részesítendő személy: olimpiai vagy paralimpi-
ai programban szereplő sportágban kiemelkedő eredményt ért el, továbbá III. 
kerületi lakóhellyel rendelkezik, vagy a kerületben működő sportegyesület 
sportolója. A díjjal 150.000 forint pénzjutalom jár.
Továbbá kérik a kerületi civil szervezeteket, sportegyesületeket, iskolákat, hogy 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által alapított „Hidegkuti nándor 
emlékplakett”-re szóló jelölésre szíveskedjenek javaslatot tenni.
Az Emlékplakett a kiemelkedő sporteredményt elősegítő, III. kerületi lakóhely-
lyel rendelkező, vagy a kerületben működő sportegyesület vezetőjének, edző-
jének; vagy a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedő szakembernek 
adományozható. Az Emlékplakettel 500.000 forint pénzjutalom jár, melyben 
évente egy sportszakember részesülhet.
A javaslatokat 2017. január 31. a titkarsag@obudasport.hu e-mail címen te-
hetik meg. A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között Óbuda Napján adják át.

• A kormány decemberi döntése támogatandónak 
ítélte a Mészkő parkra készített koncepcióterv meg-
valósítását, ezért 380,5 millió forint forrást biztosít a 
kivitelezésre. A támogatásnak köszönhetően már 
2017-ben elindulhatnak  a park kialakításának mun-
kálatai. Az elmúlt évben elkészült Aranyhegy térsé-
gének forgalomtechnikai terve, itt ugyancsak figye-
lembe lettek véve a lakossági igények. Ebben a 
partnerségi folyamatban érkezett az a lakossági 
igény, hogy épüljön járda a Mészkő utcában. Így a 
parkfejlesztéshez szorosan kapcsolódva a gyalo-
gosközlekedést biztonságosabbá tévő járdafejlesz-
tés is megvalósulhat.

A Tempus Közalapítvány if-
júsági területtel foglalkozó 
munkacsoportjának felkéré-
sére az Óbuda-Békásmegyer 
Ifjúsági Önkormányzata tag-
jai tavaly december 1-jén kül-
földi szakemberekből álló de-
legációt fogadtak.

A látogatáson fiatalok, 
fiatalokkal fog lal ko-

zó szervezetek és döntés-
hozásért felelős szervek/
intézmények (elsősorban 
önkormányzatok) képvi-
selői vettek részt külön-
böző európai országok-
ból (Bul gária, Magyaror-
szág, Norvégia, Portugá-
lia, Szlovákia). 

A szakemberek célja 
volt, hogy feltérképezzék 
a fiatalok bevonásának le-
hetőségeit az őket érintő 
döntések előkészítésébe, 
meghozatalába, értékelé-
sébe, illetve megismerjék 
az önkormányzatok szá-

mára e területeken szük-
séges kom petenciákat, az 
együttműködési lehetősé-
geket. 

A találkozón a résztve-
vők több területet érintet-
tek: önkormányzati párbe-
szédrendszer; fiatalok rész-
vételének struk túrái; kihí-
vások a fiatalok társadalmi 
részvételének ösz tönzésé-
ben; mitől jó egy önkor-
mányzat; mitől hatékony 
egy önkormányzati sze-
mélyzet; milyen kompe-
tenciákra van szükség egy 
önkormányzatban ahhoz, 
hogy az ifjúsági részvételi 
struktúrák jól működjenek.

A tapasztalatcsere so-
rán olyan hasznos gondo-
latok fogalmazódtak meg, 
amelyek a jövőben az Ifjú-
sági Önkormányzat segít-
ségére lehetnek a további 
munkában, és nemzetközi 
együttműködések kialakí-
tását alapozhatják meg.

Külföldi delegáció az 
Ifjúsági Önkormányzatnál

Az ifjúsági munka kiemelt területei
A résztvevők az alábbi területek fontosságát hangsú-
lyozták: fiatalok iránti nyitottság az önkormányzat va-
lamennyi szintjén; ifjúsági munkához kapcsolódó 
készségek fejlesztése a köztisztviselők körében; ifjú-
ságra vonatkozó kutatások, elemzések készítése; a 
fiatalok részvételének ellenőrzése, monitorozása; a 
fiatalok javaslatainak, ötleteinek beépítése a fejleszté-
sekbe; külön forrás rendelkezésre állása, amellyel ön-
állóan gazdálkodhatnak; szoros együttműködés a 
többi szektorral (civil szféra, üzleti szféra, közszféra).

HAngolÓDj rá! A koncert Óbuda-Békásmegyer If-
júsági Önkormányzata fiataljai által létrehozott olyan ha-
gyományteremtő program folytatása, amely lehetősé-
get nyújt a klasszikus és népzene területén tehetséges 
kerületi középiskolás fiataloknak a bemutatkozásra. Azt 
szeretnék, ha a zenekedvelő, zeneművelő fiatalok lelke-
sedése és zeneszeretete példaként jelenne meg kortár-
saik előtt, és egyre több fiatal ismerné fel a klasszikus és 
népzene fontosságát, szépségét. Helyszín: Óbudai Tár-
saskör. Időpont: 2017. február 6-án 19 órai kezdettel.
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A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a 

„Braunhaxler” Egyesület 
tavaly december 26-án 
rendezte a hagyományos 
Óbudai Krumplibúcsút a 
Rozmaring vendéglőben. 
Közreműködött Zwickl 
Mihály fúvós zenekara és 
a Braunhaxler Dalkör. A 
2017. év Krumplikirálya 

Szabó Lajos, a Rozmaring 
Kert vendéglő tulajdono-
sa, Krumplikirálynője Öt-
vös Csilla, a Magyar Álla-
mi Operaház magánéne-
kese lett. Köszönik a meg-
választott királyi párnak, 
hogy 2016-ban munká-
jukkal hozzájárultak a 
nemzetiségi programok 
sikeres megvalósításához.

Krumplibúcsú 
királyipár választással

Óbuda-Békásmegyer 
Lengyel Nemzetisé-

gi Önkormányzata „A 
sakkjáték összeköt min-
ket” címmel sakktalálko-
zót szervezett a III. kerü-
letben működő nemzeti-
ségi önkormányzatoknak.

A hatvannégy négyze-
ten zajló baráti küzde-
lemnek a Kálvin közi re-
formátus parókia gyüle-
kezeti terme adott ott-

hont. A találkozót és a já-
tékot az óbudai Bagosi 
Lajos sakkoktató vezet-
te, aki nemcsak a szabá-
lyok betartására vigyá-
zott, hanem tanácsaival 
is segítette az eltérő 
sakktudású résztvevő-
ket. Köszönet illeti a III. 
kerületi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatot a 
rendezvény megszerve-
zéséért.

Nemzetiségi sakktalálkozó

1% 1% 1%
A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma 
köszönetet mond mindazoknak, akik 2016-ban 
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával 
segítették az intézmény munkáját. A befolyt össze-
get a nyáron telepített műfüves beruházás hátralé-
kának törlesztésére fordítják. 

Fotó: Antal István

A z Óbudai Kulturális 
Központ több háza 

is csatlakozott a „Szabad 
fogas” elnevezésű kez-
deményezéshez. A kihe-
lyezett fogasokról bárki 

vehet magának kabátot, 
sálat, sapkát, cipőt, ha 
fázik a hideg időben. 
Ugyanakkor várják azo-
kat is, akiknek van ott-
hon felesleges, de jó ál-

lapotú meleg ruhája, 
hozzák el, hogy azok, 
akiknek nincs, elvihes-
sék. 

Segítsünk egymáson, 
figyeljünk egymásra!

Szabad fogas Óbudán is
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A környezetszépítő verseny kiírója-
ként a Fővárosi Önkormányzat 
2016-ban a versenyben való színvo-
nalas részvételért adományozta a 
III. kerületnek a különdíjat.

Az Önkormányzat az elmúlt 
években sokat tett a kerület 

virágosítása, értékes zöld közte-
rületeinek megőrzése, gondozá-
sa és lehetőség szerint minőségi 
fejlesztése érdekében. A kerület-
ben több óvoda zöld óvoda mi-
nősítésű, több iskola pedig öko-
iskola címet visel. A gyere-
kek minden év áprilisában a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban 
öko-héten vehetnek részt.

Az önkormányzat pályázat ke-
retében lehetőséget biztosít  az in-
tézményeknek „Környezettuda-
tos nevelésre ösztönző” progra-
mokra, ezen kívül évente zöldfe-
lület gondozási pályázatot ír ki a 
társasházaknak, a civil szerveze-
teket pedig a „Fogadj örökbe egy 
zöldterületet!” elnevezésű prog-
rammal vonja be a környezetvé-
delembe. A városrész „Takarít-
suk ki Óbudát!” felhívása évek 
óta sikeresen működik. Emellett 
az önkormányzat néhány éve a 
kerület virágosítása érdekében 
kedvezményes muskátli vásárlási 
akciót szervez az itt élőknek.

Budapest első Tündérkertje 
Békásmegyer-Ófaluban jött létre 
az őshonos magyar gyümölcsfák 
megmentése érdekében. Azóta 
még egy Tündérkertet átadtak, 
és több közösségi kertet üzemel-
tet a kerület a Városi Kertek 
Közhasznú Egyesülettel. Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata 
2014-ben KlímaSztár Díjat, 
2016-ban pedig Közbeszerzés 
Zöldebben Oklevelet kapott.

Fentiek figyelembe vételével 
sikeresen pályázott a Virágos 
Magyarországért Verseny Szer-
vező Bizottsága és a Magyar Tu-

risztikai Ügynökség közös szer-
vezésében működő „Virágos 
Magyarországért 2016” prog-
ramjához. A versenyen a III. ke-
rület az egyik fődíjas lett, amiért 
500 árvácskával járó  emléklapot 
kapott, amit a kerület további 
szépítésére fordítanak majd.

Virágos városrész Óbuda

Jubileumi diplomák pedagógusoknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felhívja a III. kerületi lak-
címmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy 
az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is se-
gítséget nyújt a tanítóként vagy óvónőként végzett pedagógu-
soknak jubileumi díszoklevelük igénylésének ügyintézésében.
50 éve szerzett pedagógus arany; 60 éve szerzett pedagógus 
gyémánt; 65 éve szerzett pedagógus vas, illetve 70 éve szer-
zett pedagógus rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet 
eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási osztályán nyújtható be. A 
kérelemhez csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, első 
igénylés esetén a diploma másolatát (a másolást és hitelesítést 
az osztályon elvégzik), valamint a 30 év pedagógus munkakör-
ben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a mun-
kakönyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek az osztá-
lyon). Magasabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén 
csak az előző jubileumi diploma fénymásolatát szükséges be-
nyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2017. február 28-ig az oktatási 
osztályra behozni, illetve beküldeni szíveskedjenek (1033 Bu-
dapest, Fő tér 4.).
A kérelem tartalmazza a kérelmező lakcímét, a telefonszámát, 
adószámát, taj-számát, valamint azt, hogy a kérelmező hány 
évet dolgozott pedagógusként a kerületben. 
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik, előre-
láthatólag 2017. június 2-án.
A tanári diplomával rendelkezők közvetlenül a főiskolán, il-
letve egyetemen (jogutódján) kérhetik jubileumi diplomá-
jukat!
(Bővebb tájékoztatás Horányi Anna oktatási referenstől kérhető 
a 437-8548-as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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Ingyenes wifi az óbudai szakrendelőben
Az óbudai rendelőintézet Vörösvári úti épületében 
ingyenesen elérhető wifi szolgáltatás üzemel. A 
rendszer használatához a helyszínen csupán né-
hány rövid online kérdésre kell válaszolni, ezt köve-
tően az internetszolgáltatás 4 órán keresztül elér-
hetővé válik az épületen belül. 

A Szent Margit Kórház új-
szülött osztályán már hasz-
nálják azt korszerű a készü-
léket, amely segít a hallás-
károsodással született ba-
bák szűrésében.

Budapesten és Pest 
megyében 16 egész-

ségügyi intézmény, köz-
tük a Szent Margit Kór-
ház is kapott hallásvizs-
gáló készüléket a Nem-
zetközi Gyermekmentő 
Szolgálat és az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
uma által indított kezde-
ményezésnek köszönhe-
tően. A 3 millió forint ér-
tékű készüléket Bodnár 
Lajos, a MAICO hallás-
diagnosztikai berende-
zéseket gyártó cég kép-
viselője tavaly november 
16-án adta át.

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a kórház főigazga-
tója hangsúlyozta: a mű-

szer alkalmazása rendkí-
vül fontos, hiszen az új-
szülött osztályon a há-
rom évvel ezelőtti újrain-
dulást követően az orszá-

gos átlagot meghaladó-
an, évről évre emelkedik 
a születésszám, 2015-ben 
már 1810-en jöttek világ-
ra az intézményben. 

Hozzátette, az osztályon 
kiemelt figyelmet fordí-
tanak az újszülöttek, ko-
raszülöttek magas szintű 
ellátására, vizsgálataira 

és a korai szűrővizsgála-
tok elvégzésére. Ennek 
megvalósulásában nagy 
segítségére volt az intéz-
ménynek a Szent Margit 
Rendelőintézet Vörösvá-
ri úti audiológiai szak-
rendelése, ahol átvállal-
ták a III. kerületi állandó 
lakcímmel rendelkező, a 
Szent Margit Kórházban 
született babák hallás-
szűrését, otoakusztikus 
emisszió teszttel. A most 
átadott BERA hallás-
vizsgáló készülékkel a 
vizsgálat ennél is ponto-
sabb lesz, ez a ma létező 
legmodernebb hallás-
vizsgálati eszköz. Segít-
ségével a szűrés min-
dössze néhány perces, 
nem jár kellemetlenség-
gel a baba számára, ered-
ménye a legpontosabb, 
legmegbízhatóbb, a leg-
inkább objektív mérési 
eredményt nyújtja.

Új hallásszűrő készülék

A „Fogadj örökbe” programban klímaberendezéssel támo-
gatta a Diatron MI Zrt. a Szent Margit Kórház központi labo-
ratóriuma anyagátvételi helyiségének működését. A beren-
dezést tavaly december 14-én adták át

Klíma a laborban

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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Az Esernyős és a Gázlámpa 
Kioszk is csatlakozott az Ad-
vent Óbudán 2016-os ado-
mánygyűjtő célkitűzéséhez. 
Az óbudai Fő tér közepén mű-
ködő téliesített Kioszkban és 
a Szindbád Rendezvénytér 
előtt kihelyezett forralt bor 
árusító ponton is gyűjtést 
szerveztek. A mitiszol.hu által 
felajánlott alapanyagból ké-
szült minden deciliter forralt 
bor árából 70 forintot a Flóra 
Alapítványnak folyósítottak.

A Gázlámpa Kioszk, 
mely májusi végleges 

megnyitása óta két fontos 
design díjat is elnyert, a 
2015-ös adventi időszak 
alatt mutatkozott be elő-
ször sikeres adománygyűj-
tő akciójával. A forralt bo-
rokból származó bevételei-
ből akkor a kárpátaljai 

gyermekeket segítette. A 
2016-os adventi adomány-
gyűjtéshez csatlakozva ez-
úttal a Flóra 2007 Köz-
hasznú Alapítvány mun-
káját támogatta, akik 20 
éve foglalkoznak az eltérő 
fejlődésű, autista és hal-
mozottan sérült gyerme-
kekkel és fiatal felnőttek-
kel. Az akció népszerűsíté-
sének érdekében az Eser-
nyős Nonprofit Kft. a hét-
végi estéken egy ideigle-
nes forralt bor árusító pon-
tot is felállított a Szindbád 
Közösségi Iroda és Ren-
dezvénytér előtt, ahol szin-
tén adományt gyűjtöttek. 
A látogatók adakozóked-
vének és természetesen a 
forralt borok kedvelőinek 
köszönhetően a siker most 
sem maradt el. Az adventi 
időszak alatt a két helyszí-

nen összesen több, mint 
160 liter fogyott el a miti-
szol.hu által felajánlott és 

az Esernyős munkatársai 
által zamatos, forró itallá 
varázsolt borokból. Ennek 

köszönhetően közel 120 
ezer forint adomány gyűlt 
össze.

Adventi adománygyűjtés az autista gyerekekért

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központ az adventi időszak-
ban több akcióban is segí-
tette a nehéz sorsú csalá-
dok ünnepre való felkészü-
lését. Az adománygyűjtés 
során önkormányzati-, vál-
lalati szférában működő-, ci-
vil-, közművelődési intéz-
mények és a kerületben élő 
polgárok támogatásának 
felhasználásával programo-
kat szerveztek, melynek so-
rán több mint 1200 család-
nak juttattak meleg ételt, 
tartós élelmiszert, fenyőfát 
és gyermekjátékot.

• 2016. december 13-
án az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület támoga-
tásával 50 család részére 
tartós élelmiszercsoma-
got osztottak ki. 

• 2016. december 17-én 
a Magyarországi Kris-
na-tudatú Hívők Közös-
ségével karöltve 270 csa-
lád számára 800 adag 
meleg ételt osztottak ki a 
Flórián téren. A családok 
a székelykáposzta mel-
lett desszertet, valamint 
tartós élelmiszercsoma-
got is átvehettek, mely 
tartalmazott rizst, cuk-
rot, olajat, margarint, 
tésztát, édességet és kek-

szet is. Az intézmény ál-
tal delegált családok az 
Összefogás Óbudáért 
Egyesülettől szaloncuk-
rot is kaptak.

• 2016. december 17-én 
az intézmény Váradi ut-
cai telephelyén 400 fe-
nyőfát, valamint tartós 
élelmiszercsomagot ad-
tak át az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata 
által nyújtott támogatás 
felhasználásával.

• 2016. december 18-
án a Stop Szegénység 
Egyesület 20 általuk de-
legált családot látott ven-
dégül, emellett ajándé-
kokkal és tartós élelmi-

szerrel is kedveskedtek 
nekik.

• 2016. december 20-
án a Családok- és Gyer-
mekek Átmeneti Ottho-
nában a Magyar Villa-
mos Művek Zrt, a Food 
Angels Hungary, Sorop-
timist Egyesület, vala-
mint a Dobjuk Össze 
Alapítvány segítségnyúj-
tásával tehették szebbé 
és ajándékokban gazda-
gabbá a bent lakó csalá-
dok és gyermekek kará-
csonyát.

• 2016. december 17-
23-a között az Élelmi-
szerbank támogatásával 
439 családnak tartós 

élelmiszercsomagot ad-
tak át. A csomagok tar-
talmaztak lisztet, cukrot, 
étolajat, tartós tejet, bé-
biételt, konzervet, édes-
séget, rizst, tésztát, sza-

loncukrot, kakaóport, te-
át, egyén tartós élelmi-
szert, játékot a család 
összetételének megfele-
lően.

• 2016. december 19-
én az Óbudai Kulturális 
Központ jóvoltából az in-
tézmény látókörébe ke-
rült rászoruló családok 
otthonába kiszállítottak 
19, a III. kerületi általá-
nos iskolások és óvodá-
sok által feldíszített ka-
rácsonyfát annak érde-
kében, hogy nekik is 
meghittebbé válhasson 
az ünnepük.

• 2016. december 19-
én a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat adomá-
nyának köszönhetően 30 
család számára ismétel-
ten tartós élelmiszercso-
magot osztottak ki. 

Összefogás a nehéz sorsú családokért

Fotó: Antal István
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Hírösszefoglaló: Nincs új a 
nap alatt; a HÉV-et 1952 és 
1958 között már működtette 
a MÁV, és a fővárosi helyiér-
dekű vasúti szolgáltatás új-
bóli átvétele zökkenőmente-
sen zajlott. Sőt, az átalaku-
lás számos lehetőséget tar-
togat az új BHÉV és a MÁV-
csoport számára is.

Probléma nélkül vette át 
a HÉV-et a fővárostól 

a MÁV-csoport – derült ki 
a nemzeti vasúttársaság és 
a tavaly november 7-én be-
jegyzett BHÉV Zrt. veze-
tőinek fővárosi sajtótájé-
koztatóján. A legjobb hír, 
hogy az utasok semmit 
nem vettek észre az átál-
lásból az elmúlt két hétben 
– hangsúlyozta a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
Dávid Ilona kiemelte: a 
vállalatcsoport tagjaként a 
BHÉV Zrt. számára olyan 
műszaki, technológiai és 
gazdasági szolgáltatások, 
megoldások válhatnak el-
érhetővé, amelyek kiváló 
lehetőségeket teremtenek a 
társaság korszerűsítésére, 
fejlesztésére, szolgáltatási 
színvonalának emelésére 
és versenyképességének 
növelésére. Ugyanakkor a 
MÁV-csoport számára is 
nagyszerű hír, hogy 
2017-ben egy bejáratott, jól 
működő, utasbarát szolgál-
tatást nyújtó közlekedési 
vállalattal bővül leányvál-
lalatainak köre. Egy olyan 

vállalattal, amely épp a 
vasúttársaság számára ki-
emelt jelentőséggel bíró 
budapesti elővárosi térség-
ben nyújt vasúti, közösségi 
közlekedési szolgáltatást, 
és amelytől a MÁV is so-
kat tanulhat – utalt a 
BHÉV járatainak 99,6 szá-
zalékos menetrendszerű-
ségére a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatója.

Feldmann Márton, a 
BHÉV Zrt. vezérigazga-
tója elmondta: „integrált 
elővárosi vasúttársaság-
ként a HÉV továbbra is az 
összefogás, az együttmű-
ködés szimbóluma lesz. A 
Magyar Államvasutak le-
ányvállalataként megerő-
södve, kiteljesedve tud 
felkészülni a jövőbeli sze-
repre, ugyanis a HÉV 
szolgáltatásaira évtizedes 
távlatokban is elengedhe-
tetlenül szükség lesz a bő-
vülő agglomerációs lakos-
ságszám miatt”. A vasuta-
sok nagy családjához ha-
sonlóan a BHÉV 1200 
munkavállalója is egy ösz-
szetartó, hivatását szerető 
közösség tagja.

A szentendrei 
a legforgalmasabb

A társaság öt vonalon 
(H5: Szentendre; H6: Rác-

keve; H7: Csepel; H8: Gö-
döllő; H9: Csömör) végez 
elővárosi vasúti személy-
szállítási tevékenységet. A 
vonalak 40 százalékban 
Budapest területén van-
nak. A társaság az üzemi 
területekkel együtt 400 ki-
lométernyi vágányt tart 
fenn, ebből 104 kilométer a 
személyszállítási pályahá-
lózat, amelyen 79 millióan 
utaztak tavaly. A legtöbb 
utas a szentendrei vonalon 
ingázik, itt az utasszám a 
legforgalmasabb tanítási 
napon elérte a 87 ezret; a 
csepeli vonalon 46 ezren, a 
gödöllői-csömöri vonalon 

33 ezren, a ráckevein pedig 
24 ezren utaztak. 

A társaságnak erre 98 – 
három kocsiból álló – sze-
relvény (motorvonat) áll a 
rendelkezésére. A járműál-
lomány három típuscsalád-
ból áll, az átlagosan 41 éves 
kocsipark elöregedett – a 
legrégebbi típus átlagélet-
kora csaknem 50 év, a leg-
fiatalabb 37 év. A legutóbbi 
pályafelújítás – a Batthy-
ány tér és Békásmegyer 
között – 15 éve történt. A 
működtetés és a karbantar-
tások során azonban előnyt 
és könnyebbséget jelent, 
hogy a HÉV infrastruktú-
rája viszonylag egységes, 
így lehet fenntartani a szol-

gáltatási színvonalat és a 
kimagasló menetrendsze-
rűséget.

Milliárdos bevétel
A menetdíjbevételek a 

fővároson kívüli szaka-
szokon mintegy 2 milli-
árd forintot tesznek ki, a 
jövő évi működési költ-
ségtérítés pedig a főváros 
hozzájárulásával együtt 
12,5 milliárd forint lesz. 
Mindez fedezi a BHÉV 
2017-re tervezett, 14,5 
milliárd forintos műkö-
dési költségét. A BHÉV 
Zrt. saját tőkéje 18,5 mil-
liárd, eszközeinek értéke 
pedig csaknem 20 milli-
árd forint.

A MÁV zökkenőmentesen vette át 
a HÉV-et a fővárostól

Az aktuális fővárosi közleke-
dési hálózatot és az éjszakai 
járatokat is bemutatja a Buda-
pesti Közlekedési Központ 
(BKK) legújabb térképe, 
amely már elérhető a közleke-
désszervező társaság ügyfél-
szolgálatain. A hagyományos, 
papír alapú kiadvány mellett 
továbbra is segítik a tájékozó-
dást a BKK online térképei.

A régóta forgalomban 
lévő „zsebtérképek” 

mellett már elérhető a 
BKK új, nagyméretű 
nyomtatott térképe is, 
amelynek segítségével át-
tekinthető a főváros teljes 
és aktuális közösségi köz-
lekedési hálózata. A friss 
kiadvány tartalmazza Bu-
dapest összes metró-, 

HÉV-, villamos- , troli-
busz- és autóbuszvonalát, 
illetve a turisták és kirán-
dulók számára fontosabb 
siklót és libegőt, valamint 
a menetrend szerint közle-
kedő hajójáratokat is. A 
hagyományoknak megfe-
lelően a térkép használói 
részletesebb felbontásban 
ismerkedhetnek meg a 
belvárosi területekkel, 
emellett külön felületet ka-
pott az éjszakai járatok há-
lózata is. A kiadvány hát-
oldalán a járatok végállo-
másait és a vonalakra jel-
lemző járatsűrűség adatait 
lehet megtekinteni. 

A hagyományos meg-
jelenésű térkép kibontva 
66×91 cm, összehajtva 
pedig 11×22 cm nagysá-

gú. Az új térképből ösz-
szesen 23 ezer darab ké-
szült, amelyhez ingyene-
sen juthatnak hozzá a fő-
városban közlekedők a 
készlet erejéig a BKK 
ügyfélközpontjaiban.

Új térkép a budapesti közlekedésről
Parkolás a Vörösvári úti szakrendelő előtt

A Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti épüle-
te előtti sorompó, annak korábbi rongálása miatt 
nem üzemel. Javítása, a rendszer helyreállítása fo-
lyamatban van. Az átmeneti időszakban a rendelő-
intézetbe gépkocsival érkező páciensek parkoló-
jegy megváltása nélkül használhatják a területet.  

Fotó: Antal István
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A 2024-es olimpia és 
paralimpia rendezé-

sére pályázó magyar fő-
város szakemberei, a Bu-
dapest 2024 elnevezésű 
szervezet több III. kerü-
leti területet is megjelölt 
a hegyikerékpáros verse-
nyek rendezésének lehet-
séges helyszínéül. Az el-
képzelések áttekintése 
érdekében a fővárosba 
látogatott nemrégiben 22 
nemzetközi sportszövet-
ség képviselője. A ven-
déglátók többek közt be-
mutatták az olimpiára 
vonatkozó átfogó kon-
cepciót. A Nemzetközi 
Kerékpáros Szövetség 
(UCI) megtekintette töb-
bek közt a hegyikerékpá-
ros verseny lehetséges 
helyszínei közt a Hármas-
határ-hegyit is. Sport-
szakmai és hosszú távú 
hasznosítási javaslatokat 
is tettek. A Budapest 
2024 ezeknek, valamint 
más szakmai szerveze-
tek javaslatainak figye-
lembevételével a Test-
vérhegyet tartja megfele-

lőbbnek a rendezvény 
megtartására. Az elkép-
zelések közt ugyanakkor 
továbbra is szerepel a 
Gázgyár területére épí-
tendő velodrom, amely 
létesítése egy régóta új-
rahasznosításra váró te-
rületnek jelenthetne 
megoldást, tekintve, 
hogy a pálya kialakításá-
nak feltétele a terület 
kármentesítése.

Versenypálya 
építés

erdőtelepítés 
mellett

A Budapest 2024 nevű 
szervezet szakemberei 
megkeresték a helyható-
ságot azzal, hogy a kerü-
letben tartanák a terve-
zett hegyikerékpáros 
versenyt. Tavaly év vé-
gén egyeztetést is tartot-
tak, amikor is az önkor-
mányzat vezetése kifej-
tette, hogy egyik fejlesz-
tési tervük éppen érinti a 
Testvérhegyet is, de nem 
zárják ki a versenypálya 
megépítését sem. Az el-

képzelés remek alkalmat 
kínál az együttműködés-
re, melyből szintén a ke-
rületiek, sőt egész Buda-
pest profitálhat, a sporto-
lási lehetőségek és a ter-
mészeti környezet fej-
lesztése szempontjából 
egyaránt. A városrész ve-
zetésének elképzelése 
szerint ugyanis a köz-
igazgatási területén elhe-
lyezkedő két egykori bá-
nyaterületen, így a Test-
vérhegyen is nagyszabá-
sú erdőtelepítést, rekulti-
vációt valósítana meg. 
Az egyeztetések ezzel 
azonban nem zárultak le, 
az önkormányzat szak-

emberei pozitívnak ítélik, 
hogy a Budapest 2024 
csapata az önkormányzat 
faültetéssel kapcsolatos 
felvetését megvalósítha-
tónak találta és a további 
egyeztetések szerves ré-
szévé teszik az erdőtele-
pítés megvalósítását.

A lakosság 
bevonásával

Az önkormányzat a 
részletes szakmai egyez-
tetéseket követően min-
den segítséget megad a 
Budapest 2024 Zrt.-nek, 
hogy a szélesebb közvé-
leményt, a III. kerület la-
kosságát és a helyi kép-

viselő-testületet is meg-
felelően tájékoztatni tud-
ja a városrészt érintő vál-
tozásokról, és hogy a la-
kosságnak lehetősége le-
gyen a tervek megisme-
résére. 

Bús Balázs polgármes-
ter az egyeztetésen kifej-
tette, hogy a lakosság tel-
jes körű tájékoztatása, 
bevonása mellett, támo-
gatandónak tartja a test-
vérhegyi pálya kialakítá-
sát. Az önkormányzat 
szakembereinek javasla-
tára folytatódnak a tár-
gyalások, egyeztetések, 
a pályák terveiről és az 
erdősítésről.          Sz. Cs. 

A Kemény Ferenc Program részeként új ve-
lodrom épül a III. kerületben, az egykori 
óbudai gázgyár területén.

A kormány elfogadta a Kemény Fe-
renc Sportlétesítmény-fejlesztési 

Program koncepcióját, amelynek célja 
a hazai verseny-, utánpótlás- és sza-
badidősport számára magasabb szín-
vonalú sportszolgáltatások nyújtása, 

az olimpiai felkészülés sportszakmai 
feltételeinek megfelelő biztosítása, to-
vábbá egyes sportágak elterjedésének 
és hozzáférhetőségének javítása az ál-
lami tulajdonú sportinfrastruktúra fej-
lesztések megvalósítása révén. A hatá-
rozat második pontja kimondja, hogy a 
Kemény Ferenc Program részeként új 
velodrom épül Budapesten, az egykori 
óbudai gázgyár területén.

Velodrom a gázgyár területén

A Testvérhegy is szerepel az elképzelések közt

Hegyikerékpáros versenynek adhatna helyszínt Óbuda

Kerékpárosbarát városrész
Az önkormányzat vezetése köztudottan elkötelezett 
híve a kerékpározás népszerűsítésének és saját 
eszközeivel maximálisan támogatja a sportág meg-
kedveltetését. A 2015-ben indított Bike & Breakfast 
programban ingyenes reggelit kínáltak havonta egy-
szer a kerékpárral közlekedőknek a kerület négy 
pontján, továbbá a kerékpárral munkába járó dolgo-
zóit havonta 8 ezer forint anyagi támogatással ösz-
tönzi az egészséges életmód kialakítására. A hely-
hatóság már ötször nyerte el a Kerékpárosbarát Hi-
vatal címet. Szakembereikkel elkészíttették Óbuda 
kerékpáros koncepcióját, amely infrastrukturális fej-
lesztési terveket is tartalmaz. Első, ezzel kapcsola-
tos intézkedésükként megnyitották az Óbudai Ke-
rékpárkölcsönzőt. Tavaly Kerékpáros Kisokost szer-
kesztettek az iskolásoknak, és nem utolsó sorban 
évente megrendezik a Tour de Óbuda biciklisnapot. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett híve a 
kerékpározás népszerűsítésének, saját eszközeivel támo-
gatja is a sportág megkedveltetését. A városvezetés éppen 
ezért örömmel fogadta, hogy két óbudai helyszín egyike-
ként a Testvérhegy is felmerült a 2024-es olimpia és para-
limpia remények szerinti rendezésének elképzelései közt. 
A helyhatóság egyik fejlesztési terve éppen érinti ezt a te-
rületet. A versenypálya építését nem zárnák ki, ugyanakkor 
szeretnék, ha nagyszabású erdőtelepítés is megvalósulna. 
Az egyeztetések még nem zárultak le a szakmai szerveze-
tekkel, és kiemelten fontosnak tartják, hogy a helyi lakos-
ságnak is lehetősége legyen a tervek megismerésére. 
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Számítógépes tanfolyamok nyugdíjasoknak
Januárban ismét indulnak számítógépes kezdő 
tanfolyamok nyugdíjasoknak a KSZKI-ban (Fo-
lyamőr utca 22.). Az „Első lépések” című kurzusok-
ra jelentkező kerületi nyugdíjasok önkormányzati 
támogatással, kedvezményes áron (5 500 forint) 
vehetnek részt a tanfolyamokon. (Érdeklődni, je-
lentkezni a 437-4070-es telefonszámon lehet.)

Hiánypótló szakirányú képzés 
A legmagasabb szintű nemzetközi követelményeknek 
megfelelő „Presztízsmárka menedzser” szakirányú kép-
zést indít az Óbudai egyetem Rejtő Sándor Könnyűipa-
ri és Környezetmérnöki Kara. A hiánypótló, egyedi, a 
munkaerő-piacon keresett tudást biztosító képzés 2017 
februárjától indul. Az oktatásra – munka mellett is jól 
szervezhetően –, kéthetente péntek délután és szomba-
ton kerül sor. A képzés elvégzéséhez megszerzendő 
kreditek száma: 60 kredit. A jelentkezési határidő: január 
20. A Presztízsmárka menedzser szakirányú képzés-
ről további információ: www.uni-pbm.eu vagy: erdélyi 
Anett, +36-1-666-5931; erdélyi.anett@rkk.uni.hu 

Manó Tanoda
A szent józsef katolikus Óvoda, általános Is-
kola és gimnáziumban (volt Mustármag) január-
tól Manó Tanoda indul a leendő első osztályosok 
számára. A foglalkozásokon a tanítók az iskolai éle-
tet mutatják be az óvodásoknak sok játékkal. (To-
vábbi információk: www.sztjozsef.net)

Tehetséggondozó szakkör
Az Óbudai árpád gimnáziumban a 2016-2017-es 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört az 5. osztályosoknak. A 
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 
óráig tartják a gimnáziumban (Nagyszombat utca 
19.). A szakkör munkájába év közben is be lehet 
kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. A foglalko-
zásokat Számadó Lász ló tartja. 

Előkészítők általános iskolásoknak, 
korrepetálás középiskolásoknak 

Felvételi előkészítőt (főleg szóbelikre) indítanak álta-
lános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekap-
csolódási lehetőséggel a Thálész-körben, a Vörös-
vári úton. (A központi írásbelikre bárki elmehetett, a 
szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a közép-
iskola.) Lehetőség van általános- és középiskolások 
matematika-fizika-kémia, magyar korrepetálására. 
Érettségizők felkészítését vállalják az elégséges 
szint elérésétől az emeltszintű érettségi vizsga sike-
res letételéig. Bukásmegelőzés bármilyen tantárgy-
ból a tanév végéig. A diákokat minden délután és 
szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportokban oktatják a 
tanárok, a gyerekek által kért napokon és időpont-
ban. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon. További tájékoztató az interneten, a www.obu-
damatek.hu oldalon.)

Az Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi tagóvodá-
jának óvodapedagógusai fontosnak tartják 
a hagyományok őrzését, és készek akár úja-
kat is teremteni. Ezért idén először ado-
mánygyűjtést is szerveztek az év végén.

A helyi óvodapedagógusok szeret-
nék, ha a gyermekek már kisko-

rukban átélnék az „adni jó” örömét. 
Ezért szervez-
tek (a múlt év 
végén először) 
adománygyűj-
tést, csatlakoz-
va a Mikulás-
gyár kezdemé-
n y e z é s h e z . 
Felh ívásuk ra 
rengeteg ado-
mány érkezett, 
melyeket kü-
lön autóval, 
utánfutóval és 
s z e mélye s e n 
szállítottak el a 
Mikulásgyár-

ba az óvoda egyik csoportjával. A 
dobozokba kerültek játékok, ruhane-
műk, tartósélelmiszerek is. Az óvó-
nők hálásak voltak a szülőknek a ren-
geteg felajánlásért, kollégáiknak a 
sok segítségért, a részvételért. Remé-
nyeik szerint kezdeményezésükkel 
sikerül hagyományt teremteniük a 
Vízi Óvodában.

Új hagyomány a Vízi oviban
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Óvodapedagógus felvétele
Az Ágoston Művészeti Óvoda/Kastély Tagintéz-
ménye (1037 Budapest, Bécsi út 236.) pályázatot 
hirdet 1 fő óvodapedagógus állásra. Alkalmazási 
feltételek: óvodapedagógusi főiskolai végzettség; 5 
év feletti szakmai tapasztalat; büntetlen előélet; ma-
gyar állampolgárság. A munkakör legkorábban 2017. 
január 16-tól tölthető be határozott időre, 2017. júni-
us 15-ig. A pályázat benyújtásának módja: postai 
úton, a fenti címre. Tartalma: fényképpel ellátott ön-
életrajz elérhetőség megjelölésével; óvodapedagó-
gusi bizonyítvány másolata; 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány.

Az UNICEF Gyerekbarát Te-
lepülés programjában a 
gyermekjogokra hívta fel já-
tékos formában a III. kerüle-
ti fiatalok figyelmét, a Kolib-
ri Színház és a Momentán 
Társulat közreműködésével.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányza-

ta és Óbuda-Békásme-
gyer Ifjúsági Önkor-
mányzata közös szerve-
zésében lezajlott program 
a leginkább érintett kor-
osztály számára tette le-
hetővé a téma feldolgozá-
sát alkotó, improvizáló 
módon a Kolibri Színház 
és a Momentán Társulat 
által biztosított színházi 
előadássorozaton keresz-
tül. A program összesen 
390 gyerek és fiatal szá-
mára biztosított lehetősé-
get a gyermekjogok meg-
ismerésére tavaly októ-
berben és novemberben.

A Kolibri Színház elő-
adásán a III. kerületi álta-

lános iskolák 7-8. évfolya-
mos diákjai vehettek 
részt. A „Kövek” című 
darab olyan megtörtént 
esetet dolgoz fel, amely-
ben két tizenéves fiú una-
lomból, szórakozásból 
gyilkossá válik. Az elő-
adást követő izgalmas 
színházi nevelési foglal-
kozáson a fiatalok dráma-
pedagógusok segítségével 
keresték a választ több 
kérdésre: hogyan állítható 

meg a folyamat, hogyan 
lehetne megakadályozni a 
tragédiát, hogyan bánjunk 
a gyilkossá vált fiatalok-
kal? Olyan kérdéseket is 
körbejártak, mint tetteink 
következménye, a felelős-
ségvállalás kérdése.

A Kolibri Színház elő-
adásainak a Harrer Pál 
Általános Iskola és a 
Bárczi Géza Általános 
Iskola adott otthont, a 
programba nyolc III. ke-

rületi általános iskola ta-
nulói kapcsolódtak be.

A Momentán Társulat 
9-10. osztályosoknak szó-
ló interaktív rendhagyó 
órái nagy hangsúlyt fek-
tettek a jogtudatosítás, 
jog ismeret átadásán túl, a 
jogkövető magatartás ki-
alakítására, a fiatalok tu-
datos joggyakorlóvá vá-
lására. A foglalkozások 
célja volt, hogy a fiatalok 
tudatába vésődjön, sze-
mélyiségükben attitűd-
ként kialakuljon az embe-
ri és az alapvető szabad-
ságjogok tisztelete, a fele-
lősségvállalás képessége. 
Az interaktív rendhagyó 

óra keretében az iskolák 
9. és 10. osztályos diákjai 
drámapedagógiai és imp-
rovizációs eszközökkel, 
valamint egy diákjogi 
kvíz segítségével ismer-
ték meg a diákjogokat és 
kötelezettségeket. Lehe-
tőségük nyílt konkrét szi-
tuációkon keresztül a kö-
zös gondolkodásra.

A Momentán Társulat 
által biztosított foglalko-
zásokon három középis-
kola, a Kerék Általános 
Iskola és Gimnázium, az 
Óbudai Gimnázium és 
az Óbudai Árpád Gim-
názium diákjai vettek 
részt.

Színház a gyermekjogokról
• A program tapasztalatait összegyűjtve és a foglal-
kozások során felmerült kérdéseket figyelembe vé-
ve, Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata 
együttműködve újabb partnerekkel a jövőben is 
szeretne segítséget nyújtani és tartalmas progra-
mokat kínálni a kerület fiataljainak.

Rajzpályázat Arany János 200
„Kettős úton halad az emberi élet:

Egyik a gyakorlat, másik az elmélet.”

A Pais Dezső Általános Iskola rajzpályázatot hirdet „Arany János 200” címmel 
a III. kerületi iskolák számára.

Témakörök
1. 1-4. osztály Arany László - Magyar Népmesék című könyvéből egy tetsző-
leges meséhez meseillusztráció. • 2. 5-6. osztály Arany János – Családi 
kör, rege a Csodaszarvasról vagy Toldi illusztráció, lehet képregény is. 
• 3. 7-8. osztály Arany jános – Balladái közül egy szabadon választottnak 
az illusztrációja, lehet képregény is.
A művek digitalizált verzióban elérhetők a Magyar Elektronikus Könyvtár olda-
lán az alábbi címeken: 
http://mek.oszk.hu/00500/00598/00598.htm
http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/toldi.htm

Pályázati feltételek
A pályázatra nevezhet minden alsó és felső tagozatos diák (1-8. osztályig). 
• Egy diák legfeljebb 1 pályamunkát nyújthat be. • A munkák A/4-es méretben 
készüljenek. • A pályaművek elkészítésének technikája kötetlen. • Az alkotó 
adatait (név, osztály, iskola, értesítési cím, a témakör sorszáma és az ihlető mű 
megnevezése) a kép hátulján kérik feltüntetni. • Az elkészült pályázatokat sze-
mélyesen vagy postai úton a  Budapest 1039 Pais Dezső utca 1-3. címre ké-
rik beküldeni. A borítékra írják rá: „ Arany jános 200”.

Beküldési határidő
A rajzok BEÉRKEZÉSI határideje: 2017. február 18. Késve beérkezett munkát 
nem fogadnak el! A beérkezett műveket a pályázatot kiíró iskola tanítóiból-ta-
náraiból álló zsűri bírálja el. A legjobban sikerült pályaművek értékes díjazás-
ban részesülnek.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 2017. március 3-a 14.30 óra, kis mű-
sorral. (Érdeklődni lehet Ácsné Böcskei Georginánál a 454-0516-os telefon-
számon.)

Máltai középiskolák 
pályaválasztási szülői értekezlete
Sok diáknak és még több szülőnek jelent komoly 
gondot a pályaválasztás, hiszen nemcsak stabil jö-
vőt szeretnének adni gyerekeiknek, de azt is, hogy 
a középiskolai évek hasznosan, emlékezetesen tel-
jenek el egy jó közösségben.
A III. kerület máltai fenntartású középiskolái, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola és a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Kelta Szakgimnázium és Szakközépis-
kola szakmai bemutatóval kísért, összevont pálya-
választási szülői értekezletet tartanak. 
Az iskolák a vendéglátás, turizmus területén és 
a szociális szférában nyújtanak színvonalas kép-
zéseket.
Időpont: január 18., 18 óra.
Helyszín: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai 
Szakgimnázium és Szakközépiskola. Cím: III. Vá-
lyog utca 10.
A tanulók apró kóstolóval készülnek az eseményre, 
emiatt kérjük, jelezze részvételi szándékát!
Regisztrációs határidő: 2017. január 16., hétfő. 
regisztrációs e-mail cím: iskola@maltai.hu



Óbudai sziréna

A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

Adventi koszorú 
égett az iskolában
Berendezési tárgyak is 
lángra kaptak egy adven-
ti koszorú gyertyáitól egy 
Váradi utcai iskolaépület 
földszintjén a tanítási 
szünet előtt. A tüzet a biz-
tonsági személyzet tagjai 
elfojtották, senki nem sé-
rült meg az eset során. A 
még izzó elemeket a tűz-
oltók eloltották, majd át-
szellőztették az épületet. 

Laikusok 
élesztettek újra
Járókelők szakszerű mó-
don élesztettek újra egy 
nagypapát egy óbudai ál-
talános iskola előtt tavaly 
december végén. A 
szemtanúk elmondása 
szerint a férfi az unokájá-
val játszott, amikor futás 
közben megbotlott, el-
esett, a fejét beütötte egy 
betonlépcsőbe. A helyszí-
nen laikusok elkezdték a 
mellkas kompressziót, 
melyet a kiérkező mentők 
átvettek. Komoly erőfeszí-
tések árán, de a szakem-
bereknek 20 perc eltelté-
vel sikerült visszaállítani-
uk a szerencsétlenül járt 
ember keringését, állapo-
ta stabilizálódott, további 
ellátásra az egyik fővárosi 
kórházba szállították. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, büntet-
len előéletű, a kerület köz-
biztonságáért térítés nél-
kül tenni akaró felnőtt korú 
lakosok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a helyi 
polgárőrség. Bővebb fel-
világosítás a polgarorobu-
da.hu honlapon, és az 
Óbudai Polgárőrség face-
book-oldalon. E-mail cím: 
polgaror.obuda@gmail.
com. Telefonszám: 06-
30-621-6088. Személye-
sen a Kaszásdűlő utca 7. 
szám alatti irodában, 
szerdánként 15-től 19 
óráig lehet jelentkezni, az 
ügyeleti időben.

Egy terepjáró hajtott a Du-
nába január 7-én délelőtt a 
Hajógyári-sziget északi ré-
szén, a jármű szinte teljesen 
elmerült. 

A helyszínre a fővá-
ros hivatásos tűz-

oltói érkeztek, akik ki-
vontatták a járművet a 
folyóból. Az autóban 
utazó két ember ki tu-
dott menekülni a partra. 
Információk szerint ku-
tyákat akartak sétálni 
vinni, amikor a gépko-
csi elejével a befagyott 
Duna jegén álltak meg, 
ami beszakadt alattuk. 
A gépkocsiban nyolc eb 
is volt, akik szintén 
megúszták a furcsa bal-

esetet Az eset során 
senki nem sérült meg. A 
gépkocsit vezető férfit 

többszörösen körözték, 
a helyszínen igazoltató 
rendőrök azonnal elfog-

ták, majd előállították a 
kerületi rendőrkapi-
tányságon.

Autóval és kutyákkal a Dunába

Kidőlt a villanyoszlopÚj trükkel kísérleteznek a csalók
Az önkormányzatra hivatkozva igyekeznek pénzt 
kicsikarni a gyanútlan lakóktól. A városvezetés a 
következőkre hívja fel az idős, egyedülálló emberek 
figyelmét.

Tisztelt óbudai lakosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a III. kerületben 
tevékenykedő csalók az önkormányzat nevével 
próbálnak visszaélni. Lakossági bejelentés alapján 
értesültünk arról, hogy az önkormányzat által kül-
dött csomag térítés ellenében való átvételével ke-
restek meg egy idős embert. Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az önkormányzat sem ingyenesen, sem térí-
tés ellenében átvehető csomag kiszállítására nem 
adott megbízást senkinek.

A katasztrófavédelmi szak-
emberek a fűtési szezon kez-
dete előtt megvizsgálták: 
megfelelő-e a szén-mono-
xid-érzékelők forgalmazása.

A z ellenőrök négy 
gyártó tíz termék-

típusával találkoztak, a 
fogyasztóvédelem ko-
rábbi minőségi vizsgá-
latain mindegyik beren-
dezés megfelelő értéke-
lést kapott, vagyis szere-
pel az úgynevezett „po-
zitív listán.”

A nyitott égésterű tüze-
lőberendezések üzemelte-
tése során keletkező szén-
monoxid érzékelésére szol-
gáló készülékekkel kapcso-
latos piacfelügyeleti hatósá-
gi feladatok nyáron kerül-
tek át a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóságtól a ka-
tasztrófavédelemhez.

A tavaly őszi kampány 
során a katasztrófavédelmi 
kirendeltségek harminc-
egy hatósági ellenőrzésen 
ötvennégy terméknél vizs-
gálták, hogy a berendezés 

forgalmazása megfelel-e 
az előírásoknak. Az ellen-
őrök egyebek mellett átte-
kintették, hogy az adott 
termék rendelkezik-e a 
műszaki alkalmasságát bi-
zonyító tanúsítványokkal, 
szerepel-e a fogyasztóvé-
delem – akár pozitív, akár 
negatív – listáján. A szak-
emberek a kontrollok során 
négy gyártó tíz terméktí-
pusával találkoztak. Isme-
retlen készülék nem akadt 
a kezükbe, vagyis vala-

mennyi vizsgált termék át-
esett korábban a fogyasztó-
védelem műszaki megfele-
lőségi ellenőrzésén. A 
szeptemberi akcióban 
szemlézett mindegyik be-
rendezés szerepelt a koráb-
ban említett pozitív listán, 
vagyis a működés közben 
elvégzett vizsgálatok sze-
rint megfelel az elvárások-
nak. (A hatóság által be-
vizsgált szén-monoxid-ér-
zékelők listája megtalálha-
tó az obuda.hu honlapon.)

„Jól” indultak az ünnepek annak a két autósnak, akik a 
Pünkösdfürdő és a Batthyány utca kereszteződésében ka-
ramboloztak tavaly december 24-én. A személyautó és a ta-
xis olyan erővel csapódott össze, hogy nekiütköztek egy 
villanyoszlopnak is, melyet kidöntöttek 

CO2-érzékelők: nem 
elég, ha jól működik

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Az év madara a tengelic

Magyarország és Európa legszínesebb pintyféléjét, a 
tengelicet választotta egy internetes szavazáson a la-
kosság az idei év madarának. A címmel a különböző fa-
jok vagy madárcsoportok, illetve azok élőhelyeinek vé-
delmére szeretné felhívni a társadalom figyelmét a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). 
A sík és dombvidékek mellett kertekben, parkokban, ut-
cai fasorokban is költő madár főként apró magvakkal 
táplálkozik. A madáretetők és -itatók rendszeres vendé-
ge. Közkedveltségének köszönhetően a fakivágások 
elleni küzdelem „nagykövet fajának” is tekinthető. A la-
kosság egész éves itatással, téli etetéssel segítheti. (sz)

Folytatódott a „Képernyősök szemtől szemben” című sorozat 
az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szervezésében. A 
tavaly november 23-ai eseményre dr. Juhász Árpád geológust 
hívták meg, akivel Dunavölgyi Péter televíziótörténet-kutató 
beszélgetett az intézmény Kiskorona utcai dísztermében

„Hébe-hóba” vízitúra a Hévízi-patakon
Az Óbudai Sportegyesület Vízitúra Szakosztálya idén 
is megszervezi hagyományos téli kenutúráját a Hévízi-
patakon. A „Hébe-Hóba” vízitúrákat január és február 
hétvégéin tartják. A résztvevőkre forralt borozás, él-
ményfürdőzés, apartmanos szállás, halászlé, étte-
rem, borkóstoló vár majd. A túrázáshoz elegendő a 
kezdő, helyben oktatott evezős tudás is. A programot 
stabil kenukkal tartják. (Részletek a www.ose.hu olda-
lon, illetve az ose@ose.hu e-mail címen. Bővebb felvi-
lágosítás kérhető Horváth „Indián” Páltól, az egyesület 
elnökétől, a 06-20-968-3685-ös telefonszámon.)

Annak érdekében, hogy 
az ellenőrzés során az 

ingatlanokba való bejutás a 
legkevesebb gondot okoz-
za, az ellenőrzés időpont-
járól nemcsak az előírt hir-
detményeken keresztül tá-
jékoztatja ügyfeleit a FŐ-
KÉTÜSZ Kft., hanem a 
www.kemenysepro.hu 

oldalon a regisztrált ügyfe-
lek akár e-mailben és sms-
ben is értesülhetnek az el-
lenőrzés pontos időpontjá-
ról. Az ingyenes szolgálta-
tás keretében azok, akik 
igényelték az elektronikus 
értesítést, 7 nappal az el-
lenőrzés előtt emlékeztető 
e-mailt kapnak, míg 3 nap-

pal az ellenőrzés előttb 
sms emlékeztetőt külde-
nek számukra az ellenőr-
zés időpontjával és az el-
lenőrzéssel érintett cím 
adataival.

(Az érintett utcák listá-
ja és az ütemezés az obu-
da.hu honlapon megte-
kinthető.)

Ellenőrzik a kéményeket

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Dékány István filmrendező tizenhat évesen vett 
részt az 1956-os forradalomban, amely után fel-
függesztett börtönbüntetés ítélet és több évtize-
des mellőzés volt a része. Harmadéves közgaz-
dász hallgatóként 1962-ben a forradalomban va-
ló részvétele miatt az ország összes egyeteméről 
és főiskolájáról kizárták, s ezt követően tíz évig 
fizikai munkás, majd építőipari munkásszálláso-
kon népművelő volt. Közben amatőr filmesként 
és lapok külső munkatársaként tevékenykedett, 
illetve kisebb, de fontos szerepeket játszott Sza-
bó István több filmjében. Úgy szerzett több felső-
fokú képesítést, hogy kizárása mindvégig ér-
vényben volt. Dokumentumfilmjeit – többnyire a 
Dunatáj Alapítvány keretei között – a rendszer-
változás után készíthette el. Az Óbudán élő ren-
dezőt ’56-os múltjáról és filmjeiről kérdeztük.

Ötvenhatos múlt
- Nem véletlen, hogy több filmje is ’56-ról 

szól, hiszen már középiskolásként a törté-
nelem sűrűjébe keveredett, amiért évtize-
dekig másodrendű polgárként kellett élnie. 
Hogy került az események közepébe?

- Nem akarok hőst csinálni magamból, 
ezért azt kell mondanom, egyszerűen unat-
koztam. A forradalmi események idején a 
gimnáziumban nem volt tanítás, tizenhat éve-
sen néhány napig otthon tudtak tartani a szü-
leim, de kíváncsi voltam. A VII. kerületben, a 
„Csikágóban” laktam és a Rákóczi út a Nagy-
körút, az Andrássy út és a Városliget által ha-
tárolt területen jártuk a várost a barátaimmal. 
Elkeveredtünk az akkori Lenin körúti VII. 
kerületi pártbizottság épületébe. Mindez hat-
van évvel ezelőtt történt, amiből negyven év 
úgy telt el, hogy nem lehetett beszélni a forra-
dalomról, ezért összemosódnak az esemé-
nyek. Valószínűleg a Nemzetőrség megalaku-
lása idején történhetett, amikor nemzetőrnek 
jelentkeztem. „Az én ’56-om” című filmem-
ben elmondtam a kamera előtt ezt a történetet 
úgy, ahogy én emlékeztem rá. Aztán kikér-
tem a Hadtörténeti Levéltárból a perünk irata-
it – amely a Péterfy Sándor utcai kórház egy 
mellékpere volt, amelynek elsőrendű vádlottja 
egy katonatiszt volt, s ezért a katonai bíróság 
ítélkezett fölöttünk is –, így kiderült, hogy no-
vember 4-én, amikor bejöttek az oroszok, 
még nem volt vége az ötvenhatos tevékenysé-
gemnek azzal, hogy a pártházból rálőttünk a 
tankra, az pedig visszalőtt. Én úgy emlékez-
tem, hogy ekkor elmentünk, volt, aki a Corvin 
közbe, mások a határ felé, én pedig haza, ahol 
valószínűleg két nagy fülest is kaphattam a fa-
teromtól, hogy hol jártam addig. Az iratokból 
azonban kiderült, hogy ezután november 7-én 
oroszokat fogtunk el az Urániánál és az ő ki-
hallgatásukban is részt vettem a magam héza-
gos orosz tudásával.

Mozgó kórház 
- A forradalomról szóló egyik filmje, „Az 

én ’56-om”, míg egy másik az ’56-ban Né-
metországból érkező mozgó kórház kálvári-
ájáról szóló „Budapesti bevetés” című film, 
amelyet az elmúlt hetekben az Óbudai Tár-

saskörben rendezett esemény alkalmából is 
levetítettek (és amelyről mi sajnálatos mó-
don hibásan tudósítottunk). Beszéljen kérem 
erről az utóbbi filmről, amelynek a 60. év-
forduló aktualitásán túli érdekessége, hogy 
Óbudához is kötődnek egyes részletei.

- A Magyar Nemzetet olvasva találkoztam 
Balás-Piri László riportjával, amely ezzel a té-
mával foglalkozott. A filmben szereplő mozgó 
kórház helyettes vezetője, Otto Franke egy ki-
tüntetés átvételére jött Budapestre, amikor dr. 
Pintér Endre segítségével – aki nemcsak Franke 
úr kitüntetését, hanem Örlős dr. posztumusz 
díszpolgárrá avatását is „kitalpalta” – az eredeti 
helyszíneken két napig tudtunk forgatni. Ami 
talán a többi filmemre is jellemző lehet, hogy ál-
talában tájékozottnak tartom magam, s ha vala-
mi olyan témával találkozom, amely számomra 
ismeretlen, akkor feltételezem, hogy ez a nagy-
közönség számára is érdekes lehet. Ilyen volt az 
óbudai kórház ügye, ilyen volt a tiszalöki mun-
katáborról készült film is („Megbocsájtva, de 
nem feledve”), ami a kényszerből az SS-be be-
sorozott magyarországi németekről szól, akiket 
hazaérkezvén a szovjet hadifogságból 1951-ben 
nem engedtek haza, hanem vonatra rakták őket 
és további három évre Tiszalökre  vitték, ahol 
kézi erővel ásták ki a duzzasztómű „gödrét”. 
Aztán ilyen még a másik ötvenhatos film, a 
„Szabad Ózd” című, amely az Ózdi Munkásta-
nácsról szól. Ide az oroszok csak november 19-
én vonultak be, addig a Munkástanács irányí-
totta a várost, ahol megjelent az a Szabad Ózd 
nevű újság, amelyben még november 10-én is 
Nagy Imrét követelték a kormányba és Kádár 
lemondásáról írtak. Ez az újság mint a magyar 
ellenállás egyik dokumentuma az ENSZ 5-ös 
bizottsága elé is került.

- A történelmi események alakulása erő-
sen befolyásolta a pályáját. Vannak az em-
lítetteknél kényelmesebb témák is, mégsem 
ilyenekről készítette a filmjeit. Miért vá-
lasztotta a történelmet?

-  A történelem mindig is érdekelt. Az egy 
nagy tanulság és felismerés, hogy a dolgokat 
történelmi folyamatukban kell nézni, min-
den tehát valaminek a következménye. 
Mindennek van előzménye és van utóhatá-
sa, amit az emberek általában elfelejtenek, s 
az eseményeket a kontextusaikból kiragad-
va próbálják szemlélni, és így nem értik 

A filmek és helyzetük
- Dokumentumfilmjeit láthatóan gondos 

kutatómunka előzi meg mind a dokumentu-
mok, mind pedig a megszólaló szemtanúkat 
illetően. Mennyire nehéz feladat ez, gon-
dolva például a vagonlakókról szóló filmje 
esetére, amelynek dokumentumai a háború 
végén levéltárban elégtek?

- Az előéletemből adódóan én a kilencve-
nes években kerülhettem a film közelébe, 
noha húszéves koromtól kezdve amatőr fil-
meztem. Világ életemben ezt akartam csi-
nálni, de a lehetőségek nem voltak adottak. 
Volt egy olyan gyerekes elképzelésem is, 
hogy én a filmgyárba rendezőként akarok 
menni, nem világosítóként. Ezért aztán nem 
is dolgoztam soha a filmgyárban. Korábban 
a filmrendezői kinevezéshez minisztertaná-
csi határozat kellett, előtte asszisztenstől 
kezdve a szamárlétrát végig kellett járni. 
Amikor tehát én elkezdtem a filmkészítést, 
akkor a televízió volt az a kapu, amelyen ide 
be lehetett lépni, de aztán az állami film-
gyártás villám gyorsan megszűnt. Ahhoz, 
hogy az ember valamit készítsen, magának 
kellett mindennek utána járnia. Miközben a 
játékfilmek százmilliós nagyságrendű költ-
séggel készülnek, addig a dokumentumfil-
mekre legfeljebb 2-4 millió forint jut. A va-
gonlakókról szóló filmben („Csonka vágá-
nyon”) például négy év levéltári és könyvtá-
ri kutatómunka van, és valóban a Bécsi kapu 
téri levéltári épületben volt az Országos Me-
nekültügyi Hivatal irattára, amely az ostrom 
idején elégett, ezért morzsákként kellett ösz-
szeszedni a dokumentumokat. De ebben az 
esetben is előfordult szerencsés eset, mert 
Búza Barna szobrászművésszel egy hónap-
pal a halála előtt tudtunk forgatni. Ő nagyon 
érdekes dolgokat mesélt, mert nyolcéves 
gyerekként Vésztőn a vagonlakó gyerekek-
kel együtt játszott. Volt még két kilencven 
év feletti idős hölgy, akikkel szintén nem 
sokkal a haláluk előtt tudtunk forgatni, de 
másokról lemaradtunk. 

- Milyennek látja a dokumentumfilm mai 
helyzetét? 

- Majdnem kilátástalan a helyzet. Van 
ez az új törvény, amely szerint az utcán 
sem lehet forgatni, mert ha valaki azt 
mondja, hogy nem akar szerepelni, azt a 
felvételt nem lehet használni. Pedig véle-
ményem szerint a korábbi szabályozás jó 
volt, amikor ha valakit mindennapi, tehát 
nem extrém élethelyzetben filmezünk, ab-
ban semmi kivetnivaló nem volt. Így elég 
nehéz forgatni. Nekem ezekkel a filmek-
kel még viszonylag szerencsém volt, mert 

A Csikágóból Óbudáig vezető filmes út
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akkor még létezett a Magyar Történelmi Film Alapítvány, 
amely az elmúlt időket bemutató filmeket támogatta, s volt 
egy másik pályázati lehetőség, amely a jelen időben játszódó 
alkotásokat. Most egyfajta lehetőség létezik, amely minden-
képpen szűkíti a mozgásteret. A dokumentumfilmre, miköz-
ben a jelek szerint a televízióban lenne a helye, nem nagyon 
van fogadókészség. Ha van, akkor is lehetetlen időpontokban 
vetítik azokat.

Festői történet
- A tavalyelőtt készült, „Öt gyereket ajándékba” című filmje 

után min dolgozik most?
- Sajnos most nem dolgozom filmen. Volt egy ötvenhatos té-

mám, amit én érdekesnek találtam. Élt Tatabányán egy festő, 
Görgényi István, aki bányászként dolgozott, majd főiskolán 
végzett 1942-ben, de az előző rendszerben sem tudott megélni a 
festészetből és az ötvenes években sem, mert nem szocialista re-
alista stílusban festett, hanem sötét tónusú képeket. Dolgozott 
bányászként, dekoratőrként, rajztanárként és 1970-ben halt meg. 
Egyetlen unokája eladta azt a lakást, ahol éltek. Eladta egyben 
egy vállalkozónak a festményeket is, amelyekről mikor meg-
vizsgálták őket, kiderült, hogy a fedő festék alatt egy másik ré-
teg van, amely mintegy negyven kép esetében ötvenhatos témát 
dolgoz fel. Erről kívántam én filmet készíteni, de nem nyert tá-
mogatást az ötlet. 

- Ön Óbudán él, a kerület egy viszonylag forgalmas, de még-
is kellemes részén. Hogy érzi itt magát?

- 1974-től élek Óbudán. Közlekedés és minden szempontból 
jó helyen lakom. Itt van a Duna-part, itt vannak a hegyek, ezért 
jól érzem itt magam. Amíg fiatalabb voltam, a lakóközösségben 
is funkciókat vállaltam. Két filmemet is támogatta Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata, az egyik a Budapesti bevetés, a 
másik pedig az erdélyi festőről, Zsögödi Nagy Imréről készített 
filmem. Minthogy Óbuda és Csíkszereda testvérvárosok, ezért 
támogatták a filmet. Az Óbuda Baráti Kör rendezvényein időn-
ként levetítik a filmjeimet, s ha hívnak, akkor szívesen elme-
gyek vetítés utáni beszélgetésre is.                    Bodzay Zoltán

Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata a 
múlt évben is meghirdette rajz- és fotópályázatát 
a III. kerületi középiskolás diákok részére. „Sza-
badság”, valamint „Álom és valóság” témákban 
várták az alkotásokat.

Az Ifjúsági Önkormányzatnak nem tit-
kolt célja volt egyrészt, hogy a fényké-

peken, rajzokon keresztül megismerje a mai 

tizenévesek szabadságról alkotott képét, 
másrészt inspirációt nyerjen, hogy merre to-
vább, hogyan segítse a fiatalokat, hogy az ál-
taluk elképzelt, megálmodott világból való-
ság lehessen.

A pályázók feladata volt, hogy elképzel-
jék, hogy ma, a XXI. században mit jelent 
számukra a szabadság, mi szimbolizálja 
azt a legjobban, valamint hogy milyen az 

általuk elképzelt álomvilág, az mennyi-
ben és miben tér el a valóságtól.

A témákat sok szemszögből közelítették 
meg a diákok, ennek köszönhetően az al-
kotásokon keresztül az ér-
deklődők betekinthettek a 
fiatalok által képekben 
megfogalmazott aggodal-
mak, félelmek világába is, 
vagy rácsodálkozhatnak a 
természet vagy épített kör-
nyezet szépségeire is. A 
pályázatra több mint 40 

alkotás érkezett rajz és fotó kategóriában. 
A pályázaton a Kőrösi Csoma Sándor Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium és a 
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium di-
ákjai kiemelkedően szerepeltek.

A fotósokból, vizuális nevelést/rajzot okta-
tó pedagógusból álló zsűri fotó kategóriában 
3, rajz kategóriában 4 diákot díjazott. 

Fotó kategóriában első helyezést ért el 
Lővei Henrietta, második lett Kóczián Jan-
ka, harmadik helyen végzett Tündik Ádám.

Rajz kategóriában első díjjal jutalmazták 
Kotorova Denicát, második helyen végzett 
Halász Lajos, harmadik helyet megosztva 
kapta Watz Melinda és Török Viktória.

Fényképek, rajzok a szabadságról

• A művekből a Kőrösi 
Csoma Sándor Két Taní-
tási Nyelvű Baptista Gim-
náziumban nyílt kiállítás. 
A májusban rendezendő 
Ifjúsági Napon ismét 
megtekinthetők lesznek.Kotorova Denica Lővei Henrietta
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Az újesztendő talán az egyik legré-
gebbi egyházi ünneppel, a január 6-
án megtartott vízkereszttel kezdődik. 
Ez egyben a karácsony lezárásának, 
és a farsang kezdetének napja is.

A korai kereszténység idején 
tartották meg először az 

ünnepet, a IV. századtól él ez a 
szokás. A katolikus hívők három 
eseményre emlékeznek ekkor: a 
három király látogatására a 
gyermek Jézusnál, Jézus megke-
resztelkedésére a Jordán folyó-
ban, és a kánai menyegzői első 
csodatételére, amikor a vizet 
borrá változtatta. A keleti egy-
házakban ekkor a karácsonyt, 
Jézus születését ünneplik. A két-
hetes eltérés abból fakad, hogy 
ők a régebbi naptárt használják.

Az viszont közös, hogy mind-
két egyházban a vízkereszt nap-
jától szentelik meg a vizet, Jé-
zus megkeresztelkedésére em-
lékezve. A magyar elnevezés, a 
vízkereszt is a víz megszentelé-

sének szertartására utal. Az ün-
nep során a templomokban 
megszentelik a vizet, amiből a 
hívők valamennyit hazavihet-
nek. Ezt a megszentelt vizet az-
tán sokféleképpen felhasznál-
ták, mert azt tartották, gyógyít, 
és jó a rontás ellen is. Megitat-
ták betegekkel, használták bo-
rogatásra, tettek a gyermek-
ágyas asszonyok ágyába, az új-

szülött fürdővizébe, meghintet-
ték az esküvőre induló meny-
asszonyt és vőlegényt, hogy 
boldogok, a gyerekeket, hogy 
egészségesek legyenek. Locsol-
tak a ház földjére, hogy áldás 
legyen rajta, vagy az istálló sar-
kait meghintették a rontás ellen. 

Némely vidéken szokás volt 
vízkeresztkor a házszentelés és 
a három királyok megjelenítése. 

A házszentelést a pap végezte, 
aki megáldotta a házat, annak 
népét, majd az ajtófélfára felírta 
a három király nevének kezdő-
betűjét, és a házszentelés évszá-
mát. A három királyok megjele-
nítése eleinte a házszenteléshez 
kapcsolódott, később önálló 
adománygyűjtő szokás lett. Ez 
abból állt, hogy három fiú dí-
szes süvegben házról házra járt 
énekelve, és áldást kérve a ház 
lakóira. Természetesen ajándé-
kokkal távozhattak.

Időjárásjóslások is kapcso-
lódtak vízkereszt napjához. 
Úgy tartották, ha ilyenkor hi-
deg van, rossz termés lesz, ha 
csorog az eresz, hosszú télre 
számíthatnak. Ha szél fúj, sze-
rencsés lesz az év, ha fagy, so-
kára jön a tavasz. Az újabb idők 
hagyománya, hogy ezen a na-
pon kell leszedni a karácsony-
fát, mert utána készülődhetünk 
a vízkereszttel induló farsangi 
mulatságokra. 

Túl vagyunk az ünnepeken, a karácso-
nyon, a szilveszteri mulatságon, és ez-

zel együtt a sok evés-iváson. A jeles napok 
természetes velejárója, hogy többet, fino-
mabbat eszünk, mint máskor. S persze, 
édességből is több fogy, de ki tud ellenáll-
ni a bejglinek, kalácsnak, zserbónak, a sok 
egyéb édes csábításnak, de akár a kará-
csonyfa finom díszének, a szaloncukor-
nak? Szinte természetes, hogy az épp el-
kezdődött újesztendőben kissé visszafo-
gottabban szeretnénk étkezni. Persze, az 
se baj, ha a kiadásokat is csökkenthetnénk 
egyúttal, az ünnepek miatt amúgy is töb-
bet költöttünk. Van erre megoldás, hiszen 
nem csak az az étel lehet ízletes, ami drá-
ga, és a főzéssel tudunk takarékoskodni. 
Néhány olyan receptet ajánlunk, ami olyan 
ételeket tartalmaz, amelyek egyszerre kí-
mélik a gyomrot és a pénztárcát.  

Gombaleves 
Hozzávalók: 15 dkg gomba, 2 evőkanál 

olaj, 1 evőkanál liszt, 1 csokor felaprított 

petrezselyemzöld, 1 kávéskanál reszelt vö-
röshagyma, 1 dl tejföl, 1 leveskocka, só, 
őrölt bors, egy marék csipetke.

Elkészítés: az olajban a hagymát pár 
percig pároljuk, majd beletesszük a meg-
tisztított, karikára vágott gombát, a liszttel 
meghintjük, felengedjük vízzel, és bele-
tesszük a fűszereket. Kis lángon vagy öt 
percig forraljuk, néha megkeverjük, majd 
beletesszük a csipetkét, puhára főzzük, tej-
föllel tálaljuk. 

Burgonyafészek
Hozzávalók: 1 kg burgonya,1 evőkanál 

olaj, 20 dkg füstölt hús (lehet ilyen párizsi 
is), 2 tojás, 2 evőkanál reszelt sajt, só. 

Elkészítés: a burgonyát héjában meg-
főzzük, majd meghámozzuk. Három sze-
met félreteszünk, a többit karikákra vág-
juk, kiolajozott mély tűzálló tálba öntjük, 
enyhén megsózzuk. A közepében fészek-
szerű mélyedést hagyunk, amibe bele-
tesszük a tölteléket: a tojások sárgáját a 
darált füstölt hússal, egy kanál reszelt 

sajttal és a félretett, áttört burgonyával 
összekeverjük, majd a habbá vert tojásfe-
hérjével is elkeverjük. Ezt a keveréket a 
fészekbe öntjük, meghintjük reszelt sajt-
tal, tetejére bacont is tehetünk, a sütőben 
megsütjük. Tetszés szerinti savanyúság-
gal kínáljuk. 

Túrós pufi
Hozzávalók: 3 nagyobb kanál margarin, 

1 bögre cukor, 2 bögre liszt, 1 tojás, 4-5 
evőkanál cukrozatlan kakaópor, fél cso-
mag sütőpor. Töltelék: 10 dkg túró, 1 evő-
kanál tejföl, 1 evőkanál cukor. 

Elkészítés: a cukrot kikeverjük a tojás-
sal, sütőporral, kakaóval, a lisztet felváltva 
keverjük bele a felolvasztott, de már nem 
meleg margarinnal. A túrót elkeverjük a 
cukorral és a tejföllel. A tésztából kis gom-
bócokat készítünk, amit körré lapítunk, 
beletesszük a tölteléket. A széleit össze-
nyomkodjuk, sütőpapírral bélelt tepsiben, 
előmelegített sütőben megsütjük. Porcu-
korral meghintve kínáljuk. 

Takarékos ételreceptek 

Kezdés és zárás – egy ünnep az év elején
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Nem először fűzi fel 
valamilyen temati-

kára a koncertjeit az 
Óbudai Danubia Zene-
kar, hiszen ezt megtette a 
múlt évben is, amikor az 
1956-os forradalom év-
fordulójához kapcsolód-
va a koncertek igyekez-
tek a zene és az irodalom 
eszközeivel körbejárni 
azt, hogy mit is jelent 
magyarként, európai-
ként, vagy akár művész-
ként a szabadság szó. A 
február 15-én kezdődő 
sorozatukkal összefüg-

gően Hámori Mátét, a 
zenekar művészeti veze-
tőjét elsőként arról kér-
deztük, hogy a korábbi 
alkalommal miként mű-
ködött az irodalom 
együtt a klasszikus zené-
vel, aminek persze van-
nak hagyományai.

Költészet és zene
- Vannak hagyomá-

nyai, hiszen a költészet 
és a zene rokon, mert 
mindkettő viszonylag fe-
szes formai keretek kö-
zött próbálja az elmond-
hatatlant érzékeltetni. 
Ezen túl pedig a zene 
ugyan szavak nélkül be-
szél az emberi lélekhez, 

de maga is egy költői 
műfaj. A kettő jól tudott 
együtt működni, mert 
nem csak kiegészíti, ha-

nem erősíteni is tudja 
egymás mondanivalóját. 
A lényeg, hogy amilyen 
hangulatot megteremt a 
vers, az szépen folyta-
tódjon a zenében is. 

- Legújabb koncertso-
rozatukon József Attila, 
Kosztolányi és Tóth Ár-
pád versei is hallhatók 
lesznek Ligeti, Bartók, 
Dohnányi, Mahler, 
Bruckner és Beethoven 
zenéje mellett. Ezúttal mi 
a tematikai összekötő 
kapocs?

- Ennek a négy kon-
certből álló sorozatnak 
van egy összekötő címe, 
az „Otthon vagyunk”. Ez 
nem csupán egy kijelen-

tés, hiszen vonatkozik 
arra is, hogy az Óbudai 
Danubia Zenekar otthon 
van a Zeneakadémián, 
mert ez a koncertjeink-
nek a fő színtere, hanem 
ránk, magyarokra is vo-
natkozik. És nem csak 
állításként, hanem kér-
désként is, azaz hol va-
gyunk otthon, mit jelent 
a haza. Ezt vizsgálja pél-
dául az első koncerten a 
Dunánál című József At-
tila-vers, amely a kör-
nyező népek és a ma-
gyarság viszonyáról is 
szól. Azért aktuális ez a 
zeneművek tükrében, 
mert mindhárom szerző, 
Ligeti, Bartók és Dohná-
nyi is a mai Magyaror-
szág határain kívül szü-
letett. Bartók és Ligeti 

emigrációban is haltak 
meg, ilyen értelemben a 
zenéjükkel, és már eleve 
a születésükkel is egyfaj-
ta kapcsot képeznek az 
időben és történelemben 
változó magyar határok 
közé nem szorítható ma-
gyarság tagjai között. 

Portrésorozat 
Rossiniről

- Közben márciustól 
elindítanak egy Rossini 
portrésorozatot is, mely-
nek műsorvezetője Eck-
hardt Gábor lesz. Mi a 
céljuk ezzel a sorozattal?

- Ez már egy hagyo-
mányosnak tekinthető 
koncertsorozat a BMC-

ben, amely mindig há-
rom koncertből áll, min-
dig egy-egy zeneszerző 
köré szervezett koncer-
tekből, aminek az a célja, 
hogy az adott zeneszer-
zőt kicsit emberként, az 
életén keresztül is bemu-
tassuk, illetve új szem-
pontokat villantsunk föl 
a megismeréséhez. Eh-
hez Eckhardt Gábor ki-
váló házigazda már évek 
óta. Rossinit azért vá-
lasztottuk, mert ő egy 
igazi ismeretlen ismerős 
olyan értelemben, hogy a 

dallamait nagyon sokan 
ismerik, főleg a nyitá-
nyait, de magáról az em-
berről keveset tudnak az 
emberek, pedig a pályája 
nagyon izgalmas és for-
dulatos, amiből most 
ugyancsak ízelítőt kap-
hat a közönség.

Bodzay Z.

Templomi zene
Óbudai zenei délutánok a Szentháromság temp-
lomban (Vörösvári út 110.). Bartl Erzsébet orgona-
művésznő  hangversenyére január 15-én 17 órakor 
várják a közönséget.

Szentmise a kitelepítettekért
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Óbuda-Bé-
kásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata és a 
„Braunhaxler” Egyesület meghívja Önt és családját a 
Németországba kitelepített civil németajkú lakosság 
emlékére rendezett megemlékezésre január 29-én. 
A szentmise 9.30-kor kezdődik a békásmegyeri 
Szent József  templomban, majd ezt követően meg-
emlékezés és koszorúzás lesz a templom falán lévő 
emléktáblánál. Beszédet mond Varga Mihály nem-
zetgazdasági  miniszter, országgyűlési képviselő.

Gádor kerámiák
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum-
ban időszaki kiállítás nyílt „Gádor 125 – Galériák és 
gyűjtők tisztelgése„ címmel a 125 éve született Gádor 
István emlékére. A modern hazai kerámia megterem-
tője 1945 és 1958 között az Iparművészeti Főiskola 
tanszékvezető tanára volt, az iskola kerámia szakán 
tanított. A Gádor István műveit bemutató időszaki ki-
állítás megtekinthető 2017. január 29-ig, keddtől va-
sárnapig, 10-18 óráig a Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban (Cím: Korona tér 1.)

Festmények a San Marco Galériában
Kácser László festőművész kiállítását Verebes 
György festőművész nyitja meg január 13-án 18 
órakor az Óbudai Kulturális Központ San Marco 
Galériájában. (Megtekinthető február 3-ig, hétköz-
naponként 9-től 16 óráig. Cím: San Marco utca 81.)

Szociografikák az elesettekről
Kiállítás nyílt Dámosy Géza szociografikáiból a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban 
január 12-én. Az „Elesettek” című tárlatot Török 
András, a Summa Atrium Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke nyitotta meg. A Dámosy Géza szociog-
rafikáiból összeállított időszaki kiállítás március 5-
ig keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig tekinthető 
meg. (Cím: Korona tér 1.)

Indul az Óbudai Danubia Zenekar új éve

Otthon vagyunk a Zeneakadémián
Két koncertsorozattal indítja új évét a Zeneakadémián és a 
BMC-ben az Óbudai Danubia Zenekar, melyek közül az 
egyik „Otthon vagyunk” címmel az irodalom és a klasszi-
kus zene kapcsolata, míg a másik egy portrésorozat Rossi-
niről. Hámori Mátét, az Óbudai Danubia Zenekar művészeti 
vezetőjét a koncertekről kérdeztük.
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 TVVideó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998, 
06(20)928-4664

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 EzermesterLakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom kö-
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-
4899, 06(70) 280-0479

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra 
is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Fürdőszoba felújítás, átalakítás! Csempe-
burkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Anyag-
beszerzéssel, garanciával! Tel.: 06(20)961-6153
 Vízszerelés gyors szolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70) 544-4050 
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/m2től. Pasz-
szítás, mázolás, külső festések, parkettacsi-
szolás. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-1514
 Kéménybélelés, mosolygós árakon! 
Ügyfélbarát munkavégzés, mindez csak csi-
petnyi kosszal, az Ön igényeit figyelembe 
véve. Tel.: 06(20)624-0601. botoskemeny@
gmail.com
 Vállaljuk ajtó, ablak javítását, passzítását, 
zár cserét, utólagos szigetelését. Árajánlatunk, 
felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)698-9718
 Víz, gáz, fűtésszerelés, javítás 25 éve 
iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Vízvezeték, fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 Vízfűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés. Tel.: 
06(70)642-7526
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB
LAKDOKTOR.HU. 22 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 

zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 CsőrepedésVízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588

egész ség
 Fülorrgégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca. Bejelentkezés, információ munka-
napokon: 06(20)480-3953

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359
 JÓGA MAGÁNÓRÁK gyógyulni, szé-
pülni vágyóknak. Légzés, ászának, relaxá-
lás, meditáció. Tel.: 06(20)366-4858
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyászkozme
tológus főorvos magánrendelése: III. ker., 
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermekbőrgyógyászat, anyajegy-
szűrés is. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápi
ás rendelése! Dunamed rendelő, III. ker., 
Kiskorona utca 20. Indokolt esetben háznál 
is kezel! Tel.: 387-1508
 Izomletapadások; fej, nyak, hátfájdal
mak kezelése; teljes testmozgás. Szakren-
delőben (Vörösvári u. 88-96.), vagy az Ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06(20)595-3057
 Pedikűrhagyományos manikűr házhoz 
megy. Nyugdíjas kedvezmény! Hétvégén is. 
Tel.: 06(20)806-7783

oktatás
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétikai tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskoláskortól az egyetemig. Tel.: 
06(1)367-4809, 06(70)619-5546
 Kémiafizika, matematika-magyar kor-
repetálás általános- és középiskolásoknak 
szaktanároknál a Vörösvári úton. Félje-
gyek javítása, bukásmegelőzés, érettségi 
előkészítők, tételkidolgozás minden dél-
után és szombat délelőtt max. 2-3 fős kis-
csoportban. Tel.: 06(20)946-2027. További 
tájékoztató: www.obudamatek.hu.

 Angol tanítást, vizsgafelkészítést vállal 
nyelvvizsgáztatásban jártas tanárnő Kaszás-
dűlőn. Tel.: 242-6826, 06(30)722-1994
 NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi és Geot-
he-Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely korosztálynak. kreation@freemail.
hu. Tel.: 06(30)773-9155 

 Matematika, fizika, kémia tanítás Önnél, 
minden szinten. Ingyenes próbaóra! Tel.: 
06(70)222-2257
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepe-
tálás, gyakorlott-precíz tanártól, speciális 
módszerekkel minden korosztálynak. Tel.: 
06(30)952-3691
 Segítek megtanulni otthoni számítógépe 
használatát Óbudán. Levelezés, internet, 
szociális hálók. Nyugdíjas kedvezmény! 
Tel.: 06(30)528-9966
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com

elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326

 

régiség
 Óbuda Antikvitás! Vásárol festményt, 
bútort, porcelánt, órát, ezüst-antik lakberen-
dezési tárgyakat, teljes hagyatékot. Kiszál-
lás díjtalan! Cím: III. ker., Lajos u. 45 (Kolo-
sy piaccal szemben, a buszmegállóban). Tel.: 
06(20)563-1491
 Óbuda Antikvitás! Vásárol aranyat 6000-
17.500 Ft/g-ig. Borostyánt 10.000-200.000 
Ft-ig. Ezüstöt 12-600 Ft/g-ig. Kar-zsebórát 
(hibásat is). III. ker., Lajos u. 45 (Kolosy pi-
accal szemben, a buszmegállóban). Tel.: 
06(20)563-1491
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 +5000 FTOT FIZETEK az újság felmu-
tatásakor, vásárlás esetén! Készpénzért vá-
sárolok hagyatékot, mindennemű régiséget, 
XIX.-XX. századi festményeket. Kiszállás 
díjtalan! Markó István. Tel.: 06(70)600-0323 
a hét minden napján hívható! E-mail: marko.
antik01@gmail.com
 Szőnyi István, Egry József, Batthyány 
Gyula, Schönberger Armand FESTŐMŰ-
VÉSZEK ALKOTÁSAIT MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galéria 1024 Bp., 
Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 06(30)949-
2900. nemes.gyula@nemesgaleria.hu
 Almási Katalin vásárol legmagasabb 
áron bútorokat, festményeket, dísztárgya-
kar, órákat, hangszereket, könyveket, porce-
lánokat, csillárt, csipkét, bizsút, kitüntetést, 
teljes hagyatékot díjtalan kiszállással! Tel.: 
06(30)308-9148

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag

 Ingatlanközvetítés 1% jutalékért. Teljes-
körű lebonyolítás. Tel.: 06(30)984-3962 ala-
csonyjutalek.hu

 Lakását azonnali készpénz fizetéssel 
megvásárolom! Jankó Ferenc. Tel.: 06(20) 
665-7514
 Kaszásdűlőn, forgalmas utcában  lévő 
25 m2-es üzlet jó állapotban eladó! Irányár: 8 
millió Ft. Tel.: 06(20)359-4544
 Eladó Óbudán, a Bécsi úton egy elegáns 
22  m2-es üzlet. Tel.: 06(20)935-4867
 Vörösvári úton 3 szobás, II. emeleti panel-
lakás eladó! 22 millió Ft. Tel.: 06(20)486-1160 
 III. kerület belső részén keresek eladó tá-
rolót, pincét, garázst 30-50 m2. Tel.: 06(20) 
957-9346
 III. ker. Rózsadomb utcában, 1370 m2-es 
összközműves telek eladó. Déli tájolás. 4 lakás 
építésére is alkalmas. Tel.: 06(20)957-9346

állás
 Délutánra, 4 órás munkaidőben iskolába 
takarítónőket keresek Óbudára! Tel.: 
06(20)980-5616
 III. kerületbe hajnali 4 órás (0408ig) 
takarítói munkára keresünk, lehetőleg gya-
korlattal rendelkező kolléganőt (lehet nyug-
díjas is). Tel.: 06(20)316-1356
 Országos közétkeztetéssel foglalkozó 
cég azonnali munkakezdéssel, érettségizett 
szakácsot keres III. kerületi főzőkonyhára 
folyamatos munkaviszonnyal, bruttó 
200.000 Ft-ért. (Pályakezdőt is). Tel.: 
06(20)852-7704
 Asztalost felveszünk Budakalászon. 
Tel.: 06(20)932-4244

egyéb
 Gondoskodjon időben temetéséről. Kös-
sön temetés biztosítást! Tel.: 06(30)324-8912
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30) 
966-9241
 KÖNYVELŐIRODA ÓBUDÁN! Meg-
bízhatóság, szakértelem! Bejelentkezés dr. 
Hubai Margitnál: 06(30)383-9755. Cím: Ka-
bar u. 5. Békásmegyer-Pünkösdfürdő HÉV 
megállótól 3 percre 

számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

életjáradék
 Egyedül érzi magát? Nincs kire számítson? 
Nincs jövedelme? Életjáradékit vagy eltartást 
kötne? Cégünk megoldja! Havi jövedelemmel, 
teljes körű ellátással! Infó: 06(20)563-1491
 Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? Kös-
sön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett! Gon-
dozás, ápolás, takarítás, okleveles referencia. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06(70)600-0323
 Eltartási szerződést kötnék idős személy
lyel. Akár egyszeri nagyobb összeggel vagy ha-
vi életjáradékkal. Budapesti kétgyermekes ma-
gyar házaspár. Tel.: 06(30) 820-9215

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTILMÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : HP: 1018, Sz: 913.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

apróhirdetés

Óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 2 fő óvo-
dapedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszonyra. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais 
Dezső u. 2. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat 
elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézművességben, hang-
szerhasználat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél 
másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag 
is), amely 3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi alkalmasság. 
Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 
– 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.); e-mailen: medgy-o@kszki.
obuda.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 27. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30. A munkakör az 
elbírálást követően 2017. február 1-től tölthető be.
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Első Csillagdélután az új évben
A Csillaghegyi Közösségi Házban tartották 

január 11-én a Csillagdélután idei első rendezvé-
nyét. Az irodalmi esten Gyimesi László író, köl-
tő vendége ezúttal Köves István költő, író, publi-
cista volt, aki új könyvében  
gazdag életútjáról ad kor-
képet. A beszélgetést meg-
előzően nyitották meg Tur-
béky István tárlatát, amely 
január 25-ig tekinthető 
meg a Csillaghegyi Közös-
ségi Ház nyitvatartási ide-
jében. (Cím: Mátyás király 
út 11-15.)

Kereszténydemokrata Fórum
Dr. Baritz Sarolta Laura OP, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem adjunktusa a „Pénz 
a szolgák szolgája” címmel tart előadást a 
Kereszténydemokrata Fórumon február 
1-jén 18 órakor a Selyemgombolyítóban. (A 
belépés ingyenes. Cím: Miklós tér 1 ). 

ACCorDIA kÖnyvBeMuTATÓk és fel-
olvAsások. Ünnepi könyvbemutatóra 
hívta az irodalomkedvelőket az Accordia 
Művelődési Kör január 6-án a Békásmegyeri 
Közösségi Házba. A program első részében 
a szervezők önálló köteteket mutattak be az 
irodalomkedvelőknek. A második részben 
pedig műveikből a „Havakba égetett szavak 
2016” című antológia szerzői olvastak fel.
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Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki állapot Minimális bérleti
díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Ágoston utca 14., VI. 
emeleti, lépcsőházi

iroda/
műterem 16918/3/A/341 19 víz, villany, távfűtés leromlott 29.203,- 35.000,-

Berend utca 26., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 15.552,- 18.000,-

Bécsi út 88-92., pince-
szinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz (fűtetlen) leromlott 197.538,- 237.000,-

Bécsi út 291/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 291/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 293/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 293/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Eső utca 7., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17460/2/A/15  27 víz, villany közepes 9.504,.- 11.000,-

Föld utca 51., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 17.568,- 21.000,-

Füst Milán utca 3., 
földszinti, utcai üzlet/iroda 65552/14/A/1 26 villany, távfűtés közepes 27.690,- 33.000,-

Gyenes utca 13., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 35.136,- 42.163,-

Hunyadi utca 58-60., 
földszinti, utcai üzlet 62976/0/A/1 52 víz, villany közepes 59.228,- 71.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 5.962,- 7.000,-

Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 29.841,- 35.000,-

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 24.087- 28.000,-

Meggyfa utca 23., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 22.176,- 26.000,-

Meggyfa utca 29., 
földszinti, utcai üzlet 18529/14/A/62 48 víz, villany közepes 83.328,- 99.000,-

Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.704,- 20.000,-

Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 27.072,- 32.000,-

Raktár utca 15., föld-
szinti, utcai üzlet 18443/4/A/159 135 víz, villany, távfűtés leromlott 169.830,- 203.000,-

Raktár utca 21., föld-
szinti, utcai

iroda 18443/4/A/127 33 víz, villany, távfűtés közepes 92.268,- 110.000,-

18443/4/A/128 33

Selyem utca 4., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 19.520,- 23.000,-

Szentendrei út 325., 
földszinti, utcai üzlet 62421 21 víz, villany megfelelő 70.749,- 84.000,-

Tímár utca 15., pince-
szinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen leromlott 22.695,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„A” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/B/61  54 víz, villany erősen leromlott 13.824,- 16.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„H” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/B/68  49 villany erősen leromlott 13.916,- 16.000,-

Tímár utca 26., pince-
szinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen leromlott 127.459,- 152.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 15.092,- 18.000,-

Zápor utca 61., föld-
szinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 62.910,- 75.000,-

A pályázati felhívás teljes szövege a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokon található.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet 
a Budapest főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, 

nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Tíz év alatt komoly rangra 
emelkedett a Kaszások nagy 
kosaras ünnepe, az All Star 
Dzsembori. Az idén a 11. ren-
dezvényt tartották, melyen a 
három csapatba a szokások-
nak megfelelően csak a kivá-
lasztott játékosok kerülhet-
tek be. A torna mérkőzései 
közé igen gazdag programot 
sikerült összeállítani, a hat-
órás sportos esemény nagy 
sikerrel zárult.

Ügyeskedő minik
A minden év utolsó 

hetében rendezett sport-
nap legtöbb játékost 
megmozgató száma a 
háromlabda verseny. Ez-
úttal több mint kétszázan 

neveztek, az utánpótlás 
csapatok apraja-nagyja a 
parketten bizonyította, 
hogy sokat tanult a kosa-
razás tudományából. Pa-
zar látványt nyújtott az 
egész termet betöltő tö-
meg, a vetélkedő során 
jól szerepeltek a legki-
sebbek (minik), különö-
sebb lámpaláz nélkül 
versenyeztek. A büntető-
dobó verseny (egyéni és 
csapat) iránt is nagy volt 
az érdeklődés, a gyűrűk 
célzására és „kitömésé-
re” több mint százan vál-
lalkoztak. Potyogtak is 
szép számmal a kosarak, 
izgalmas versenyben 
dőlt el az elsőség.

Zsákolás
Az eredményhirdetés 

előtti, egyben a legjob-
ban várt műsorszám a 
zsákoló bajnokság volt. 
A gyűrűt körülvevő 
nagy tömeget a legruga-
nyosabb játékosok szó-
rakoztatták, jól meg-
komponált, kisebb-na-

gyobb hibával végrehaj-
tott gyakorlataikat nagy 
taps kísérte. És ezután 
jöttek a szegedi Fly Ad-
diction Team akrobati-
kus zsákolói. A nemzet-
közi hírű csapat látvá-
nyos bemutatót tartott, 
sok gyerek számára 
adott plusz motivációt a 
kosarazás további lelkes 
folytatásához. 

Edzés és szorgalom
Dr. Neszmélyi Emil 

utánpótlás vezető az All 
Star Dzsembori értékelé-
sekor kiemelte, hogy a 
csapatba kerülés feltétele 
nem csak a játéktudás.

-Fontos felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy ha 
valaki kihagyja az au-
gusztusi alapozást, vagy 
annak egy részét, külö-
nös tekintettel a vidéki 
edzőtáborozásra, nem 
nevezzük az eseményre, 

hiszen az all star sporto-
ló a mi felfogásunk sze-
rint augusztusban példa-
mutatóan edz, majd azt 
követően ugyanúgy foly-
tatja. A legjobban edző 
játékosok fognak legtöb-
bet fejlődni és őket tud-
juk majd a Budapest-, 
vagy a nemzeti váloga-
tottba jelölni. Az út min-
denki előtt nyitva áll, de 
edzeni nem tudunk játé-
kosaink helyett – hang-
súlyozta.            Lovas A.

11. All Star Dzsembori
Kosárlabda-show

Óbudától csak egy ugrás a 
legközelebbi hazai sípálya. 
A Visegrád feletti Nagyvil-
lám északi oldalán fekvő 
„mini gleccser” kitűnő lehe-
tőséget biztosít a kezdők és 
középhaladók részére, ked-
vező hóviszonyok mellett 
pedig a meredek felső rész a 
haladóknak is kedvenc tere-
pe lehet. 

Gutbrod Rezső üze-
meltető és mindenre 

elszánt csapata azon dol-
gozik, hogy a hozzájuk 
látogató síelők minél 
jobb feltételek mellett hó-
doljanak kedvelt sport-
juknak. A rendszeres éj-
szakai hóágyúzásnak kö-
szönhetően már az óév 
végén beindult a szezon, 
szerencsés esetben még 

március közepén is lehet 
majd táncoltatni a léce-
ket. Teljes üzemben hat 
felvonó működik, heti 
három alkalommal esti 
sízésre is van lehetőség a 
kivilágított pályán. 

A sízők mellett a snow-
boardosok, szánkósok és 
a hófánkosok is élvezhe-
tik a havas örömöket. Sí-
oktatás, sí- és snow board 
kölcsönző, büfé melege-
dővel teszi teljessé a ki-
szolgálást. Akik nem 
sze retik a hosszú uta-
zást, megelégednek a 
szerényebb lejtőkkel, 
vagy hosszabb külföldi 
túrájuk előtt „bemelegí-
tésre” használnák a csa-
ládbarát pályát, ideális 
úti cél lehet Visegrád.

Lovas

Nagyvillámi síelés
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Az Óbudán élő, első osztályos 
Mohácsi Márk Dávid és sport-
társa, a másodikos Gyulai Be-
nedek jégkorongcsapatukkal 
első helyen végeztek egy 
Belgrádban rendezet igen ní-
vós emléktornán, melyet ta-
valy év végén rendeztek. 

Mohácsi Márk Dávid 
és Gyulai Bene-

dek, a Krúdy Gyula An-
gol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
szorgalmas tanulói. Öt-
éves koruk óta jégkoron-
goznak, jelenleg a MAC 
Jégkorong Akadémia 
versenyzői. (Mohácsi 
Márk Dávid a III. kerüle-
ti Gepárd Jégkorong 
Egyesületben kezdett 
sportolni.) A fiúk egy 
csapatban vettek részt a 
Belgrádban rendezett 
„Második Mirko Holbus 
Partizan Beograd HK 
Emléktornán” tavaly no-
vemberben. A háromna-
pos eseményen öt ország 
tíz csapata vett részt az 
U8 (azaz a nyolc év alat-

ti) kategóriában. A MAC 
Jégkorong Akadémia 
egyetlen magyar csapat 
volt ebben a korosztály-
ban. A rendezvény két 
főnapja alatt a gyerekek 
9, egyenként húsz-húsz 
perces mérkőzést, a ver-
seny első napján pedig a 
legerősebb utánpótlás 

csapattal, a Partizan Be-
ograddal egy rendkívül 
nagyiramú és kiegyenlí-
tett 40 perces mérkőzést 
játszottak. A MAC Jég-
korong csapata az U8 
korosztályban végül si-
keresen megnyerte a tor-
nát, így az első helyen 
végzett.                      (sz)

Óbudai kisdiákok a legjobb jégkorongozók közt

A téli, fagyos időjárás elle-
nére is folyamatosak az 
edzések az Óbudai Nordic 
Walking Klubban. 

A „Nordicosok” sike-
res évet zártak, 

programjaik iránt állan-
dó az érdeklődés. A 
klubtagok igazi csapattá 
formálódtak a szervezett 
túrák során. Közösen 
köszöntötték egymást az 
ünnepek előtt és együtt 
is búcsúztatták az óévet. 
Az év végi rendezvé-
nyükön élménybeszá-
molót, a fotó és video-
nézés után vetélkedőt, 

tombolasorsolást tartot-
tak. (A Nordic Walking 
Klub vasárnaponként 
tartja edzéseit. A progra-
mokról a www.obuda-
sport.hu oldalon találha-
tó bővebb információ.) 

Télen is Nordic Walking!

Az Óbudai Erőemelők Sportegyesü-
letének tagjai rendkívül eredményes 
évet zártak. Hatvan éremmel és to-
vábbi 16 helyezéssel gazdagították 
csapatukat. 

A versenyzők az elmúlt évben 
tizenhét versenyen vettek 

részt, köztük tradicionális, tehet-
ségkutató versenyeken, magyar-, 
Európa- és világbajnokságokon, 
nemzetközi világ- és Európa ku-
pán. Ezekről a versenyekről 43 

aranyérmet, 12 ezüstérmet, 5 
bronzérmet, 7 negyedik helye-
zést hoztak el, 3 ötödik, 3 hato-
dik, 1 hetedik, 1 nyolcadik és 1 
tizenkettedik helyezéssel térhet-
tek haza. Összesen 60 éremmel 
és további 16 helyezéssel gazda-
gították a csapateredményt. 
Emellett kiemelkedő teljesítmé-
nyű versenyzőik hét világrekor-
dot döntöttek meg. (Az egyesület 
működését Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata támogatja.)

Hatvanszor álltak dobogón 
az erőemelők
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap első péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
  minden hónap első hétfő 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  437-8930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü-
let ön kor mány za ti kép vi-
se lő je min den hó nap el ső 
he té ben, szer dán 16.30-tól 
17.30 órá ig az MSZP III. 
ke rü le ti iro dá já ban: Mó kus 
ut ca 1-3. Tel.: 244-8036.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-30-
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he té-
ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

ÓbudaBékásmegyer Önkor
mányzata Képviselőtestülete 
2003ban Óbuda Kultúrájá
ért Díjat alapított, melynek 
odaítélését és átadását rende
letben szabályozta.
„A cím adományozható mind-
azoknak a kiemelkedő tevé-
kenységet kifejtő személyek-
nek, csoportoknak, akik Óbu-
da-Békásmegyer kulturális éle-
tének fejlődéséhez kimagasló 
teljesítményükkel vagy életmű-
vükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a 
díjazott csoportról a képviselő-
testület – rövid indoklást is tar-
talmazó – minősített többség-
gel elfogadott határozatában 
dönt, melyet a nyilvánosan 
meghirdetett, és beérkezett ja-
vaslatok alapján – a kulturális 
és turisztikai bizottság vélemé-
nyének figyelembe vételével – 
hoz meg. Díjazásban évente 
csak egy személy, vagy egy 
csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész: 

„OSZLOPOK” című kisplaszti-
kája,
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000 forint összegű 
pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturá-
lis rendezvénysorozaton, 2017. 
május 4-én adják át.
A díj odaítélése végett írásban – 
rövid indoklással együtt – vár-
ják az óbudai polgárok, civil 
szervezetek és egyéb közössé-
gek jelölési javaslatait. A javas-
latokat zárt borítékban, Buda-
pest Főváros III. kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala, 
Oktatási és Kulturális Osztá-
lyának címezve postai úton 
(1033 Budapest, Fő tér 4.) „Ja
vaslat Óbuda Kultúrájáért 
Díj adományozására” megje-
löléssel 2017. március 10ig 
kérik eljuttatni. Bővebb infor-
máció Csaplárné Csépányi 
Andrea kulturális és turisztikai 
referensnél kérhető (tel.: 437-
8553, e-mail: csepanyi.and-
rea@obuda.hu).

Óbuda Kultúrájáért Díj 
2017. évi adományozása

Nevelő felvétele
A Cseppkő Gyermekvédelmi Központ Szilágyi Erzsébet 
gyermekotthona a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet nevelő mun-
kakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
január 21. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Pásztor Melinda nyújt a 240-1769-es telefonszámon. A pályáza-
tok benyújtásának módja: elektronikus úton Pásztor Melinda 
igh. részére a titkarsag@szilagyi-gyermekotthon.hu e-mail címen 
keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

Gyermekfelügyelői állás
A Cseppkő Gyermekvédelmi Központ Szilágyi Erzsébet 
gyermekotthona a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gyermekfel-
ügyelő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. január 21. A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Pásztor Melinda igazgató-helyettes részére a 
titkarsag@szilagyi-gyermekotthon.hu e-mail címen keresztül. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

Állások azonnali kezdéssel
Az Óbudai szociális szolgáltató Intézmény azonnali kezdés-
sel keres mentálhigiénés szakembert; szakápolót (otthoni 
szakápolási szolgálatba); szociális gondozót; konyhai-tech-
nikai dolgozót. Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az ön-
életrajz és a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata benyújt-
ható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, va-
lamint további információt Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-
250-1552-es telefonszámon.
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Rejt vé nyünk ben Arany Já nos: Új évi kö szön tő cí
mű ver sé ből idé zünk. Meg fej tés a víz szin tes 4. és a 
füg gő le ges 1. so rok ban.

VÍZ SZIN TES: 1. Kam bo dzsai, thai föl di és fran-
cia au tók je le. 4. Az idé zet ele je (zárt be tűk: M. T. 
O. J. E. T.). 12. Ilo na, más ként. 14. Knock out. 15. 
…-óráig. 16. Min den fé lék. 18. Gom ba faj ta. 19. Fog-
lal ko zás. 20. Fér fi sze rep a „Vész hely zet” cí mű te le-
ví zi ós so ro zat ban. 22. Kis An na. 23. Az ar gon vegy-
je le. 24. Tér kép. 26. An gol kor. 27. Ék te len nyak ba-
va ló. 29. Ker get tet. 30. Ten ge ri hal. 32. Ki ej tett más-
sal hang zó. 33 … Im re, ne ves ze né szünk volt. 35. A 
mág nes föl fe lé húz. 37. Spa nyol és olasz au tók je le. 
38. Orosz űr ál lo más. 39. Fe je egyik ré sze. 40. Dú sí-
tó egy ne műi. 41. Bár be tűi ke ver ve. 43. Ko pasz. 44a. 
Hajóvég.. 45. Or na men ti ka szé lei! 46. Bór, va ná di-
um és ru bí di um vegy je le. 48. Za i rei, spa nyol és mál-
tai au tók je le. 49. Név elős in da sze rű nö vény rész. 51. 
Han go san mo so lyogj. 53. Erő sen jus son a fü led be. 
55. A do log gal szo ro san kap cso ló dó. 57. Mint ha rá-
ön töt ték vol na.
FÜG GŐ LE GES: 1. Az idé zet má so dik so ra (zárt 
be tűk: N. L. V.). 2. Vis  sza ta lált! 3. Adás-vé tel nél 
me rül het fel. 4. Dí szes. 5. Ragadozómadár. 6. Para-
tudományos dol gok kal fog lal ko zó. 7. Egyik íze sí-
tő. 8. Ibi be tűi ke ver ve. 9. Rész ben ál mod na! 10. Női 
név. 11. Kar mes ter. 13. Év szak. 17. Vé gek nél kül fel-
rak! 18. Egy faj ta elekt ro mos mű ve le tet vég zett. 21. 
Ki csi nyí tő kép ző. 24. Fér fi ru hán le het, név elő vel. 25. 
A Na na szer ző je. 28. Köl tői mű faj ág név elő vel. 29. 
Fris sít. 31. Nit ro gén és va ná di um vegy je le. 34. Elem! 
35. Né me tes éh ség. 36. Ar ra a hely re va ló. 39. Be csa pó. 42. Ter-
mé sze ti csa pás. 44. Azo nos más sal hang zók. 45. Ku tya há za id. 47. 

Nagy Dó zsás volt fo cis ta, Fe renc. 49. Ahány, kishíján! 50. Egy-
hely ben tar tóz ko dott. 52. És a töb bi. 54. L. R. E. 56. Üres táj! 

El jött vég re az új esz ten dõ

A Bús Balázs polgármester 
kezdeményezésére tavaly  
augusztusban elindított kö-
zösségi torna célja, hogy in-
gyenes sportolási lehetősé-
get biztosítva, a városrész-
ben élők a szabadban szak-
szerű instrukciók alapján 
mozgathassák át magukat. 
A programot idén  változato-
sabb formában folytatják.

Legyen az a kultúra, 
legyen az a sport, 

Óbuda a közösségi prog-
ramokra fekteti a legna-
gyobb hangsúlyt. Cél mi-
nél szélesebb körben mó-
dot adni, minél többek-
nek elérhetővé tenni a 
mozgás örömét és egész-
ségmegőrző hatását, va-
lamint értékteremtő sza-
badidős programokat kí-
nálni. Óbudát élénk 
sportélet jellemzi, ki-
emelhető célcsoport a la-
kosság, a helyi gyermek 
és ifjúsági közösségek 
(óvodák, általános isko-

lák, középiskolák), a ke-
rületben élő hátrányos 
helyzetű diákok és csalá-
dok.

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére 
ezért augusztustól kez-
dődően, négy hónapon 
át, heti két alkalommal 
az Óbudai Sport és Sza-

badidő Nonprofit Kft. 
közösségi tornát indított. 
Keddenként a Flórián 
téren, csütörtökönként a 
Csobánka téren 8 órától 
tornázhattak a környé-
ken élők a szabadban, 
szakember vezetésével. 
A szabadtéren rendezett 
események mindegyike 

nyitott volt, bárki részt 
vehetett benne.

Az új kezdeményezés 
célja, hogy kedvet csinál-
jon és ösztönözze azokat, 
akik nehezen veszik rá 
magukat akár a könnyed 
testmozgásra is. Mindezt 
egy közösségben, szabad 
levegőn, szép környezet-

ben tenni ösztönzőleg hat 
mindenkire. Éppen 
ezért 2017 tavaszától 
folytatódik a program, 
a tervek szerint bővül 
az időpontok száma és 
az edzés típusa is.

A torna ugyan a regge-
li órákban megvalósuló 
programként indult, de a 
visszajelzések alapján 
úgy tűnik, hogy intenzí-
vebb részvétellel lehet 
számolni, ha a sportolás-
ra a délutáni időpontok-
ban is lehetőség lesz. A 
helyszínek megfelelőek a 
célra, ugyanakkor a 
könnyebb elérhetőség és 
megközelíthetőség miatt 
a jövőben más helyszíne-
ket is bekapcsolnak a 
programba.

Sikeresen zárult a közösségi torna

Könnyed testmozgás a szabadban

Fotó: Antal István
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la, Bodzay Zoltán • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESSRÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 
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fo gA DÓ ÓrA. Zsiga-kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

fo gA DÓ ÓrA. kiss lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép vi-
se lő (Bu da pest, 10. vá lasz-
tó ke rü let) fo ga dó órá ja min-
den hó nap el ső pén te kén 
16-tól 17 órá ig a III. Mó kus 
ut ca 1-3. szám alatt. (Te le-
fon: 244-8036; e-mail: kiss.
laszlo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá ban 
(Ka szás dű lő ut ca 7.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba lázs ügy-
véd del 17-től 19 órá ig. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

K erületi családba érke-
zett a Szent Margit 

Kórház szülészetén a 2017. 
január 1-jén 3 óra 5 perckor 
világra jött Bence Márk, 
akit így a kórház 2017. évi 
első újszülöttjeként kö-
szönthetünk. Édesanyja, Si-
mon Mariann Katalin és 
édesapja Gábor is büszkén 
mutatta meg a kisfiút, akit 
nagyobb testvére, Milán 
már izgatottan vár otthon. A 
baba a kiírt időpontnál nem várt 
tovább, a várandósság 40. hetében 

3250 grammal és 55 centiméter-
rel, természetes úton született. 

Az év első újszülöttje Bence Márk

Több évtizedes hagyományt foly-
tatnak az egyik óbudai társasház 
lakói azzal, hogy lépcsőházi közös-
ségben ünneplik a karácsonyt. 

Amikor 1981-ben elkészült 
az óbudai Berend utcában 

egy 105 lakásos társasház, a 3. 
számú lépcsőház lakói elhatá-
rozták, hogy a karácsonyt a 
szenteste előtt minden évben kö-
zösen ünneplik meg. Akkor még 
szinte minden lakás gyermek-
zsivajtól volt hangos. A kicsik 
örömmel vettek részt a kará-
csonyfa állításban. Azóta min-
den évben – idén már 36. alka-
lommal − feldíszített karácsony-
fa áll a lépcsőházban az ünnepi 

időszakban. A családok közösen 
gondoskodnak ilyenkor házi ké-
szítésű ételekről, sütemények-
ről, enni- és innivalókról.

Az évek során a gyermekek 
felnőttek, elköltöztek, valamint 
több lakásba új lakók érkeztek. 
A beköltözők többsége csatlako-
zott a hagyományhoz. Az ősla-
kosok immár felnőtt gyermekei, 
unokái, továbbá néhányan, akik 
már elköltöztek innen, évenként 
visszatérnek erre a karácsonyi 
házi ünnepre. A hagyomány 
alapítói, őrzői: Kikindai Béla és 
családja, Leisz Tamás és család-
ja, Kiss Miklós és családja, Nagy 
Barnabás, Schödl Tamás és csa-
ládja.  

Karácsony a lépcsőházban




