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XX. évfolyam 18. szám • Megjelenik kéthetente 40 oldalon • 2014. szeptember 19.
Idõsek Világnapja október 1-jén

18

Ünnepséget rendez az önkormányzat immár
hagyományosan az Idõsek Világnapján, október 1-jén az Óbudai Kulturális Központban.

Óbudai Teljesítménytúra

36

Kedvezményes burgonyavásár

7. állomásához érkezett a Szabadidõ, szeretem! programsorozat: az Óbudai Teljesítménytúrát szeptember 27-én rendezik .

40

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 16-án és 17-én rendezi a hagyományos,
kedvezményes burgonyavásárlási akcióját.

Óbudai Gázgyár: kulturális negyed épül
Hamarosan elfogadják a
tervet az Óbudai Gázgyár
területének kármentesítési technikájáról, kivitelezési idejérõl, becsült költségérõl.

E

gy hónapon belül
elkészül a terület
fejlesztésének lehetõségeit és a részletes költség-haszon elemzést tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány is. Ennek alapján elkezdõdhet
az építészeti tervezés.
- Kulturális negyedet
hoznánk létre a gázgyárban - közölte Szeneczey

Balázs fõpolgármesterhelyettes, aki hozzátette:
nemrégiben fejezõdött be
az igen rossz állagú mûemléki víz- és kátránytornyok felújítása, állagmegóvása. Emlékeztetett
arra, hogy a Fõgáz 1995ös privatizációs szerzõdésében „az MSZPSZDSZ-városvezetés a
piaci befektetõt mentesítve, gyakorlatilag magára
vállalta a gázgyári terület
kármentesítési költségeit.” A szerzõdést az új városvezetés azóta a fõváros elõnyére korrigálta hangsúlyozta.

Összefogás a rászorulókért

Kenyér féláron

I

smét összefog a rászorulókért az Önkormányzat és a Magyar
Máltai Szeretetszolgá-

FOTÓ: ASSAY PÉTER

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma
október 3-án, pénteken
jelenik meg. Újságunk
olvasható
a
www.
obuda.hu honlapon.

Megújult a kardiológiai osztály a Margit Kórházban
Az önkormányzat, a fõváros és mások támogatásával,
két éves felújítási program eredményeként megújult a
Szent Margit Kórház kardiológiai osztálya, melyet szeptember 12-én adtak át.

A

z
egészségügyi
központ, ezen belül
egyik legforgalmasabb
osztálya az elmúlt két

évtizedben teljesen leamortizálódott. Ennek
üteme 2010-ig, az akkori elhibázott egészségpo-

litikai döntések nyomán
felgyorsult. Az intézmény megszüntetése ellen komoly összefogásra
volt szükség, melyben
Tarlós István fõpolgármester és Bús Balázs
polgármester is jelentõs
szerepet játszott. A kór-

ház tavaly januárban
önállóvá válhatott, korszerûsítése folyamatosan tart. Az alapítvány
támogatói révén, csak a
kardiológia rekonstrukciójára 75,5 millió forintot tudtak fordítani.
FOLYTATÁS A 9. OLDALON

lat. A kerületben élõ kisnyugdíjasoknak és rászoruló
családoknak
kedvezményes vásárlásra jogosító kenyérbérletet bocsát ki október 1jétõl a Szeretetszolgálat.
RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Egyetemi negyed
a Graphisoft
Parkban
Száz éve adta át Bárczy
István, Budapest fõpolgármestere a korabeli
ipari technológia élvonalát jelentõ Óbudai Gázgyárat. Itt épült fel korunk
informatikai forradalmának egyik otthona, az
idén 15 éves Graphisoft
Park. TUDÓSÍTÁS A 7. OLDALON

Önkormányzati választás október 12-én vasárnap
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Önkormányzat – Beruházás

2014/18. szám

Újrafogalmazott közterületek

Megújult a Szent Margit Rendelõintézet környéke
Nem támogatta a rendezést a
terület másik gazdája, az önkormányzati felújítás nyomán mégis valódi közösségi
térré vált a Vörösvári úti
szakrendelõ melletti, megújult terület.

R

észben megújult a
Szent Margit Rendelõintézet melletti terület. A
rekonstrukció egy folyamat része, melynek során
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata élhetõ találkozó- és pihenõhelyekké,
közösségi terekké alakítja
a kerület köztereit.
A Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõ melletti,
nagyobbrészt panelházakkal, illetve a Vörösvári úttal határolt terület a III. kerület egyik legforgalmasabb közterülete, melynek
szerepe az elmúlt évek során jelentõsen megváltozott. Lakossági bejelentések, panaszok is érkeztek

FOTÓ: ASSAY PÉTER

az önkormányzathoz a terület rendezetlenségével,
átláthatatlanságával, az itt
tartózkodó hajléktalanokkal kapcsolatban. Szükségessé vált tehát a tér megújítása, funkcióinak újrafogalmazása.
Ennek érdekében elengedhetetlen az adott terület

tulajdonosainak együttmûködése. Az önkormányzat
többször megkereste az
Erste Nyíltvégû Euro Ingatlan Befektetési Alapot,
a jelenlegi Spar áruház és
környéke ugyanis a cég tulajdonában áll, a Spar pedig tõlük bérli a területet.
Az önkormányzat több-

Felszentelték a felújított Filoxéra kápolnát

T

ercsi Zoltánnal, a
Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom plébánosával közösen bemutatott hálaadó szentmisén
áldotta meg Bajzáth Ferenc, az Óbuda-Hegyvidék
Szentháromság
Templom plébánosa a felújított Filoxéra kápolnát
szeptember 14-én. A kápolnát a Nemzetgazdasági Minisztérium, ÓbudaBékásmegyer
Önkormányzata és a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásának
köszönhetõen újíttatta fel
az idén 20 éves „Braunhaxler” Egyesület.
A szentmisén részt vett
és beszédet mondott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyûlési képviselõ, Bús
Balázs polgármester, a jubileumi év fõvédnöke,
Pappné Windt Zsuzsanna, a „Braunhaxler”
Egyesület elnöke és
Neubrandt Istvánné, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

szöri ismételt kérésére
azonban sem a Spar, mint
bérlõ, sem az ingatlan alap,
mint tulajdonos nem kapcsolódott a felújítási tervekhez, még a saját épületeik homlokzatának rendezésével sem. Pedig a legtöbb lakossági panasz a
Spar környékének rendezetlenségére és az ott randalírozókra érkezett.
Az önkormányzat a
visszhang és támogatás
nélkül maradt kezdeményezések után saját felújításba kezdett. A cél egy átlátható, találkozókra, pihenésre alkalmas, mindenki

számára szerethetõ, valódi
közösségi tér kialakítása
volt, ami különösen fontos
egy szakrendelõ mellett,
ahol folyamatos a beteglátogatás.
Az önkormányzati beruházásban megvalósuló rehabilitációs munkálatok
májusban kezdõdtek, és
két ütemben zajlanak. Az
elsõ, nyár végén befejezõdött ütemben a burkolatok
és zöldfelületek újultak
meg. A korábbi növényzet
nagy része helyett újakat
telepítettek, kicserélték az
utcabútorokat, amelyek
ezentúl növénykazettaként
mûködnek, virágokkal,
fákkal, gyepfelületekkel. A
tér közepén párásító berendezés frissíti a kánikulai
napokon itt megpihenõket.
A beruházás második
üteme akkor valósulhat
meg, ha az Erste Nyíltvégû
Euro Ingatlan Befektetési
Alap és a Spar partnernek
bizonyul ebben. Ez esetben a jelenlegi pavilonok
helyére új, modern pavilon
kerülhet, amelyben - a környéken élõk igényének
megfelelõen - pékség,
zöldséges vagy éppen kávézó kaphat helyet.
obuda.hu

Átszállás nélkül Békásról
Káposztásmegyerre
Szeptember 15-tõl átalakult a békásmegyeri, az
újpesti és a káposztásmegyeri buszhálózat.

A

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Megyeri híd 2008as átadása óta Káposztásmegyer
felõl
egyre nagyobb igény
mutatkozott az átszállás
nélküli autóbuszos öszszeköttetésre Békásmegyerrel. A közelmúltban
átépített 11-es út közvetlen kétirányú közúti
kapcsolatot ad a békásmegyeri lakótelepre, ezáltal lehetõség nyílt arra,
hogy a 296-os autóbusz
vonalát meghosszabbítsák, amely szeptember
15-tõl a Káposztásme-

gyeri lakótelepet is bejárva a Megyeri hídon át
Békásmegyer, Újmegyeri térig közlekedik.
A két kerület jobb összeköttetését korábban Bús
Balázs óbudai és Wintermantel Zsolt újpesti
polgármester is kezdeményezte. Békásmegyeren a BKK meghosszabbítja a 204-es busz útvonalát is, amely a jövõben szintén az Újmegyeri téri végállomásig jár
majd. A hálózati változásokhoz kapcsolódva
kismértékben módosul
még a 25-ös, a 121-es, a
122-es valamint a 126os és a 126A busz forgalma is.
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Önkormányzat – Hirdetés

Újra lakható a Tímár utcai ház

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Elkészült a Pacsirtamezõ-Tímár utca sarkán található társasház homlokzatának helyreállítása. Mint ismeretes, 2013 augusztusában robbanás történt a ház harmadik emeletén. Ennek következtében a legfelsõ emelet és a tetõtér beomlott, a ház részlegesen lakhatatlanná vált. Jelenleg a lakások helyreállítása zajlik. Visszaköltözni a munkálatok teljes befejezése és a használatbavételi engedély megszerzése után lehet
Megjelent Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ingyenes közbiztonsági kiadványa, információkkal a
kerületben elérhetõ közbiztonsági szolgáltatások
széles körérõl, fontos telefonszámokkal, elérhetõségekkel.

A

z élhetõ és biztonságos városrész
mindannyiunk
jogos
igénye. Ennek megvalósításáért már hosszú
évek óta jól felkészült, a
munkáját hivatásnak tekintõ biztonsági szakemberek dolgoztak a III.
kerületben. A közbiztonság, illetve a közlekedésbiztonság további javítása azonban azt követeli, hogy a kerületi
rendõrkapitányság, az
önkormányzat közterület-felügyelete, a katasztrófavédelem és a
helyi polgárõr egyesület
szorosabbra fûzze kapcsolatait. Az egyenruhások munkája nélkülözhetetlen,
azonban
szeretteik és értékeik védelmében jelentõs elõrelépést a különbözõ lakóközösségek tagjai maguk is elérhetnek. Ehhez
arra a fajta szemléletváltásra van szükség, me-

A közbiztonságért közösen
lyet a közösségépítés
gondolata jelenthet. Igaz
ez a sûrûn lakott, panelházas övezetekben éppúgy, mint a kertvárosias
területeken. A másik ember iránti figyelem és a
szolidaritás a bûn- és
balesetmegelõzés terén

komoly segítséget jelenthet. Természetesen a
magunk eszközeivel,
önkormányzatként mi is
arra törekszünk, hogy
különbözõ programokkal és eszközökkel védelmet biztosítsunk a
legveszélyeztetettebb

csoportoknak: az idõseknek és a gyermekeknek.
Fontosnak tartjuk közterületeink rendjét is,
ezért a már meglévõ térfigyelõ kamerarendszert
a jövõben modernizálni,
a hálózatot pedig bõvíteni akarjuk. E kiadvány,
ugyancsak azt a célt
szolgálja, hogy minél
több információval rendelkezzenek az itt élõk
az Óbuda-Békásmegyer
területén elérhetõ, biztonságot célzó szolgáltatások széles körérõl, és
pontosan tudják, hogy
szükség esetén hová fordulhatnak segítségért.
A sokak számára
hasznos ismereteket és
elérhetõségeket tartalmazó ingyenes kiadvány letölthetõ a honlapról illetve a következõ helyeken személyesen átvehetõ: az önkormányzat Biztonságszervezési Irodájában (1033
Budapest, Fõ tér 2., II.
16.) • az okmányirodákban és az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáin
• a polgármesteri hivatal
elõterében (1033 Budapest, Fõ tér 3., fsz.) • a

szociális szolgáltató intézményekben, idõsek
klubjaiban • a szakrendelõkben, tüdõgondozóban • az Óbudai Kulturális Központ intézményeiben • a Máltai játszótereken • az önkormányzat által üzemeltetett piacokon • ÓbudaBékásmegyer Közterület-felügyelet ügyfélszolgálatán (1033 Bp.,
Mozaik utca 7.)
Reméljük, a füzet hozzájárul ahhoz, hogy ne
csak az utcákon és a már
bekövetkezett baj körülményei során érzékelhessék a segítséget, de
akkor is láthassák, áttekinthessék a kerület közbiztonsági rendszerét,
amikor nincs is közvetlenül szükségük rá.
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Önkormányzat – Kultúra

A Danubia zenekar próbahelye az egykori Flórián mozi
Régi vágya teljesül az
Óbudai Danubia Zenekarnak azzal, hogy az önkormányzattól próbahelyként
megkapja a volt Flórián
mozi épületét

S

ok mindenben tudta
támogatni az önkormányzat az elmúlt években az Óbudai Danubia
Zenekart, az egyetlen
dolog, ami hiányzott
még: egy jó próbaterem.
Mivel az önkormányzat
tíz évnyi küzdelem után
visszakapta egy régi ingatlanát, az egykori Flórián mozi épületét, a
képviselõ-testület úgy
döntött, hogy ezt kulturális célra kívánja fordítani. Ezt kaphatja meg
próbahelynek a zenekar jelentette be Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere szeptember 9-én, a Danubia

FOTÓ: ASSAY PÉTER

évadnyitó sajtótájékoztatóján hozzátéve. - Önkormányzatunk ars poeticája, hogy bármit is teszünk a cél a közösségépítés. Erre pedig a leg-

alkalmasabb eszköz a
kultúra. Ezért tekintjük
szívügyünknek a tehetséges zenekar támogatását minden rendelkezésünkre álló eszközzel.

30 kerületi intézmény azonnali
helyreállítását rendelte el a polgármester
Jelentõs mennyiségû esõ esett szeptember 11-én éjjel Budapesten, a víz sok
gondot, fõként beázásokat okozott több
kerületi intézményben. Bús Balázs polgármester egy nappal az esõzések után
utasította az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.-t,
hogy mérje fel a károkat és sürgõsséggel, már hétvégén javítsák ki azokat,
amelyeket lehet, illetve biztosítsák a
balesetveszély és az esetleges mûködésképtelenség elhárítását.

A

z esõzések összesen 30 kerületi
intézményben, ezen belül 15
óvodában, 7 általános iskolában, 1
gimnáziumban, 2 gyermekrendelõben, 1 szociális intézményben, továbbá 4 olyan intézményben okoztak károkat beázások által, amelyek energetikai korszerûsítése zajlik.

Az utóbbi 4 épület esetében az ázásokat két okra lehet visszavezetni: az
egyik, hogy a kivitelezõ nem elég körültekintõen oldotta meg a vízelvezetést - az ebbõl adódó károkat természetesen garanciálisan javítja -, másrészt viszont az épületek régi, rossz
csatorna-hálózata miatt nem tudott a
víz a megfelelõ úton elfolyni. A többi
26 intézmény esetében is az épületek
korára, az elöregedett anyagokra vezethetõk vissza a beázások, amelyek
helyenként lokális tetõszigeteléssel,
ablakok szegélyezésének, lefolyók és
összefolyók cseréjével, egyéb karbantartási munkálatokkal, míg némelyik
épületnél teljes tetõfelújítással oldhatók csak meg. Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. mûszaki felmérése szerint a
károk összege közel 30 millió forint.
A
polgármester
mindezeket figyelembe véve elrendelte az
intézmények azonnali
helyreállítását az önkormányzat költségvetésében elkülönített
vis major keret terhére, és köszöni a szülõk, a pedagógusok és
a gyermekek türelmét, megértését a karbantartási munkálatok
ideje alatt.

Gõz László, az eseménynek helyet adó Budapest Music Center
igazgatója úgy fogalmazott, Óbuda támogatása
példamutató, mert így a
fõvárosban a Budafoki
Dohnányi Zenekarral
együtt már két olyan zenekar is mûködik,
amely városrész nevét
viselheti.

A Danubia és a III. kerület kapcsolata egyébként 2007-ben kezdõdött,
a zenekar - amely arról is
híres, hogy tehetséges fiatal zenészeket nevel ki azóta minden fontos kerületi rendezvényen fellép, emellett helyi iskolákban is koncertezik.
- Ez egy nagyon sikeres program. Az iskolaigazgatóktól és a szülõktõl is elismerõ viszszajelzések érkeznek
hozzám, hozzánk mondta Bús Balázs.
Az állandó és jó minõségû próbahely nagy
segítség a munkában,
ezért a Danubia alig várja már, hogy belakhassa
a helyet.
A koncertidényben
két bérletsorozattal, a
tõlük megszokott precizitással és magas mûvészi igénnyel viszik
évadjukat, amely a Zeneakadémián
indult
szeptember 16-án két
Liszt-mûvel, Vásáry Tamás vezényletével.
K. Gy.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

A Magyar Dal Napja alkalmából az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény mintegy 200 lelkes klubtagja tárogatószóra vonult be a környezõ utcákból a Fõ térre szeptember 14-én. Hat népdal hangzott el, majd körcsárdással fejezõdött be az esemény a magyar zene ünnepén
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Összefogás a rászorulókért

Kenyér féláron
Az egyenként 10 kilogramm kenyér kedvezményes megvásárlására jogosító bérleteket az Önkormányzat szociális intézményein keresztül juttatja el a támogatásra szoruló embereknek - jelentették be az óbudai Máltai pékségnél a témában tartott sajtótájékoztatón szeptember
10-én. A jogosultak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Zápor utcai szociális pékségében így 100 forintért vásárolhatnak egykilós kenyeret, 50 forintért juthatnak hozzá fél kilós cipóhoz.

Kenyérbérlet
éttermek
támogatásával
Október 1-jétõl havonta
ezer kilogramm kenyér
kedvezményes megvásárlására jogosító bérletet bocsátanak ki. A program a
kerületben mûködõ éttermek támogatásával valósul meg. A csatlakozó vendéglátóegységekben az
asztalokra tett táblák tudatják a vendégekkel, hogy
olyan helyen étkeznek,
ahol rászoruló embereket
segítenek kenyérhez jutni.
A kenyér a Szeretetszolgálat szociális pékségében
készül, ahol megváltozott
munkaképességû és hátrányos helyzetû emberek
dolgoznak. Az ott sütött

pékáruk részben a Szeretetszolgálat intézményeibe, idõsotthonokba és hajléktalanszállókra kerülnek, de más szociális intézmények és a környéken
lakók is vásárolnak belõle.

Fejlett szociális
ellátórendszer
A program indulását bejelentõ sajtótájékoztatón
Bús Balázs polgármester
örömét fejezte ki a Máltaiakkal közös újabb szociális program elindításával
kapcsolatban. Elmondta:
az önkormányzat régóta jó
kapcsolatot ápol a Máltai
Szeretetszolgálattal, amit
számos közös szociális
program fémjelez. Hangsúlyozta, hogy a városrész

fejlett szociális ellátórendszert épített ki és mûködtet, valamint rendszeres támogatást nyújt a szociális
területen dolgozó civil
szervezeteknek. Példaként
említette, hogy a családsegítõ központ napi 600
adag meleg ételt oszt ki rászorulóknak a kerület két
pontján. Az önkormányzat
a szünidõben 16 ezer adag
ebédet biztosított a nyári
gyermekétkeztetés során,
két iskolában és az önkormányzat napközis táboraiban, az elmúlt idõszakban
pedig 122 alkalommal,
mintegy 13 ezer ételcsomagot juttattak rászorulóknak az élelmiszerbankkal fennálló együttmûködésben. A kerületben két
civil szervezet folytat
gyermekétkeztetést a tanítási idõszakban naponta,
iskolakezdés elõtt. A reggeliztetést szintén támogatja az önkormányzat.

úgy fogalmazott: nélkülözõknek ételt juttatni a
legszebb szociálpolitikai
tevékenység, és külön
örül annak, hogy ebbõl
helyi vállalkozók is részt
vállalnak. Mint mondta,
szimbolikusnak tartja a
Máltai pékség projektet
azzal, hogy a boltban
megváltozott munkaképességûek dolgoznak. A
rászorulók segítenek rászorulókon, ez egyben
rehabilitáció is azoknak,
akik a pékségben dolgozhatnak. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy
a jövõben kiterjeszthetik
a most induló projektet.
Gyõri-Dani Lajos, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetõ alelnöke elmondta: a kenyerek a Máltai Szeretetszolgálat szociális

Szociális pékség
Bús Balázs a kenyérbérlettel kapcsolatban

lete a másik ember társasága.” Az önkormányzat évek óta nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, és minden egyes tervezése,
Dr. Szatmári Péter általános rektorhe- fejlesztése ennek a gondolatnak a jegyében
lyettes így fogalmazott: - A Zsigmond Király valósul meg, Ezek lehetõséget teremtenek az
Fõiskola mint egy család, az Önök generáci- embereknek a találkozásra, legyen szó kultuója nélkül nem lehet teljes. Amikor megszü- rális rendezvényekrõl, vagy az ebben a cikletett a gondolata az Akadémiának ez vezérelt lusban elkészült 16 fitneszparkról, melyek a
bennünket… nagyon hiányoztak nekünk- fizikai aktivitást is segítik megõrizni.
utalt vissza a kezdetekre.
A polgármester úgy látja, az idõsek generáMost is, mint minden elõadáson megtöltik ciójában megjelent egy új réteg, akik koruk
az elõadót a tanulni vágyó idõsek, akik száma ellenére sokkal fiatalosabbak, nyitottak, éridén õsszel túllépi a 3000-et.
deklõdõbbek a tanulás és a fizikai állapotuk
Bús Balázs polgármester Jan Gehl dán megõrzése tekintetében is. Örömét fejezte ki,
sztárépítész gondolatait idézte köszöntõéjé- hogy Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája melben: „Az embernek a legfontosabb szükség- lett a Szent Margit Szakrendelõ San Marco
Szabadegyetem egészségügyi és az
Óbudai Egyetem Zöld Szabadegyetemének környezetvédelmi elõadásain is a hallgatóság nagy része az
idõsebb generáció tagjai.
A III. kerület egyre vonzóbbá válik
az ipari és a kutatás-fejlesztési ágazat
képzése számára is, szeptembertõl a
Graphisoft Parkba mûködik az
International Business School is,
amely nemzetközi képzést is nyújt.
Bízom benne, hogy Óbuda egyfajta oktatási központtá válik az ilyen és
hasonló képzéseknek köszönhetõen zárta szavait Bús Balázs.
F
: ANTAL ISTVÁN

Szeniorkorúak képzése
Elkezdõdött szeptember 11-én az immár hetedik
szenior képzési félév a Zsigmond Király Fõiskolán. Az évnyitón Bús Balázs polgármester köszöntötte a hallgatókat

2

011 szeptemberében indult az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Zsigmond Király Fõiskola szenior oktatási programja, amely párját ritkítja az országban. Dr
Jászberényi József a képzés vezetõje idén is
izgalmas elõadásokat állított össze a padokba
visszavágyó idõsebbeknek. A nyitó elõadás
és a továbbiak is teljes mértékben a szenior
korosztályt célozzák, témái az idõsek életében jelentkezõ megoldandó problémák, feladatok köré csoportosulnak.
Endrei Judit, a Nyugdíjasok
Óbudai Akadémiájának háziasszonya köszöntötte elsõként a padokban ülõket. Arra a kérdésére, hányan vannak elõször az Akadémián, az egybegyûltek közel fele tette fel a kezét, csakúgy mint arra a
kérdésre, kik jöttek más kerületekbõl. A számok jól mutatják, hogy a
hét éve indult képzésnek híre ment
az országban és igény is van rá.

pékségében készülnek.
Az üzlet az önkormányzat által térítésmentesen
biztosított kerületi ingatlanban mûködik. Az
itt sütött pékáruk részben a Szeretetszolgálat
saját
intézményeibe,
idõsotthonokba és hajléktalan szállókra kerülnek, de más szociális intézmények és a környéken lakók is vásárolnak
belõle.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország
egyik legjelentõsebb karitatív szervezetévé vált,
melynek Óbuda az egyik
legrégebbi és legnagyobb bázisa. Kézenfekvõ volt, hogy a „Mindennapi kenyerünk” jótékonysági program bevezetését is helyben kezdeményezzék.

OTÓK
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Mûemlékvédelem, öko-környezet, tudásalapú bázis

Egyetemi negyed a Graphisoft Parkban
A centenárium és a 15 éves évforduló együttes
megünneplése szimbolizálja az ipari társadalomból a tudásalapú társadalomba való átmenetet - emelte ki Bojár Gábor, a Graphisoft
Park igazgatótanácsának elnöke megnyitójában. Bárczy István 100 évvel késõbbi utóda,
Budapest mai fõpolgármestere, Tarlós István
és Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Bús
Balázs ez alkalommal avatta fel az alapító Bojár Gáborral együtt a Graphisoft Park küldetését kiteljesítõ új egyetemi negyedet, az
Aquincum Campust.

Á

tadták a Graphisoft Park új egyetemi
negyedét szeptember 5-én. Az Aquincum Campusban elsõ lépésben az Aquincumi Technológiai Intézet és az IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola kapott helyet. A
volt gázgyári területen mûködõ cégek komoly szerepet töltenek be a hazai szellemi
kapacitás itthon tartásában, egyúttal az innovatív üzleti kívánalmakat is figyelembe
veszik, illetve azt, hogy egy öko- környezet jöjjön létre.
Az Óbudai Gázgyárat száz éve, 1914ben adta át Bárczy István, Budapest fõpolgármestere. A Graphisoft Park tizenöt éve
a gyártelep helyén kezdte mûködését, és
megalakulásától kezdve célja volt a hazai
informatikai-mûszaki tehetségek Magyarországon tartása. A park kialakításában a
hangsúly a zöldterület maximalizálásán és
a gépkocsik föld alá rejtésén volt.

Itthon tartani
a szellemi kapacitást
Az alapító Graphisoft után több hazai tulajdonú kis- és középvállalkozás mellett
több nagynevû multinacionális cég is ide telepítette fejlesztõ- és kereskedelmi központját. Mindezek nagy szerepet játszottak az
Aquincumi Technológiai Intézet és az IBS
Nemzetközi Üzleti Fõiskola döntésében,
hogy ide tegyék székhelyüket az idei tanévkezdettõl, és kiváló körülmények között
folytathassák a diákok oktatását. Az avatóünnepségen Tarlós István fõpolgármester
méltatta, hogy a területen található cégek,
képzõhelyek komoly szerepet vállalnak a
hazai szellemi kapacitás itthon tartásában.
Szavai szerint a Graphisoft Park elsõrangú
szakmai képzést bonyolított le egyszerre a
magyar matematikai hagyományokat és az
innovatív üzleti kívánalmakat figyelembe
véve, és arra is ügyelt, hogy egy öko- környezet jöjjön létre. A fõpolgármester hangsúlyozta, hogy az intézmény viszi a város jó
hírnevét és számos külföldi diákot vonz,
akiknek egy része itt is marad. Kiváló példának nevezte a parkot a barnamezõs területek felélesztése szempontjából is.

Öko környezetben
A rendezvényen Bojár Gábor, a
Graphisoft Park igazgatótanácsának elnö-

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

ke arról beszélt: amikor 1982-ben céget
alapítottak, a legjobb szoftveresek itthon
tartását tûzték ki célul. Megjegyezte: ma
az eredetileg tervezett terület háromszorosán dolgoznak, ahol nem az autók, hanem
a zöldfelületek dominálnak. Az Aquincum
Campusról szólva fontosnak nevezte, hogy
a parkban dolgozó cégek jobban megismerhetik a fiatalokat és választhatnak közülük új munkatársakat.

Nagy vonzerõt jelent
az egyetemi negyed
Bús Balázs polgármester úgy fogalmazott, hogy a III. kerület egyre fontosabb
szerepet kap a fõváros egyetemi életében.
Mint mondta, megnyugvással tölti el, hogy
az egykori ipari mûemlék „gondos gazda”
kezébe került. Fontosnak nevezte, hogy a
következõ években az önkormányzat és a

kerületben mûködõ vállalkozások között
fennmaradjon és elmélyüljön az a partneri
együttmûködés, ami a tudásipar, de akár a
sport, rekreáció és egyéb más területeken
is hozzájárul ahhoz, hogy Óbuda „minél
inkább szerethetõ arcát mutassa”.
Tamás István, az IBS alapító rektora fontosnak tartotta, hogy az intézmény Magyarországon is
képes alternatívát
nyújtani
azoknak a diákoknak, akik
nemzetközi diplomát, valóságos piaci és
karrier felkészültséget szeretnének.
(sz)
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Képzési program
a Szent Margit
Rendelõintézetben

Naprakész ismeretekkel rendelkezõ, magasan képzett
egészségügyi szakdolgozók
várják az óbudai Szent Margit Rendelõintézetbe érkezõ
pácienseket. A most zárult
képzési programnak köszönhetõen az intézetnek jelentõs humánerõforrás-fejlesztésre volt lehetõsége.

A

z Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programja
(TÁMOP) keretében, az
Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával, a Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. 14 szakdolgozója kezdhetett egy-másfél
éves, akkreditált szakmai
továbbképzést. A képzési
programnak köszönhetõen immár a következõ
szakemberek szolgálják a
magas színvonalú betegellátást a rendelõintézetben:
audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus;
endoszkópos szakasszisztens; epidemológiai szakápoló; fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai
és angiológiai szakasszisztens; klinikai fogászati higiénikus, onkológiai szakasszisztens; sürgõsségi
szakápolók; szonográfus
szakasszisztensek.
A
TÁMOP-6.2.2.AKMR/11-1-2012-0004 jelû
pályázat során megítélt
49.999.999 forint vissza
nem térítendõ támogatás a
fenti szakképzéseken kí-

vül azt is lehetõvé tette,
hogy a Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.
56 dolgozója komplex
együttmûködési és kommunikációs kompetenciafejlesztõ tréningen vegyen
részt. A szakképzések és a
tréningek 2012 novembere és 2014 szeptembere
között zajlottak.
- A Szent Margit Rendelõintézet vezetõségének
elsõdleges célkitûzése,
hogy a kerület szakrendelõi Óbuda-Békásmegyer
lakosainak a lehetõ legmagasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat
nyújtsák. Ehhez elengedhetetlen, hogy a munkatársaink képzettek és motiváltak legyenek, illetve hatékonyan dolgozzanak
együtt. - hangsúlyozta
Szente Zsuzsa, a Szent
Margit Rendelõintézet
ápolási igazgatója, a projekt szakmai vezetõje. - Ez
a továbbképzési program
olyan szaktudás megszerzését tette lehetõvé szakdolgozóink
számára,
melyre egyébként nem lett
volna lehetõségük annak
idõ- és költségvonzata miatt. Aprogram eredményeképpen immár naprakész
ismeretekkel rendelkezõ,
magasan képzett szakemberek segítik a Szent Margit Rendelõintézet mindennapi gyógyító munkáját és szolgálják ÓbudaBékásmegyer lakosainak
egészségét.

Szakmai nap az esélyegyenlõség jegyében
A Türr István Képzõ és Kutató Intézet Közép-Duna menti Igazgatósága szervezésében szakmai eszmecserét
tartott több önkormányzat
képviselõje a Városházán
szeptember 10-én.

A

találkozón nyolc
önkormányzat mutatta be települése Helyi
Esélyegyenlõségi Programját. A szervezõk részérõl Ferdinandy Katalin projektmenedzser értékelte az elkészült programokat.
Házigazdaként Kelemen Viktória alpolgármester köszöntötte a
résztvevõket. Kiemelte,
hogy a III. kerületben, a
„Gondoskodó Óbuda”
mottóval milyen fontosnak tartják a hátrányos
helyzetben lévõk esélyegyenlõségét, melyet igazol mindaz a sokrétû in-

tézkedés is, amellyel
Esélyegyenlõségi Programjuk a szervezõk részérõl elismerést kapott.
Elõadásában végigvezette az újszülöttektõl
kezdve a legidõsebbekig
biztosított ellátásokat, támogatásokat, programokat, melyekkel az önkormányzat a szociális biztonság megteremtését
tûzte ki célul. Az újszülöttek támogatása, a gyerme-

kek reggeliztetése, az
Óbudai Rehab Atlétikai
Kupa, a Nyugdíjasok
Óbudai Akadémiája, a
szabadtéri fitneszparkok,
az ingyenes egészségügyi
szûrõnapok és számos
más preventív szolgáltatás bemutatásával a jelenlévõk megismerhették a
gondoskodás jegyében
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának közösségépítõ intézkedéseit.

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj pályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával az
Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a 2014/2015ös tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó sportoló” elnevezésû
ösztöndíj pályázatot a III. kerületben lakó és tanuló, 7-12.
évfolyamra beiratkozott tanulók számára, akiknek a
2013/2014-es tanév végén a tanulmányi eredménye elérte vagy meghaladta a 4.00 átlagot. Havi 10.000 forint
pályázati támogatásban idén is minimum 25-en részesülhetnek 10 hónapon keresztül. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget! A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 30-án
(kedd) 12 óráig. (www.obudasport.hu, 388-9770)
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Újabb fejlesztés a Szent Margit Kórházban

Megújult a kardiológiai osztály
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az önkormányzat többéves küzdelmének eredményeként a Szent Margit
Kórház 2013. január 1-tõl
ismét önálló intézmény. A
kórház azóta 256 aktív és
200 krónikus, rehabilitációs ággyal, 31 szakrendeléssel látja el a kerület és
az agglomeráció betegeit.
A kardiológiai osztályon
évente 3 ezer - 3 ezer 500
fekvõ- és 7 ezer ambuláns
beteg ellátása zajlik.
Emellett a szív-ultrahang
laborban több mint évi 5
ezer vizsgálatot végeznek.
- A Margit Kórház
egyik legforgalmasabb
osztálya az elmúlt két évtizedben teljesen leamortizálódott, infrastrukturá-

FOTÓK: ASSAY PÉTER

lisan és technikai felszereltségében
egyaránt,
ezért a kórház és az osztály mellett mûködõ alapítvány összefogott az áldatlan állapotok megszüntetésére. Folyamato-

san bõvülõ szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel
igyekszünk még jobbá
tenni a hagyományosan
magas színvonalú szakmai munkát. Ennek a folyamatnak egy fontos ál-

lomásához érkeztünk, hiszen két éves felújítási
program eredményeként
átadhatjuk a megújult
kardiológiai osztályt mondta dr. Badacsonyi
Szabolcs, a Szent Margit
Kórház megbízott fõigazgatója, aki hozzátette: Szerencsére sokan mellénk álltak, támogatták a
felújítási
programot.
Kampányidõszakban sokan sokfélét ígérnek az
egészségügyi dolgozóknak és intézményeknek,
de hitelessé csak azok
válnak, akik valódi segítséget adnak - utalt a fõváros és a kerület pénzügyi
hozzájárulására. Az alapítvány más támogatók
jóvoltából is jelentõs
pénzügyi forráshoz jutott
a szükséges fejlesztésekhez, melyet a kórház saját
bevételeibõl egészített ki.
A közös erõfeszítések
eredményeként összességében 75,5 millió forintot
tudtak fordítani a kardiológiai osztály felújítására.
Tarlós István fõpolgármester felidézte a korábbi elhibázott „szakma”politikai döntést, amikor
2007-ben „valakiknek”
az az õrült ötlete támadt,
hogy elõször a János
Kórházzal összevonja,
majd ellehetetlenítse, végül pedig megszüntesse a
Margit Kórházat. A továbbiakban arról beszélt,
mindig is szívén viselte a
kórház sorsát, és a III. kerület vezetésével sokat
tettek azért, hogy tavaly
év eleje óta ismét önálló-

an mûködhessen a Szent
Margit Kórház. Hozzátette: az egészségügyi intézmény továbbra is számíthat a fõváros segítségére, mint ahogy a mostani felújításhoz is biztosított forrásokat.
Dr. Varjú Imre, a kardiológiai osztály vezetõ fõorvosa hangsúlyozta,
hogy mostanra minden
szakmai feltételnek megfelelõ, nyolc ágyas coronaria õrzõben és 19 teljesen felújított kórteremben 49 aktív kardiológiai
eset ellátását szolgáló,
valamint 25 rehabilitációs ággyal, több újonnan
kialakított vizesblokkal,
vizsgáló
helyiséggel
(többek között vadonatúj
szív ultrahanggal és terheléses EKG készülékkel) fogadhatja a kardiológiai ellátást igénylõ betegeket a kerületbõl és a
környezõ kistérségekbõl.
A kórház emléklappal
köszönte meg a megmaradáshoz és megújuláshoz nyújtott segítséget
mások mellett Bús Balázs polgármesternek és
Tarlós István fõpolgármesternek.
(sz)
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Önkormányzat

A környezetvédelem közös ügyünk?
- Vágatlan interjú Béres Andrással, a környezetvédelmi bizottság elnökével Egyre többen élnek környezettudatosan a kerületben. A városvezetés is különösen nagy hangsúlyt fektet
a környezetvédelem ügyére. Szerkesztõségünk éppen ezért úgy gondolta, megkérdezi a témában illetékes szakbizottság elnökét, Béres András (Párbeszéd Magyarországért) önkormányzati képviselõt. A beszélgetést követõen kollégánk megírta az interjút a felvett hanganyag alapján. Interjúalanyunk nem jelezte, hogy kérdéseink provokatívak, netán a témába nem illõek lennének. A cikket elküldtük Béres úrnak, hogy legyen módja kiegészíteni azokkal a gondolataival, amiket esetleg nem mondott el a bizottsági munkáról. Ezzel szemben egy olyan változatot küldött vissza, ami alapjaiban tért el az eredeti koncepciótól. Teljes mértékben átírta a szöveget, kifejezetten azzal a céllal, hogy kampány célokra használhassa a megjelenést, egyértelmûen provokálva, egyúttal újabb és újabb alaptalan, minõsíthetetlen kijelentéseket téve lapunkra, vélhetõen abban bízva, hogy: „majd úgysem jelenhet meg a beszélgetés”. Ismételten kértük, egyeztessünk, hiszen fontosnak tartjuk a véleményét bizottsági elnöki minõségében, és
annak teret is szeretnénk adni az Óbuda Újságban. Ennek ellenére továbbra is alaptalanul rágalmazott
bennünket blogján, Facebook-oldalán azzal a kijelentéssel: cenzúrázzuk a cikkeket, interjúkat. Eddigi
munkánk során nem találkoztunk hasonló támadással. Mindezek tükrében szerkesztõségi ülésünket követõen úgy döntöttünk, a diktafonra vett interjút eredeti, szerkesztetlen formában adjuk közre.
- Határozott célkitûzésekkel vágott neki az elmúlt
négy évnek?
- Egyrészt szerettünk volna egy átláthatóbban, jobban, hatékonyabban mûködõ önkormányzatot teremteni. Nyilván egy környezettudatosabb és egy zöldebb
Óbudát szerettünk volna teremteni, ugye, ezáltal, hogy
nyílván nem többségbe kerültünk, hanem egyedül kerültem be képviselõkéntm, így ugye aki ellenzéki képviselõként elindul, annak kevesebb lehetõsége van.
Ilyen szempontból szerencsés, hogy a környezetvédelmi bizottságot én vezethetem. Mondjuk, a környezetvédelmi bizottság, egy-másfél éve van, amióta én
ott elnök vagyok, mert régebben egy az egyben mûködött. Tudni kell azt, hogy a kerületnek, a környezetvédelemmel kapcsolatban viszonylag kevés jogosítványa van. Nagyon sok minden az államnál és a fõvárosnál van. Tehát ha valami problémát észlelünk, azt
nem biztos, hogy kerületi szinten meg tudjuk oldani.
Volt egy komoly probléma, amibe beleütköztünk. Illetve az is, hogy azért a politika gyakran kerüli a környezetvédelmi szempontokat, a kerületben is és a fõvárosban is. Erre nagyon jó példa a római-parti védmû
esete, ahol egy olyan koncepciót erõltet a fõváros, ami
szerintünk nagyon környezetromboló, nem veszi figyelembe se a környezetvédelmi, sem az igazságossági, sem a gazdaságossági szempontokat, hanem valaki kitalált egy nyomvonalat és azt próbálják alátámasztani mindenféle szakértõi véleményekkel, többkevesebb sikerrel. Ugye, ebben az ügyben volt egy fakivágási engedély, amit a környezetvédelmi bizottság
tárgyalt és sikerült elérnem, hogy a védett fákra ne adjunk fakivágási engedélyt. Erre az volt a fõváros válasza, hogy ezt a területet elvonták a kerülettõl. Tehát
gyakorlatilag most nem lehet tudni, most mi fog ott
történni. De minden esetre az elfogadhatatlan, hogy az
elmúlt 24 évben hagyták beépülni, és nem oldották
meg ezt a problémát, hogy a Római-part állapota kritikán aluli. Nagyon kevés pénzt költenek rá, arra hivatkozva, hogy majd ha lesz védmû, és egy rossz koncepciót erõltetve nem sikerült négy alatt elõrelépni.
Tehát se a vízvédelem nincs megoldva, se a Rómaipart állapota nincs rendezve és nem sikerült egy olyan
koncepciót kitalálni, ami sok mindenkinek a szempontjainak megfelel, és ezért ezen mindenképpen változtatni szeretnénk. Sokkal komolyabb civil
egyeztetést szeretnénk, és népszavazással megerõsíteni, egy olyan koncepciót elfogadni, ami mind környezetvédelmi, mind igazságossági, mind gazdaságossági szempontból megfelelõ. Most már közelebb állunk,
a PM fõvárosi képviselõi már két-három éve is azt

kérték, hogy a kerítések vonalában tervezett mobil
védmûvön gondolkodjon el, és a fõváros, és arra próbáljanak megcsinálni valamilyen tervet. Azért lenne
jó, mert a fák nagyobb részét meg lehetne menteni.
Most így legutoljára hallottam olyat, hogy a polgármester úr is hajlik erre valamennyire. Csak hogy elment négy év sajnos idõközben. Ez van. Tehát volnának más megoldások, de valamiért csak egyet voltak
hajlandóak kidolgozni, és végiggondolni. Másik hasonló probléma a Gázgyár kármentesítése. Azt tudni
kell, hogy ott a régebbi ipari termelés miatt rengeteg
veszélyes vegyszer van a földben, a Duna alacsony
vízállásánál cianidok és más káros származékok szivárognak a Dunába. Ez 20 éve ismert probléma és 20
éve nem születik rá megoldás, mert a Fõgáz folyamatosan húzza a történetet. Azt tudni kell, hogy a Fõgáz
félig fõvárosi, félig külföldi tulajdonban van. Most kivásárolta a Magyar Állam a külföldi tulajdonosát.
Most 100 %-ig magyar tulajdonban van. De ennek ellenére a négy év alatt megint csak ebben az ügyben
sem történt semmi. Alégszennyezettség kérdése érdekes. Nekem volt egy önálló képviselõi indítványom
arra vonatkozóan, hogy állandó légszennyezettségi állomást létesítsünk a kerületben.
- Az miért lenne jó?
- Azért, mert tudnánk azt, hogy milyen a légszenynyezettség szintje.
- És mit lehetne kezdeni az adatokkal?
- Mindjárt elmondom. Jelenleg Budapesten, azt hiszem, 10 van. Ebbõl Budán a legészakabbra a Kosztolányi Dezsõ téren van. Tehát a Kosztolányi Dezsõ
tértõl fölfelé nincsen sehol. Így nem tudjuk, hogy
Óbudán mi a helyzet. Különben itt a testület elfogadta, és kértük a fõvárost, hogy létesítsenek. Persze nem
csináltak semmit. Amiért fontos lenne tudni. Egyrészt
azért lenne fontos, hogy értesíteni tudjuk az embereket, hogy most magas a légszennyezettség, és ne most
futtassák az utcán a gyerekeket, ne most rakják ki napozni a nyugdíjasokat a szabadba, ártalmas lehet. Azt
tudni kell, hogy Pesten az emberek kb. 5 évvel kevesebbet élnek, a magas légszennyezettséggel átlagosan,
ez komoly probléma, csak nem igazán foglalkozunk
vele. Az az elsõ lépés, hogy legalább tudjuk, hogy mi
van, és ha legalább tudjuk, mi van, akkor tudjuk értesíteni az embereket, hogy tudjuk csökkenteni, mondjuk egy forgalomkorlátozással a légszennyezettséget
azokon a napokon mikor ez tetõzik.
- Miért kell helyben mérni? Nem lehetne ezeket az
adatokat egyszerûen az Országos Meteorológiai
Szolgálattól átvenni?

- Azt, hogy helybeli, azt
nem, mert nem mérnek korrekten különben. Nem azt és
nem úgy mérik országosan és
budapesti szinten, mint
ahogy kéne. Gyakran a legveszélyesebb vegyületeket nem mérik. Nem rendszeres a mérés máshol
sem. Ez nagyon nagy kivetnivalókat hagy maga
után, ahogy ezt kezelik budapesti szinten.
- Ha káros anyagot mérnek a levegõben, azonnal ki tudják szûrni azt is, hogy mi okozza a jelenlétét? Azonkívül szerintem egy önkormányzatnak
nincs jogosítványa arra, hogy például szmogriadót rendeljen el.
- Tehát igen Budapestnek van erre jogosítványa.
- Budapestnek van, nem az önkormányzatnak.
- Emellett meg pontosan lehet tudni, hogy melyik
szennyezõ anyag mitõl keletkezik. Tehát lehet tudni,
hogy mi az, amit az autók bocsájtanak ki, mi az, amit
mondjuk egy gyár.
- Komolyan gondolja, hogy Magyarországon létezik olyan gyors rendszer, amely ma káros anyagot
mér a levegõben, és holnapra riadót rendel el?
- Szmogriadót el lehet rendelni.
- Azt is csak a fõpolgármester rendelhet el.
- Egyrészt ennek megvan a módja, hogy kell ezt
csinálni. Másrészrõl egy folyamat, tehát nem egyik
napról a másikra lesz olyan magasra. Tehát bizonyos
idõjárási körülmények, meg környezetszennyezés
mellett azért egyértelmû, ha nem jön mondjuk egy
olyan irányú szél, ami ezt kitolná a városból. Tehát
ez látszik, egyrészt. Másrészt, mondjuk, az nem kerül semmibe, hogy a ha magasak az értékek az önkormányzat kiküld egy levelet az összes iskolának,
óvodának, nyugdíjas otthonnak, kórháznak, hogy figyeljenek oda, mert magas a légszennyezés. Kiírják
az önkormányzat honlapjára. Tehát ez egy viszonylag egyszerû történet lenne, ha foglalkoznának vele.
Tehát nyilván sok mindent lehet tenni azért, hogy
zöldebb legyen a város, és remélem, fogunk is tudni
többet tenni. Emellett én a pénzügyi bizottságban vagyok elnökhelyettes négy éve. Ott azért mindig próbáltam tenni azért, hogy könnyebbek legyenek a beszerzések és jobban mûködjön az önkormányzat. Erre egy elég jó példa most a kötvény kibocsátási
ügyem. Ami egy mindenképpen szerencsétlen döntés, hiszen most az állam elengedte az önkormányzat
teljes adósságát. Tehát lenulláztuk, és az elsõ évben
ugyanannyit, mint amennyi adósságunk volt, visszavesszük. Kibocsájtunk annyi kötvényt, mint amit az
állam elengedett. Mindamellett, hogy olyan fejlesztésére ment a pénz, amire szükség van. De meg lehetne ezt csinálni jobban is, de ez a problémánk volt,
hogy versenyeztetés nélkül csinálják ezt a kötvénykibocsájtást. Ezt én szóvá tettem a bizottságon. Egy
pár ilyen konkrétumra is felhívtam a figyelmet, hogy
az, ami miatt szerintem nem jó ez a banki szerzõdés.
Többek között ennek hatására egy hónappal elhalasztották a döntést, és az egy hónap alatt már sikerült annyit módosítani ezeken a feltételeken, hogy
több mint 10 millió forintot megspórol az önkormányzat minden évben, egy 10 éves kötvény esetében. De ennek ellenére még mindig nem jó a konstrukció és még mindig nem oké, hogy versenyeztetés
nélkül bízzuk meg a bankot, hogy ezt a kötvénykibocsájtást hajtsa végre. Tehát én azt gondolom, hogy
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lehetne ezt sokkal hatékonyabban és költséghatékonyabban mûködtetni az önkormányzatot, és ez azért
lenne fontos, mert ha olcsóbban tudunk kihelyezni
egy térfigyelõ kamerát, akkor több térfigyelõ kamerát tudunk kifizetni. Akkor olcsóbban tömünk be egy
kátyút, akkor kétszerannyi kátyút tudunk betömni a
kerületben, tehát ez fontos lenne ezekre jobban odafigyelni.
- Milyen ügyek mellé állt még oda az elmúlt négy
évben?
- Összeszedem a mondataimat. Azért egy pár
dolgon mindenképpen változtatni kéne, és szeretnénk is változtatni. Most nem tudom, mennyire lehet téma az, hogy én polgármesterjelölt vagyok.
- Mindenképpen érdemes megemlíteni.
- Tehát ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy vannak dolgok, amik jól mennek Óbudán, és vannak jó hagyományok, amelyeket természetesen tovább kell folytatni, és ha ez az én dolgom
lesz, természetesen tovább fogom folytatni. Viszont
nagyon sok mindenen változtatni kellene. Egyrészt
nagyon fontos az, hogy a látszategyeztetések helyett
a lakossággal és a civilekkel meg az ellenzéki pártokkal tényleg valódi egyeztetések és tárgyalások legyenek. Annak érdekében, hogy olyan döntések szülessenek, amik a kerület érdekét szolgálják és a kerületi lakosok érdekét szolgálják. Emellett nagyon fontosnak tartom valóban azt, hogy pénzügyileg hatékonyabban mûködjön az önkormányzat, hogy ne költsünk fölöslegesen túl sok pénzt egyes projektekre,
hogy több jusson például a térfigyelõ kamerák számának a bõvítésére, kátyúzásra, szociális bérlakás
programra, panelfelújításra, vagy akár a közszolgáltatásban dolgozók fizetésére. A közlekedésrõl tudnánk beszélni szerintem. A közlekedésszervezés az
nem túl szerencsésen áll a kerületben, mert részben
kerületi, részben fõvárosi probléma, de…
- A közlekedés teljes mértékben a fõváros ügye.
- Igen, de nem tudom kihagyni az informálását,
hogy amilyen táblát ki tudunk helyezni, amikor forgalomkorlátozás van, azon néha viccelõdni szoktam,
hogy képrejtvény egy-egy tábla. Tehát nem biztos,
hogy rájönnek az emberek. Elindulnak rossz felé, és
késõ jönnek rá, hogy ott nem fognak tudni elmenni
és visszafordulnak, feltartják a forgalmat. Az, hogy
sikerül összehangolni az útfelújításokat szerencsétlen. És az is, hogy nincsenek megfelelõképpen tájékoztatva. Például ebben az Óbuda Újságnak is lehetne nagyobb szerepe. Tudom, hogy ez nem az Önök
hibája, hogy nem teszik közzé.
- Kéthetente megjelenõ újságról van szó.
- De azt, hogy megbontják az utat, azt, gondolom,
elõre tudják.
- Azt igen, de azt meg is szoktuk jelentetni.
- Amikor kapnak információt. Most például a
Vörösvári út ügyében nem kaptak információt. Tehát
azt gondolom, nem az Önök hibája, nem kezdtek el
ezek után nyomozni. Hanem az önkormányzatnak,
mind a kerületinek, mind a fõvárosinak dolga kéne,
hogy legyen az, hogy ezeket az információkat valahogy megossza a lakossággal. Illetve az egy nagyon
erõs szempont legyen, hogy feleslegesen ne korlátozzuk a forgalmat, hanem csak olyan mértékben,
amennyire feltétlenül szükséges. Hasonlóan probléma szerintem a bicikliutak állapota, tehát, hogy épül,
valamennyi bicikliút van, de azok jó része olyan,
hogy biciklisták nem szívesen használják. Tehát
amikor a bicikli utat átvisszük a macskaköves Fõ téren azzal azt érjük el, hogy a biciklisták inkább az alsó rakparton életveszélyesen közlekednek. Mert
azért rossz az bicikli szempontból. Fejleszteni kéne,

Önkormányzat
mindenképpen.
- Eddig általánosságban beszélt. Ha holnaptól ön
lenne a polgármester, mi volna az elsõ ügy, amit
megoldana?
- Egyrészt átláthatóbbá tenni az önkormányzat
munkáját. De némi sikerem eddig is volt. Sikerült elérnem azt, hogy az önkormányzati képviselõk vagyonbevallása ebben a kerületben teljesen átlátható
és nyilvános, hogy kint vannak a honlapon, illetve
ezentúl nyomon követhetõ lesz a vagyongyarapodás
is. Sajnos a törvény olyan Magyarországon, hogy ez
nem egyértelmû, és sok kerületben nem lehet tudni
azt, hogy nem lehet hozzájutni ezekhez az adatokhoz. Óbudán elértük azt, hogy folyamatosan fenn
vannak a vagyonbevallások. Ezzel látszik az, hogy a
képviselõ elkezdte a munkáját, volt valamekkora vagyona, négy évig dolgozott és közben mit fejlõdött a
vagyona. Ez szerintem fontos kérdés. Nagyon fontos, hogy a közbeszerzést teljesen átláthatóvá fogjuk
tenni. Ki fogjuk rakni az önkormányzat honlapjára
az összes szerzõdést és az összes pályázati kiírást,
hogy akárki megnézhesse. Illetve akárki láthassa azt,
hogy ha én a cégemmel pályáztam volna, akkor ezt
megnyerhettem volna, mert feleennyiért meg tudom
csinálni ezt a munkát. Vagy össze lehetne hasonlítani, hogy egy másik kerületben ezt olcsóbban meg lehet csinálni, akkor mi miért nem csináljuk így. Szerintem ennek komoly árcsökkentõ hatása lenne egy
ilyen intézkedésnek. Parkolási problémát szerintem
meg kell oldani, tehát az hogy a kerületi lakosok nem
tudnak a házuk elõtt megállni a kerületben mert
P+R-nek használják az agglomerációból bejövõk a
kerületet.
- Ez már folyamatban van.
- Nem így van folyamatban, ezt úgy tudjuk mi
úgy szeretnénk megvalósítani, hogy a kerületi lakosokat a területen ingyen parkolhassanak. Tehát egy
zóna legyen a kerület, vagy ha nem is egy zóna, aki
a kerületben él, bárhol parkolhasson a kerületben. A
mostani koncepció az, hogy ha regisztrál, egy korlátozott ideig állhatna ott. Mi azt mondjuk, nem a kerületi lakosokkal akarjuk ezt megfizettetni, hanem
azokkal, akik a kerületet használják. parkolónak.
- Ez józan elgondolásnak tûnik. Viszont még
egyetlen más kerületben sem sikerült megvalósítani.
- Ez járhat azzal, nyilván, hogy kevesebb lesz a
parkolási társaság bevétele. De jelenleg sem okoz
problémát senkinek, hogy két éve fizetjük a parkolási társaság alkalmazottait, meg a helyiséget, miközben nincsen bevételünk egyáltalán. Jelenleg folyamatosan veszteségesen mûködteti az önkormányzat
a parkolási rendszert.
- Úgy érzi, ezek azok a témák, amelyekkel a kerületben a vízparttól a hegyvidéken át a lakótelepig
mindenkit meg lehet szólítani?
- Elõször mindenkinek nyílván más fontos egy
picit, tehát miként az önkormányzat is nem csak
egy dologgal foglalkozik, nyilván több üzenetet
kell megfogalmaznia. De az, hogy az egész kerület élhetõbb legyen, zöldebb legyen, szebb legyen,
az szerintem mindenkinek fontos. Az, hogy a környezet tisztább legyen mindenkinek fontos, mindannyiunk egészsége múlik rajta. Az, hogy például
a Római-part, ahova rengeteg kerületi lakos jár ki
szórakozni, az rendezett állapotú legyen. Lehessen kulturáltan biciklizni és futni, és ha jön az árvíz, az ne okozzon évente katasztrófa helyzetet, az
is mindenkinek fontos szerintem. Az, hogy lehessen közlekedni jobban, az is az emberek nagy részének fontos, viszont vagy a tömegközlekedést,
vagy az autót, vagy a biciklit igénybe veszik. És
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jelen pillanatban szerintem mind a három területen lehetne fejlõdést elérni. Azért az önkormányzat átláthatóbban, ügyfélbarátabban mûködjön,
vagy több mindent lehessen mondjuk elektronikusan intézni, az szerintem érdeke a lakók nagyobb
részének.
- Az átláthatóság és a környezetvédelem a
kulcsszó?
- Tehát egyszerûen jobb érzés legyen itt élni. Jobb
kedvünk legyen, ha kimegyünk az utcára, könnyebben tudjuk elintézni az ügyeinket. Tudjuk azt, hogy
az önkormányzat értünk van. Meghallgassák az emberek panaszát, hogy reagáljanak megfelelõképpen.
Rengeteg emberrel beszélgettem az elmúlt hetekben
az utcán és sokan panaszkodnak arra civilek meg
egyszerû állampolgárok is, hogy nem igazán veszik
figyelembe az észrevételeiket.
- Óbudán jelentõs az átmenõ forgalom, tehát az,
hogy mennyire lesz tiszta, jó levegõjû, nem csak az itt
élõktõl függ. Ezzel kapcsolatban is van koncepciója?
- Egyrészt azt gondolom minden kerületen átmennek. Tehát a belvároson azért, mert belváros, a külvároson azért, mert külváros. Hát például szerintem
az, hogy nem az agglomeráció ingyen parkolója lenne Óbuda, az sokat segítene azon, hogy egyrészt kevesebben jönnének be autóval. Másrészt a helyieknek kényelmesebb lenne az élete. Nyilván az átmenõ forgalmat úgy lehet csökkenteni, hogy vagy nem
jönnek be az autósok, vagy más felé jönnek, ilyen
szempontból, ha az M0-ás körgyûrûnek az a hiányzó szakasza megépülne az segítség lenne. Így is azért
sok vita van a nyomvonallal kapcsolatban, én még
mindig nem gondolom optimálisnak azt a nyomvonalat, illetve horribilisak a költségei, ami nem a kerületet érinti csak éppen ezért majd a következõ utáni hat éves tervbõl, Európa Uniós tervbõl lesz ez
csak befejezve 10 év múlva durván. De az biztos,
hogy valamelyest segítene, hogy ne jöjjenek be a kamionok a városba.
- Ön nemrég úgynevezett ice-bucket challenge formájában arra buzdított, hogy adakozzunk a Gézengúz Alapítványnak. Mennyi pénzt
sikerült eddig összegyûjteni?
- Én annyit tudok, hogy én befizettem a saját
26.000 forintomat. Itt ért engem egy nem tudom,
hogy is mondjam, kicsit furcsa volt a reakció, mert
egy jó cél érdekében jóindulattal intéztem azt a kihívást a polgármester úrnak meg a fõpolgármester úrnak, és ehhez képest kaptam egy politikai támadást,
hogy inkább hamut szórjak a fejemre, mert nem szavaztam meg a Gézengúz Alapítványnak a támogatását. Miután végignéztem az egész eddigi szavazási
magatartásomat, és nem találtam ilyet. És kiderítettem, hogy arra céloztak, hogy a költségvetés elfogadásánál tartózkodtam. Nyilván ellenzéki képviselõként egy sok száz soros költségvetésnél nem tudok
minden egyes sorral egyetérteni, és nem tudok felelõsséget vállalni egy olyan költségvetésért, amit nem
én hajtok végre. Eddig az összes ellenzéki képviselõ
nemmel szavazott. Mint hogyan a Fidesz képviselõk
is ellene szavaztak a költségvetésnek, mikor ellenzékben voltak az elmúlt években. Tehát ez azért nem volt
túl barátságos a fejemhez vágni. Feltételezem, hogy
miután nem ment tovább a lánc, mert az általam kihívottak nem fogadták el a kihívást, hanem egy politikai nyilatkozattal araszoltak, így azt hiszem az én támogatásom az egyetlen ami ebbõl bejött, az is sokkal
több mint ami bejött volna. Ebbõl a szempontból örülök, hogy ezt elkezdtem, remélem, hogy lesz ebbõl
valami fejlõdés.
Az Óbuda Újság interjúja
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Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
1. számú választókerület
Dr. Demeter Gellért (Fidesz-KDNP)
A PPKE Jog- és Államtudományi
Karon szereztem jogi diplomát, jelenleg egyéni ügyvédként tevékenykedem. Feleségemmel négy
éve boldog házasságban élünk.
Ágoston fiúnk három, Regõ fiúnk
pedig kétéves. 2008-óta tagja vagyok a helyi református gyülekezetnek. Az önkormányzat szociális bizottságának tagjaként lehetõségem volt a kerületben élõk problémáit
megismerni, illetve az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. igazgatósági tagjaként a vagyongazdálkodásra is rálátásom volt. A körzet sokat fejlõdött az elmúlt négy évben: megépült a Katyni Mártírok Emlékparkja, létrehoztuk a Goldberger Textilipari Múzeumot, kültéri fitneszparkot építettünk a Mókus utcában. Megválasztásom esetén kezdeményezem a Promenáddal megkezdett közterület rehabilitációs programját a Mókus
utca környezetében, a térfigyelõ kamerarendszer kiterjesztését belsõ Óbudára, valamint a panelépületek
felújításának önkormányzati támogatását.
Komlósi Gábor (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Hevesen születtem 1983-ban. Az
érettségi után gazdasági informatikus végzettséget szereztem,
ezután az egri fõiskolán angol
nyelv és irodalom és számítástechnika tanár szakpáron folytattam tanulmányaimat pszichológiai kiegészítõ képzéssel. Hat éve
élek Budapesten, három éve Óbudán. Jelenleg egy
piacvezetõ turisztikai cégnél dolgozom azon, hogy
hazánk gazdag kultúráját minél többen megismerhessék. Vállalkozóként emellett elektronikával, mûszaki angol fordítással foglalkozom és egy klinikán
látom el az informatikai feladatokat. Szabadidõmben
kulturális- és sportrendezvények szervezésében segítek több egyesületnek, valamint egy országos jogsegélyszolgálat alelnöki tisztségét is betöltöm. Kiváló szervezõnek tartanak, az azonnali problémamegoldás embere vagyok. Fontos tervem a kerékpáros
és autós közlekedés javítása, illetve a zöldfelületek
fejlesztése, parkosítása, kutyafuttatók építése.
DR. KÕSZEGI GÁBOR (Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1948-ban születtem. Jogi diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem. Elkötelezett természetbarátnak és környezetvédõnek tartom magam.
Tagja vagyok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, elnökségi tagja a Tündérmadár Egyesületnek, állandó tagja a Kittenberger
Kálmán Sajtópályázat zsûrijének. Az egyesületünk által a 2010-es és 2013-as árvizek után elvégeztetett
talajminta-analízisek eredményei döbbentettek rá,
hogy azonnali beavatkozásra van szükség a Rómaiparton a kerületi lakosság egészségének védelme érdekében. Szükség van a mobilgátra a Duna-parton!
Miyazaki Jun (Demokratikus Koalíció)
Japán és magyar szülõk gyermekeként 1981-ben Pécsett született.
Szabadúszó online marketing tanácsadóként dolgozik - egyszemélyes vállalkozásoktól kezdve KKVken keresztül nemzetközi multicégekig sokféle ügyféllel mûködött

már együtt. A DK-nak megalakulása óta csendes támogatója volt, de úgy érzi, hogy most már aktív szerepet kell
vállalnia a helyi politikában. (Blogja: miyazaki.hu; E-mail:
jun@miyazaki.hu)
Póznik György Csaba
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
55 éves vállalkozó vagyok.
Családommal 17 éve élek
Óbudán. A Ferencváros SC
örökös bajnoka vagyok. Kiemelten fontosnak tartom,
hogy az önkormányzati felújítások során a helyi vállalkozók
kapják meg a munkák minimum 50 százalékát, így elérhetjük a kerületben
a munkahelyek fennmaradását és az itt foglalkoztatott emberek létbiztonságának fokozását.
Sokan megkeresnek különféle gondokkal, hiszen Óbuda „város a városban” és ennek különbözõ területei mind-mind más napi problémákkal
küzdenek. Ezeket a megoldásra váró feladatokat szeretném az önkormányzati testület tagjai
elé tárni és a megoldásokat sürgetni.

2. számú választókerület
Budai Zsuzsanna
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
48 éves vagyok és 30 éve élek
Óbudán. Üzletvezetõként dolgozom a vendéglátásban és
így sok helyi emberrel találkozom nap mint nap. Számos
hasznos javaslatot hallok tõlük, hogyan lehetne szebbé,
élhetõbbé tenni a kerületet.
Vállalkozóként az eddigi gyakorlat helyett azt javaslom, hogy a helyi vállalkozók számára hoszszútávon kiszámítható bérleti jogok biztosítása
valósuljon meg, minimum 10 éves idõtartamra.
Csapó Harold Gábor (Fidesz-KDNP)
Az Egyesült Államokban születtem 1977. március 17-én. Gyermekkoromat Los Angelesben töltöttem, itt is érettségiztem. A záróvizsgák után költöztünk Magyarországra. 1996-ban operatõrként
helyezkedtem el a Magyar Televízióban. Jelenleg is a médiában
dolgozom kameramanként. 2012-tõl a Miniszterelnökség munkatársaként feladatom, a miniszterelnök
és a kormány tagjai részvételével zajló kiemelt programok, rendezvények digitális dokumentálása.2010ben önkormányzati képviselõnek választottak, az oktatási és sport bizottság munkájában veszek részt.
Megválasztásom esetén kezdeményezem a Gázgyári lakótelep közterületeinek megújítását, a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését, a panelépületek felújításának önkormányzati támogatását.
RÁCS TAMÁS (Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1960-ban születtem. A nyíregyházi Mezõgazdasági Fõiskolán végeztem. A Magyar Légimentõ
Nonprofit Kft.-nél dolgozom légimentõ pilótaként. Közösségi ember vagyok, hobbim és hivatásom
is a közlekedéshez köt. Szeretném, ha a kerületi lakosság akár tömegközlekedési
céllal is igénybe tudná venni a római-parti kikötõket,
tehermentesítve a zsúfolt Szentendrei utat és a HÉV

vonalát. Legyenek rendszeres és gyorsjáratú hajójáratok a belváros és Budafok irányában a Római-partról kiindulva! Ezen fejlesztések alapfeltétele a Rómaipart árvízvédelmének végleges megoldása egy mobilgáttal, mint Szentendrén.
Dr. Simonka Csaba (Magyar Szocialista Párt)
Dr. Simonka Csaba vagyok, 41
éves jogász. A közigazgatás szinte minden ágában dolgoztam. Jelenleg egy sikeres ügyvédi irodát
vezetek.Tíz éve élek Óbudán, szeretem a kerületet, ismerem az itt
élõk problémáit. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának az
MSZP támogatásával 2000 óta vagyok tagja. Jelenleg az önkormányzat pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizottságát vezetem, valamint
az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnökhelyetteseként tevékenykedem. Világos
programot mutatok be a választókerület lakosainak,
különös hangsúlyt fektetek a Gázgyári Lakótelepen
tapasztalható áldatlan, káros emberi és környezeti
életkörülmények felszámolására, a kerületben elkezdõdött panelprogram folytatására, a parkolási gondok
megoldására és a nyugdíjasok valódi problémájának
kezelésére. Ezen Önöknek ígért terveim minden
pontját teljesíteni fogom, azt rajtam számon kérhetik,
akár személyesen is. Remélem, megtisztel bizalmával, és a 2014. október 12-én tartandó önkormányzati választásokon rám, mint az MSZP, az Együtt-PM,
valamint a DK által is támogatott közös baloldali önkormányzati képviselõjelöltjére fog szavazni. Én közvetlen lehetõséget teremtek arra, hogy a programom
betartását - megválasztásom esetén - rajtam, személyesen kérhessék számon az öt év folyamán. Elérhetõségeim: csaba.simonka@mszp.hu, +36-1-3689464.
Szabó Zsolt Ferenc
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
24 éve, születésem óta élek Óbudán. 2008-ban érettségiztem,
2010-ben idegenforgalmi szakmenedzser képesítést szereztem, azóta a versenyszférában dolgozom.
A Jobbikban láttam és látom azt
az erõt és tenni akarást, amivel
Magyarországot jobbá, szebbé és
élhetõbbé tehetném. Körzetemmel kapcsolatban is
ez a cél lebeg a szemem elõtt. Fontosnak tartom a
Szentlélek téren sokunkat zavaró hajléktalanprobléma mielõbbi orvoslását, és a Fõ téren hétvégente
rendszeresen éjszakába nyúló színpadi munkálatok
legalább átszervezéssel történõ megszüntetését, tekintettel a lakók nyugalmára. A zöld felületek fejlesztése, rekreációs célokra is alkalmassá tétele minden
korosztálynak az érdeke lenne. Az önkormányzatnak
komolyabban kell vennie a ciklusok óta csupán a szavak szintjén bõvített térfigyelõ kamerarendszer ügyét,
hogy a kerület bûnözéssel fertõzött részeit valóban és
minél elõbb kielégítõen lefedje.

3. számú választókerület
Désiné Németh Éva (Fidesz-KDNP)
Mérnök vagyok, kétgyermekes
családanya. A civil életemben
projektvezetõként nagyberuházások lebonyolításával foglalkozom. A közelmúltban fejeztük be
a Mátyás templom rekonstrukcióját, részt vettem a Zeneakadémia
felújítási munkáiban is. Fiam a
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Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
Mûszaki Egyetemen végzett statikusként, jelenleg
hídtervezõként dolgozik. Lányom ugyanott, az építõmérnöki karon Bsc diplomát szerzett. 1994 óta
vagyok önkormányzati képviselõ. Munkámban elsõsorban pénzügyi és városfejlesztési kérdésekkel
foglalkozom. 2010-óta a városfejlesztési bizottság
elnökeként, valamint a pénzügyi és tulajdonosi bizottság tagjaként tevékenykedem. Az elmúlt években javaslatomra kiépült a Kiscelli utca forgalomcsillapítása, megújult számos zöldfelület, gyalogátkelõhely épült a Szõlõ utcában. A jövõben kezdeményezem a Flórián téri közpark felújítását, a térfigyelõ kamerarendszer kiépítését és a panelépületek felújításának önkormányzati támogatását.
Mácsai Mercédesz
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
Óbudán születtem, 39 éves
vagyok, jelenleg is itt élek, a
munkám is ideköt. A Faluház
környékén sokunk számára,
akik kutyát tartunk, gondot
okoz, hogy nincs kialakítva
egy használható, ember és kutya számára egészséges, játékos, tisztán tartott kutyafuttató. Megválasztásom
esetén ennek megoldását fogom szorgalmazni.
Pataki Márton, közgazdász (Együtt-PM)
Amikor nyolc évvel ezelõtt önkormányzati képviselõnek választottak, alig 23 évesen, ellenzékiként
a pénzügyi és költségvetési bizottságot vezethettem. Nagy lelkesedéssel vetettem bele magam
a munkába, de a négyéves képviselõség csak a politikából való kiábrándulást hozta számomra. 2010-tõl arra készültem, hogy a következõ évtizedekben csak a szavazatommal veszek részt a közéletben, de amikor a Fidesz-kétharmad elkezdte szétverni a jogállamot és
tönkretenni a gazdaságot, rá kellett ébrednem, hogy
nem lehet távolságot tartani a politika világától. Szeretném Önöket újra képviselni az önkormányzatban,
mert Bús Balázs polgármestersége a problémák
megoldása helyett továbbra is csak a látványberuházásokról, a zavaros ügyekrõl és a sikerpropagandáról
szól. Azért szeretnék dolgozni, hogy a fejlõdésnek induló Óbuda szabad, szolidáris, zöld és kiszámítható
szigetté váljon a kerületben élõk számára.
Szentpéteri Gábor
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
47 éves, felsõfokú rendszerinformatikus vagyok. Az elsikkasztott rendszerváltás erkölcsi
és politikai rombolása ösztönzött, hogy hazám és közvetlen
lakókörnyezetem szolgálatába
álljak. Az elõzõ négy éves ciklusban
az
önkormányzat
egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottságában képviseltem a rászorulók érdekeit és
a hozzánk forduló állampolgárokat. Ezt a szellemiségû munkát képviselõként szeretném folytatni. Kerületi lakosként sokszor találkozom az
egészségügyi ellátórendszer hosszú várakozási
idejével, holott a városvezetés elsõszámú feladata biztosítani az egészséges élethez és környezethez való jogunkat. Nem szabad megfeledkezni a panelprogram mellett a többi lakóházról sem,
hiszen közvetlen lakókörnyezetünk állapota talán
a legfontosabb. Elengedhetetlennek tartom az

egyházakkal való kapcsolat kiteljesítését a kerületben, a hit- és erkölcstan-oktatás támogatását.
VÁRHEGYI ORSOLYA (Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1985-ben születtem, óvodai dajkaként dolgozom. Hét éve élek a III.
kerületben. Gyermekcentrikus vagyok, közösségi emberként szeretek az emberek problémáival foglalkozni és igyekszem azokra
megoldást találni. Szüleim és
nagyszüleim sokat meséltek a Római-part fénykoráról. Szeretném, ha a kerületi lakosság egy élhetõbb
Római-parttal gazdagodna, ahol megfelelõen parkosított zöldfelületek, játszóterek, plázsok, bicikli- és gyalogutak várják a kerület lakosságát. Legyen a kerületnek pezsgõ közösségi élete közvetlenül a Duna-parton! Legyen a partnak korszerû árvízvédelme, hogy újra együtt élvezhessük Budapest „aranypartját”!

4. számú választókerület
Czuczor Lászlóné (Demokratikus Koalíció)
40 éve él Óbudán. Mûemlékvédelemmel foglalkozott. Bár munkakedve alapján még dolgozott volna, mint köztisztviselõ, 41 év után
választania kellett a fizetés és a
nyugdíj között - utóbbi mellett
döntött, pedig még érez erõt magában. Két lánya és egy unokája
van. Az önkormányzati munka során a kerület élhetõbbé tételéért akar dolgozni.
Derda Ádám, történész hallgató
(Együtt-PM)
A városunkban nyitott szemmel
járó fiatal vagyok, aki aggódva figyeli azt, ahogy kortársai mind nagyobb ütemben hagyják el az
utóbbi években Magyarországot
és Budapestet. A negatív folyamatokat szemlélve úgy döntöttem, hogy itthon maradok, de nem maradok tovább
tétlen és hangtalan. Ez az elhatározás vezetett az
Együtt-PM helyi csapatához egy évvel ezelõtt. Két választási kampányt végigdolgozva tudom, hogy közösen képesek vagyunk elindítani egy új korszakot,
elõbb a kerületben, majd reményeink szerint országosan is. Együtt csinálhatunk egy élhetõbb, mindenki
igényeinek megfelelõ országot. Ehhez sok beszélgetésre, megértésre, több higgadtságra és munkára van
szükség. Ahhoz kérem az Ön hangját és szavazatát,
hogy a helyi problémákra az itt élõ emberek bevonásával találjuk meg az önkormányzati megoldást.
Farkas Balázs (Fidesz-KDNP)
1983-ban születtem Óbudán.
Jelenleg a Zsigmond Király Fõiskola levelezõ tagozatának
hallgatója vagyok. Mindig fontosnak tartottam a sportot: a
Római-parton mûködõ Külker
Evezõs Klubban eveztem 1999
és 2005 között. A civil életben társasházak közös
képviselõjeként tevékenykedem. Fontosnak tartom, hogy a lakóközösségek minél több pályázati
forráshoz jussanak. 2006 óta tagja voltam több önkormányzati bizottságnak, kezdetben a szociális
és lakásgazdálkodási, jelenleg a városfejlesztési
bizottság munkájában veszek részt. 2010-óta számos fejlesztés valósult meg a körzetben: körforgalmat építettünk a Kolostor - Remetehegyi utak ke-

resztezõdésében, felújítottuk a Vörösvári úti Szakrendelõ melletti teret, új központot alakítottunk ki a
Védõnõi szolgálatnak. Megválasztásom esetén
bõvítjük a térfigyelõ kamerarendszert, támogatjuk
a panelépületek felújítását, meghosszabbítjuk a
Váradi utcát, így tehermentesítve a Kiscelli utcát.
Péter Gyöngyi
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
40 éves vagyok, a foglalkozásom aranymíves. Óbudaiként
büszke vagyok kerületünk
szépségeire. Ezt a jóérzést beárnyékolja, amikor látom az
Amfiteátrum elhanyagoltságát,
lepusztultságát. Végre a méltó
helyére kell kerülnie és felújításával egy sokak által élvezhetõ turisztikai látványossággá és kulturális központtá tenni. Úgy
gondolom, hogy mindez uniós támogatással
megvalósítható.
Takács Mónika
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
24 éves vagyok, végzõs hallgató
az ELTE Politológia szakán, május óta pedig fõállású anyukaként
töltöm legboldogabb napjaimat
kisfiammal, Bercellel. 3 évig vezettem a Jobbik kerületi Ifjúsági
Tagozatát, a politika mellett érdekel a gasztronómia, az utazás, a
komolyzene, illetve aktívan és nézõként is rajongok
a balettmûvészetért. Kedvenc idõtöltésem a kirándulás, fontos számomra a környezetvédelem. A lakott terület terjeszkedésének gátat kell szabni, mivel
láthatóan a természetvédelmi terület lassanként a
luxusvillák övezetévé alakul át. A rendelõintézet környékét teljes egészében megújítanám, ahol mi magunk is látjuk, ha az idõsek, babakocsival közlekedõk botladoznak a rossz járdaszegélyben. A városias zöld területeket ideje lenne rendbe tenni, parkosítani, mert ez elengedhetetlen a környékén élõk jó
közérzetéhez. Gondolok itt a kísérleti lakótelepre
vagy magára a Flórián térre.
Török Ottó (Magyar Szocialista Párt)
43 éves vagyok, gépész- és szervezõmérnök. Pedagógus feleségemmel és két lányunkkal kerületünkben élünk. Édesapám dr. Török Ottó olimpiai bronzérmes öttusázóként, nagybátyám dr. Török
Ferenc kétszeres olimpiai bajnokként járult hozzá az ország és
Óbuda sporttörténelméhez. Az én életemet is meghatározza a sport, évekig kardvívó voltam, majd hivatásomnak is a sportot választottam. Célom, hogy egy
fejlõdõ, egészséges és képzett társadalom megvalósításában részt vállaljak. Ezért fontosnak tartom,
hogy körzetemben javítsunk a közbiztonságon, közvilágításon (Folyondár és Föld utca). A Kiscelli Múzeum
zöld területét kihasználva játszótér, futóút, kutyafuttató kialakítását szorgalmaznám. A Fõtáv Zápor utcai
telephelyén parkot létesítenék. Az utak, járdák karbantartását is fontos feladatnak tartom, különös tekintettel a hegyvidéken. Átfogó társasház és panel felújítási programot javasolok az energiatakarékosság és
a valódi rezsicsökkentés jegyében. Szívesen találkozom Önnel személyesen, s megválasztásom esetén
a következõ öt évben én elérhetõ leszek választóim
számára mobil telefonon (+36-20-218-2630) és az
otto.torok@mszp.hu e-mail címen.
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Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
DR.TRÁBERT GYÖRGYNÉ
(Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
Dr. Trábert Györgyné vagyok, 66
éves. A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szereztem tanári diplomát. A
III. kerületi Fényes Adolf Általános
Iskolában kezdtem tanítani, késõbb a Zápor utcai Általános Iskolában folytattam tanári munkámat. Két lányom van. Gyermekkorom
meghatározó élményei a római-parti séták, játék, evezés.Szeretném, ha a fiatalok ismét gondtalanul birtokba vehetnék ezt a hajdan szebb napokat is megélt dunai partszakaszt. A körzet lakosságának legyen lehetõsége az árvízvédelemmel ellátott és rehabilitált Római-partot igénybe venni, amely kerületünk „Balatonpartjává” válhatna. Legyen a Római-part ismét a magyar vízisportok fellegvára!

5. számú választókerület
Fehérpataky Richárd Ferenc
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
24 éves vagyok és immár 4 éve
óbudai lakos. 2009-ben érettségiztem, majd gépgyártástechnológiai technikus szakmát szereztem.Felelõsséget érzek környezetem és embertársaim iránt, ezért
kezdtem el a politikával foglalkozni. Kötelességemnek tartom egy
tisztább, élhetõbb Óbudáért harcolni, melyet nem öntenek el a cigarettacsikkek, ahol kerékpárosok és gyalogosok biztonságosan tudnak közlekedni egymás
mellett, az autósok életét sem keserítik meg a rossz
utak és a trükkös büntetések. Fontos, hogy minden
buszmegállóban legyen fedett váró paddal és a rendelõintézet teljes környezete megújuljon. Az utcákon
szemétlerakat helyett ápolt zöldfelületet, értékeiket
visszanyert felújított épületeket és játszótereket lássunk. A múltból tanulva, a jövõre gondolva, az új nemzedék friss lendületével célom a nemcsak elfogadható, hanem a jó és élhetõ környezet megteremtése.
Ehhez kérem támogató szavazatát.
Kubinyi Ilona
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
Kubinyi Ilona vagyok. Környezettervezéssel foglalkozom. 40 éve
élek a családommal a kerületben
E kitûnõ adottságokkal rendelkezõ városrészben mindennap
megtapasztalhatjuk ennek elõnyeit és sajnos hátrányait is. Akik
komolyan, felelõsséggel gondolkodnak a kerület jövõjérõl és azt szeretnék, hogy életüket gyermekeik és unokáik is itt élhessék végig,
azok pontosan tudják, hogy egy élhetõbb környezet
kialakítása elengedhetetlen. Kreativitásommal, szaktudásommal szeretném ezt a törekvést segíteni. Többek közt korszerû játszótereket, sportolásra alkalmas
közösségi tereket kell létrehozni.
Lennert Márton, közgazdász (Együtt-PM)
Több mint egy évtizede foglalkoztat a politika és veszek részt a
közügyekben. Önkormányzati
munkatapasztalatot is szereztem
a gazdasági bizottság külsõs tagjaként. 2010 után inkább a politikán kívüli világban igyekeztem
helyt állni. Most viszont úgy látom,
ez nem mehet tovább és legalább a közvetlen környezetünkben meg kell állítanunk a Fidesz igazságtalan

és téves rendszerét. Egyetemi tanulmányaim mellett
többször adódott lehetõségem ösztöndíjjal külföldön
tanulni, így megismerhettem, milyen egy normális országban élni, milyen egy élhetõ, vidám város lakójának lenni. Sajnos Magyarország, sõt már Budapest is
kezd egyre inkább eltávolodni ettõl. Mivel családommal - gyógyszerész feleségemmel és a kétéves fiúnkkal - nagyon szeretünk Óbudán élni, így itt szeretnék
tenni a változásért, amelynek legfontosabb motorjává
a helyi közösségeknek kell válniuk. Hiszem, hogy
Együtt, Párbeszéddel ez sikerülhet!
Stollmayer Ákos (Fidesz-KDNP)
1988-ban születtem Óbudán, katolikus polgári családban. Jelenleg
a BME Építõmérnök hallgatója vagyok.2006-ban lettem a Fidesz és
a Fidelitas tagja. Az óbudai
Fidelitas elnökeként, célom a közélet iránt érdeklõdõ kerületi fiatalok
összetartása és közéleti szerepvállalásuk koordinálása.Az elmúlt években számtalan
civil kezdeményezést segítettem, amelyek közül az
egyik legfontosabbnak a kerületi játszóterek felújítási
programját tartom, melyben a Fidelitas csoport tagjaival vettünk részt.A körzetemet járva örömmel tapasztalom, hogy csatorna épült a Remetehegyi úton, felújításra került a Perényi lejtõ, megújult a Fehéregyházi út
és a Hunor utca burkolata, és a Váradi utcában kapott
helyet a Családsegítõ Központ. Megválasztásom
esetén kezdeményezem a térfigyelõ kamerarendszer
bõvítését, a panelépületek felújításának önkormányzati támogatását, valamint az Ágoston utca és Bécsi
út közötti Hold park és játszótér felújítását.
Szabó Attila (Demokratikus Koalíció)
Óbudán született 1981-ben és azóta is itt él. Négy éve egy közgazdasági szaközépiskolában dolgozik,
mint pedagógus asszisztens. Közben önkormányzati szakirányú közgazdász diploma megszerzéséért
tanul. A hasznos idõtöltés híveként
sokat foglalkozik zenével, egy
könnyûzenei együttes frontembereként is tevékenykedik.
Zábó Attila (Magyar Szocialista Párt)
Óbudán élek feleségemmel, elsõ
gyermekünket várjuk. Az élhetõbb és fejlõdõ Óbudáért szeretnék dolgozni. Tarthatatlan, hogy
nincs gyermekorvosi ügyelet az
egész III. kerületben, ezért az
ügyeleti rendszer újraindítását
kezdeményezem! Nem engedhetjük, hogy még több fát kivágjanak a Vörösvári út
környékén és tovább csökkentsék a zöldfelületünket!
Nem hagyhatjuk, hogy az idõskorúak rendszeresen
megbotoljanak a feltöredezett, elhanyagolt és helyenként hiányos járdákon, ezért széles körû járdafelújítási
programot fogok kezdeményezni. Helyezzünk ki több
köztéri padot és asztalt, hogy az óbudai lakóközösséget erõsítsük! A sûrûn lakott városrészeken több köztéri szemetest kell kihelyezni és gyakrabban tisztán
kell tartani! Minden segítséget meg kell adni a Bécsi
út-Ágoston úti panelházak korszerûsítéséhez, hangés hõszigeteléséhez! A hegyoldalról lefolyó csapadékelvezetést mindenhol ki kell alakítani! Egész Budapesten ismét nyissák meg a nyilvános wc-ket, így
az 5-ös választókerületben is a Vörösvári út-Bécsi úti
keresztezõdésnél! Így a hajléktalanok nem a panelházakban és környékén végeznék szükségüket, hanem
lehetõségük lenne kulturált tisztálkodáshoz jutniuk!

Ezért kívánok dolgozni, az Önök szolgálatában, az
óbudaiak érdekeiért! Kérdéseivel, javaslataival keressen meg a 06-1-368-9464-os telefonszámon vagy írjon az attila.zabo@mszp.hu e-mail címre!

6. számú választókerület
Czeglédy Gergõ (Magyar Szocialista Párt)
35 éves közgazdász vagyok, nõs,
két gyermek édesapja, a 6. választókerület egyetlen baloldali, a DK
és az Együtt-PM által is támogatott
jelöltje. Saját tulajdonomban álló,
óbudai székhelyû, mérnöki szolgáltatásokkal foglalkozó gazdasági
társaság ügyvezetõjeként dolgozom. Az MSZP frakcióvezetõjeként és III. kerületi elnökeként képviselem a baloldali szavazókat.A képviselõtestület EU pályázatokért felelõs tanácsnokaként
büszke vagyok arra, hogy aktívan járulhattam hozzá a
III. kerületi fejlesztések megvalósulásához. A 6. választókerületben így kezdõdhetett meg a Kerék utcai iskola, valamint a Szél utcai óvoda és bölcsõde felújítása,
továbbá így újulhatott meg a Bécsi út egy része is. Két
gyermeket nevelõ szülõként tisztában vagyok vele,
hogy milyen veszélyek leselkednek gyermekeinkre, s
milyen nehézségekkel küzdenek szüleik. Cégvezetõként ismerem a tisztességes adófizetõk, a munkavállalók és a munkanélküliek problémáit is. Unokaként tudom, hogy idõs családtagjaink, egy ledolgozott élet
után biztonságra, támaszra, elérhetõ segítségre, aktív
kapcsolattartásra, társadalom általi megbecsülésre
vágynak. Egykori „gazdiként” átélem a házi kedvenceikkel élõ emberek igényeit, problémáit, valamint lakókörnyezetükkel felmerülõ konfliktusait. A következõ öt
évben értük is fogok dolgozni. Szívesen találkozom
Önnel személyesen, s megválasztásom esetén ígérem, hogy a következõ öt évben én elérhetõ leszek választóim számára mobil telefonon (+36-30-729-8382)
és a gergo.czegledy@gmail.com e-mail címen.
Dr. Hecsei Pál (Fidesz-KDNP)
1948-ban születtem Budapesten. Feleségemmel és 2
lányommal 1982-óta élünk Óbudán. 1973-ban végeztem az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karán,
1986-ban iparjogvédelmi szakjogászi, 2005-ben Európai Jogi
szakjogászi és 2013-ban ügyvédi
szakmai vizsgát tettem. Több mint
40 évet dolgoztam köztisztviselõként, 2010-tõl fõigazgatóként vezettem az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóságot. 2014-tõl önálló ügyvédként dolgozom.
Óraadó tanár vagyok az Óbudai Egyetemen. A BVSC
vízilabda csapatával 1966-ban magyar bajnokságot
nyertem. A körzetemben járva örömmel tapasztalom,
hogy megújult számos zöldfelület, felújításra került a
Kerék utcai iskola valamint a Szél utcai bölcsõde és
óvoda épülete, kültéri fitneszpark létesült a Kerék utcában. Megválasztásom esetén kezdeményezem a
térfigyelõ kamerarendszer bõvítését, a panelépületek
felújításának önkormányzati támogatását és a Flórián
téri közpark felújítását.
Héjja István
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
1992 óta élek Óbudán, 48 éves
vállalkozó vagyok. Feltétlenül
szükségesnek tartom a panelprogram folytatását, mellyel szebb
és korszerûbb életkörülményeket
teremhetünk. A felújítások során a
helyi vállalkozók bevonása, mun-
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Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
kával ellátása erõsítené a helyi kötõdést és sok ember
számára adna munkalehetõséget.
HORVÁTH PÉTER (Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1972-ben születtem Óbudán.
Családommal a mai napig itt
élek. Az Óbudai Múzeumban
dolgoztam (hely)történészként,
ahol a legfõbb feladatom a városrész történeti és kulturális
múltjának kutatása, megismerése és megismertetése volt. Óbuda kiváló földrajzi elhelyezkedése miatt az õsidõk óta lakott terület. Kevesen tudják, hogy a Királyok útja - Nánási út útvonal alatt gyógyhatású víz számára kiépített vezeték
húzódik, melynek forrásai a Római Strandfürdõnél
találhatók. Ez a víz már a középkorban is az emberek egészségét szolgálta. A Római-part ideális helyszíne lenne kerületi mozgásszervi rehabilitációs
központok kialakításának. A klimatikus változások
miatt a kerület árvízvédelmét véglegesen meg kell
oldani a Duna-parton.
Tilly László (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
41 éve, születésem óta élek
Óbudán. Több budapesti kórházban dolgoztam szakápolóként, közben felsõfokú egészségügyi szakképesítést szereztem. 2009 óta vállalkozóként,
mint fogtechnikus és dentálhigiénikus dolgozom választókerületemben, melynek képviselõjeként szeretném megreformálni az évek óta kaotikus parkolási rendszert, de nem a lehúzás és a korrupció szinonimájává vált fizetõ parkolással, hanem P+R
parkolók kiépítésével. Az aluljárókból „kiüldözött”
hajléktalanok helyzete több jelzés alapján szintén
gondot okoz az itt élõknek, hiszen ezek a szerencsétlen emberek jelenleg a játszótereken, közparkokban élnek, ott végzik szükségüket. A közbiztonság javítására bizonyítottan a legjobb megoldás a térfigyelõ kamerarendszer kiterjesztése lenne, ám ehhez 16 kamera nagyon kevés. A rendõrségnek a bírságolások elé kell helyeznie a bûncselekmények megelõzését, illetve a bûnözõk elfogását.

7. számú választókerület
Béres András, közgazdász
(Együtt-PM)
Szerencsésnek érzem magam,
hiszen fiatalon jó esélyt kaptam az
élettõl: ingyen járhattam egyetemre és lehetõségem volt létrehozni
egy sikeres vállalkozást. Ma, sajnos hasonló lehetõségek kevés fiatalnak adatnak meg, és tehetséges gyermekeink tömegesen hagyják el hazánkat. Azért kezdtem politizálni, hogy a mai fiatalok is hasonló esélyt kaphassanak, mint az én generációm, mert nélkülük nem lesz
gazdasági fejlõdés, se értékálló nyugdíj, se megfelelõ
orvosi ellátás. Hiszem, hogy mindenki tehet valamit
azért, hogy jobbá tegye egy közösség életét és változást érjen el. Az elmúlt 4 évben képviselõként is ezt
igyekeztem bizonyítani. A kerületben a környezetvédelmi bizottság elnökeként és a pénzügyi bizottság alelnökeként dolgoztam az élhetõ környezetért, az adófizetõk pénzének jobb felhasználásáért. De Óbudának több változás kell, így azért fogok dolgozni, hogy
a következõ 4 évben valóban egy új korszakot kezdhessünk el.

Dóra Csaba (Fidesz-KDNP)
1963-ban születtem Óbudán,
azóta is itt élek feleségemmel és
gyermekemmel. Villamosenergia-ipari technikumot végeztem
1982-ben. 1992-ig a Ganz Villamossági Mûvekben dolgoztam
mint mûveztetõ, majd egyéni
vállalkozó lettem. Több éve egy
ABC-t mûködtetek Óbudán. 2010-tõl az önkormányzat tulajdonában lévõ Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. felügyelõbizottsági tagja vagyok. Ezen keresztül, az elmúlt négy évben lehetõségem volt felügyelni Óbuda-Békásmegyer vagyongazdálkodását. Az elmúlt években számos önkormányzati beruházás zajlott a körzetben: játszótér épült a Huszti
út 2-6. belsõ oldalán, kültéri fitneszpark épült a
Boglya utcában, megnyílt a Kaszásdûlõi Kulturális
Központ a Pethe Ferenc téren. Megválasztásom
esetén kezdeményezem a panelépületek felújításának önkormányzati támogatását, új parkolók építését, körforgalom létesítését a Huszti út-Szõlõkert
út keresztezõdésében, és a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését.
Hadzisz Lázár
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
Panelban lakni ne legyen luxus!
1993 óta vagyok óbudai polgár és
kerületünk sok részén van lakótelep.Az ott élõk számára fontos lenne, hogy a rezsijük csökkentése
mellett korszerû energetikai rekonstrukciók valósuljanak meg.
Ezzel a lakások piaci értéke megnövekszik és a lakásra költött pénz befektetés lesz.
Javasolni fogom egy átfogó nagy energetikai program
végrehajtását a kerületben.
HEGEDÛS LÁSZLÓ (Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1947-ben születtem.Tanári és jogi
diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, mûszaki diplomámat a Budapesti Mûszaki
Egyetemen szereztem. Kerületünk legégetõbb problémája, hogy
legyen végleges árvízvédelme,
ami megfelel a kor követelményeinek. Ezt technikailag
és költséghatékonyság szempontjából csak közvetlenül a Duna-parton megépített mobilgát formájában lehet megvalósítani, mint Szentendrén. Legyen a Római-part Budapest „aranypartja”! Ez nem álom, hanem technikailag megvalósítható jövõ. A Királyok útja
- Nánási út nyomvonalon lévõ földgát ezáltal teljesen
okafogyottá válik, helyén biztonságos kerékpárút és
P+R parkoló létesülhet.
Kemenár Viktor
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
20 éves vagyok, születésem óta a
III. kerületben élek, jelenleg a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karának
hallgatója vagyok. Fiatal korom ellenére aktívan foglalkozom a közélettel. A Jobbik politikája mindig
is megegyezett az általam elképzeltekkel, és mára napi szinten segíthetem ZsigaKárpát Dániel munkáját. Sajnos választókerületemben a legkülönfélébb bûncselekményekrõl kapok panaszokat, ezért az egyik legfontosabb számomra a
közbiztonság javítása, melyre nemcsak egy olyan

alapvetõ dolog kínálkozik megoldásként, mint a megfelelõ közvilágítás (ami nemcsak karbantartásra, de a
lefedetlen helyeken bõvítésre is szorulna), hanem a
térfigyelõ kamerarendszer kiterjesztése is, melynek a
nemrég beharangozott bõvítése Kaszásdûlõt nagy ívben elkerüli. A zöldfelületek javarészt fejlesztésre szorulnak, de közparkokat és közösségi kerteket is érdemes lenne kialakítani.

8. számú választókerület
Ács Ferenc (Demokratikus Koalíció)
Nyugdíjas építészmérnök, dolgozott ipari nagyberuházásoknál, mint tervezõ, és mint irányítómérnök. Késõbb a lakásépítés,
tervezés, információ ellátás területén tevékenykedett. Több mint
30 éve él Óbudán, így lakosként
és szakértõként egyaránt látja a
kerület minden gondját és baját.
Babiczky László, Balázs Béla-díjas rendezõ
(Együtt-PM)
Fiatal koromban mindig arról álmodoztam, hogy egyszer európai ország leszünk: szabadon utazhatunk, szabadon beszélhetünk. Mint
televíziós rendezõ megtapasztaltam, milyen mûvészeti alkotásokban kimondani az igazságot. Tudtam, hogy az irodalom, a mûvészet a lélek környezetvédelme, és szabadságra sarkall. Ma is azt vallom,
hogy a jövõnk Európában van, és „Együtt” kell építenünk a hazát, Budapestet, Óbudát. Mi, hegyi emberek
tudjuk, hogy csak együtt tehetjük széppé környezetünket, veszélytelenül járhatóvá dimbes-dombos útjainkat, csatornázva kimaradt utcáinkat, közeinket, megoldva az esõvíz elvezetését. Iskolánkban gyermekeink, unokáink családias, meghitt légkörben nevelõdnek, de jó lenne, ha fiatal felnõtté válva is a hegy közösségének tagjai maradnának. Jó lenne, ha hegyi
egyesületünknek egyre több fiatal tagja lenne, és az
Óhegy-Hírekben is egyre több fiatal írását olvashatnánk. Ezért szeretnék dolgozni, ha rám szavaznak.
Heintz Gábor Gyula (Magyar Szocialista Párt)
34 éves vagyok, tanulmányaimat
a Szegedi Tudományegyetem
Élelmiszeripari Fõiskola vállalkozó menedzser szakán végeztem.
Óbudán élek, ismerem és tisztában vagyok a választókerület
megoldásra váró problémáival.
Igen sok helyen szükséges még
a hegyoldalról lefolyó csapadék megfelelõ elvezetése, útburkolatok javítása. A közterületeken és elhanyagolt magánterületeken az allergén növények irtása sokak számára jelentene megkönnyebbülést
az allergiás idõszakokban. Sajnos az egyre gyakoribb bûncselekmények miatt a közbiztonság növelésére még nagyobb figyelmet kell fordítanunk. A bûnesetek számát lényegesen visszább lehetne szorítani a közvilágítás fejlesztésével, térfigyelõ rendszerek kialakításával, rendõrségi járõr-felügyelet fokozásával. Fontos számomra, hogy minden korosztály
problémáját megismerve, érdekeiket szem elõtt
tartva végezzem munkámat. Szükséges a gyermekorvosi ügyelet létrehozása a III. kerületben,
nyugdíjasok részére programok szervezése, kedvezményes szolgáltatások nyújtása, a sokakat érintõ tömegközlekedés fejlesztése, például az 1-es villamos útvonalának meghosszabbításával az Óbudai Temetõig. Az elkövetkezõ öt évben én Önökért,
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Óbudaiakért kívánok dolgozni. Az alábbi elérhetõségeken várom javaslataikat, észrevételeiket:
gabor.heintz@ mszp.hu e-mail címen, illetve a 061-368-9464-os telefonszámon.
Kolena Norbert
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
22 éves vagyok, Óbuda hegyvidéki részén, Solymárvölgyben lakom. Fiatal korom ellenére aktívan
foglalkozom a közélettel, fontosnak tartom, hogy megfelelõ képviseletet kapjanak a fiatalok is. Emiatt döntöttem úgy, hogy civilként
szociáldemokrata támogatással
versenybe szállok a közérdek képviseletéért. A környékünkön több fejlesztésre szoruló rész van. A mindennapokban érzékelhetõ problémák közül kiemelem
a közvilágítás helyzetét. Ezt és a megfelelõ csatornázást is meg kell oldani. A hegyvidék útjainak nem
megfelelõ állapota miatt égetõen szükséges ezeknek
a teljeskörû felújítása, szélesítése, megvilágítása. A
biztonság nem lehet pénzkérdés!
Rácz Andrea (Fidesz-KDNP)
15 éve élek a családommal
Óbuda hegyvidéki részén. 12
éves fiam már Óbudán született, itt jár iskolába, óbudai
sportegyesületben
sportol.
Évekig Bús Balázs polgármester úr munkáját segítettem irodavezetõként. Jelenleg Varga Mihály miniszter úr
munkatársaként dolgozom. Mivel Óbudához kötnek a hétköznapok, az itt élõkkel folyamatosan
kapcsolatban vagyok, ismerem a gondjaikat,
problémáikat. Az emberek képviselete, a közösségépítés mindig közel állt hozzám. Az elmúlt
idõszakban számos önkormányzati beruházás
valósult meg a körzetben: fejlesztésre került a
Laborc utcai Szabadidõpark, kültéri fitneszpark
épült a Gyógyszergyár utcában, elindult a kerület integrált szennyvízelvezetési beruházása a
BKISZ, energetikai felújításon esett át a II. Rákóczi Ferenc iskola. Megválasztásom esetén kezdeményezem a Csúcshegy fejlesztésérõl szóló
tanulmányterv elkészítését, valamint a körzet
csatorna- és úthálózatának fejlesztését.
Szanyó Miklós
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
33 éves vagyok, születésem
óta élek a Testvér-hegyen. Gépészmérnökként végeztem a
Szent István Egyetemen, gyakorlatias embernek tartanak. Az
elmúlt ciklusban az önkormányzat nemzeti radikális képviselõje és a pénzügyi bizottság tagja
voltam. Körzetem hegyvidéki részén a fõ probléma
az utak rossz állapota és az „akadályosítás”. Míg
milliók folynak el akadálymentesítésre, addig
egyes lakók térfoglalása, kõ- és betontömbök kihelyezése rendkívül balesetveszélyes. Miközben a
legszebb kirándulóhelyeink zöldhulladék- és sitt lerakóhellyé válnak, kevés figyelem irányul az olyan
természeti és történelmi értékekre, mint az ismeretlen katona sírja a Csúcs-hegyen, amit az Óbudai Jobbik mentett meg az enyészettõl és tart
rendben évek óta. A Bécsi út menti városias terület lakóinak érdekeit pedig láthatóan nem képviselik megfelelõen, amikor környezetük közlekedése
gyökeres áttervezés elõtt áll.

9. számú választókerület
Bendõ Dániel (Magyar Szocialista Párt)
2008-ban szereztem diplomát a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen. 2007 óta dolgozom
Óbuda-Békásmegyerért a Magyar
Szocialista Párt színeiben, azért,
hogy egy élhetõbb és biztonságosabb kerületet teremtsünk családunk és önmagunk számára. Én
egy világos és teljesíthetõ programot mutatok be mindazoknak a lakosoknak, akik a 9-es választókerületben
élnek.Terveim nem csupán üres jelmondatok és teljesíthetetlen ígéretek, hanem az Õ általuk elmondott és
megfogalmazott problémákra alapozva állítottam öszsze programomat, amivel az itt élõket segíthetem
megválasztásommal. Ebben nagy szerepet kap az 1es villamos meghosszabbítása, a közbiztonság tényleges javítása és többek között a Csillaghegyi strand
megóvása és fejlesztése, a Határ úti HÉV átjáró újranyitása. Remélem, megtisztel bizalmával és október
12-én hozzájárul megválasztásomhoz, hogy valóban
egy élhetõbb és biztonságosabb kerületet teremtsünk.
Az alábbi elérhetõségeken várom javaslataikat, észrevételeiket: daniel.bendo@mszp.hu e-mail címen, illetve a 06-1-368-9464-os telefonszámon.
Bulla György (Fidesz-KDNP)
58 éves vállalkozó vagyok, Óbudán születtem, jelenleg is itt élek
feleségemmel és három gyermekemmel.A Földes Ferenc Szakközépiskola elvégzése után felsõfokú ingatlanforgalmazási képesítést szereztem. Jelenleg több vállalkozásom is mûködik Óbudán. 2002 óta vagyok önkormányzati képviselõ. A tulajdonosi és közbeszerzési bizottság tagjaként több olyan kérdéssel foglalkoztam, amelyek közvetlenül érintik az Óbudán tevékenykedõ vállalkozókat, és az itt élõ polgárokat. Képviselõként az elmúlt évek eredményének tartom a Saroglya
utcai csapadékvíz tározó megépítését, a Krúdy Gyula Általános Iskola felújítását, az út és csatornaépítéseket, a Mészkõ utcai gyalogátkelõ kiépítését, a Gladiátor utcai kültéri fitneszparkot. Megválasztásom
esetén kezdeményezem új közösségi park építését
az Aranyhegyen, a csatorna és úthálózat teljes kiépítését, és a Mocsáros-dûlõ természeti értékeinek megóvását szolgáló Szabályozási Terv megalkotását.
Gallay János
(Demokratikus Koalíció)
Közel 20 évig volt a Honvédség hivatásos tisztje, majd pedig a Belügyminisztériumnál a Polgári Védelemnél dolgozott 35 év fegyveres
szolgálat után vonult nyugdíjba. A
nyugdíjas éveket aktívan, mozgalmi
munkával tölti, 2011-ben a Szolidaritás mozgalomba
kapcsolódott be, majd pedig tagja lett a Demokratikus
Koalíciónak. Nyugodt, biztonságos, lokálpatrióta kerület
megteremtésén szeretne fáradozni.
Huzsvári Erzsébet, középiskolai tanár
(Együtt-PM)
28 éve élek Óbudán. Könyvkiadói
munkám mellett tanítottam az
egykori Arató Emil Általános Iskolában, majd a kerületi vezetés által
halálra ítélt és megszüntetett Zápor Gimnáziumban. Az iskola bezárása ellen a szülõk és a pedagógusok is tiltakoztak, hiába. Ennek a küzdelemnek a

tapasztalatai azóta sem hagynak nyugodni: hogyan
lehetséges, hogy figyelmen kívül hagyták a közösség
véleményét, akaratát, minden javaslatát és támogató
szándékát? Én olyan országban szeretnék élni, ahol
a döntések az érdekeltek megkérdezése után születnek! Óbuda-Békásmegyer Budapest egyik „legizgalmasabb” városrésze. Pár percre a Duna, mindenhonnan látható a környezõ dombok zöldje. A mi ügyünk,
a mi döntésünk kell, hogy legyen, hogy gyermekeink,
unokáink milyen környezetben nevelkednek. Én ennek érdekében szeretném átadni tapasztalataimat és
jobbító elképzeléseimet, mert vallom, hogy közömbös
belenyugvással senki sem ért még célba!
Kovács Gabriella
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
30 éves vagyok, 2008 óta élek
Óbudán. Jelenleg a kereskedelemben dolgozom, egy áruházban, így elsõ kézbõl tapasztalom,
hogy bár a magyar emberek nem
kevésbé szorgalmasak a nyugateurópaiaknál, mégis csak az ottani bérek töredékét tudják megkeresni. Szabadidõmben szívesen kertészkedem és
nagy állatbarát vagyok. Szeretek kirándulni a környezõ hegyek erdeiben, hiszen a III. kerület talán legnagyobb vonzereje a természeti és történelmi értékei.
Körzetemben kettõ ilyen is megmentésre szorul. Az
egyik a végleges pusztulás elõtt álló Pogány-torony, a
másik a Csillaghegyi Strandfürdõ, mely csak a lakosság ellenállása miatt nem került eddig bezárásra. Sajnos itt van a kerület legtöbb földútja is, vagy olyan út,
ami egykor aszfaltozott volt, de a burkolat rég elporladt, ezért felelõtlenségnek érzem, ha az ilyen célú források - mint például a földútalap - nem kerülnek maximálisan kihasználásra.
Stampfné Erdélyi Katalin
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
Stampfné Erdélyi Katalin vagyok,
független képviselõjelöltként indulok szociáldemokrata támogatással. 1954-ben születtem, 1975 óta
lakom Óbudán.1999-ben alapító
tagja voltam az Aquincum - Mocsáros Egyesületnek. Jelentõs
eredményeket értünk el az Egyesülettel a Mocsárosdûlõben lakók életkörülményeinek
javításában. Úttörõ munkát végeztünk - többek között
- a szelektív hulladékgyûjtés kerületi szintû bevezetéséhez, az allergén gyomnövények irtásában, a közterületi takarításban, iskolai csoportokkal együtt végzett
hasznos gyakorlatának bevezetésével. Példa nélküli
közösségi összefogással valósult meg a Gladiátor utcai Családi Pihenõpark játszótéri és sportfunkciókkal,
amely nagy népszerûségnek örvend azóta is. Úgy
gondolom, az elvégzett munkám és a megszerzett tapasztalatok alkalmassá tesznek nagyobb közösség
képviseletére is

10. számú választókerület
Baumann Irén (Fidesz-KDNP)
Férjemmel 15 éve élünk a III. kerületben, két gyermekem öt unokával ajándékozott meg. A gimnázium elvégzését követõen mûszaki rajzoló majd felsõfokú szerkesztõi iskolát végeztem, késõbb
könyvelõi, vállalati tervezõi szakképesítést is szereztem. 1975 óta a turizmus területén dolgozom, 1990-ben önálló irodát nyitottam. Alelnöke vagyok a Magyar Beutaztatók Szövetségének
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és titkára a Magyar Egészségturizmus Marketing
Egyesületének. 2010-ben az Önök bizalmából képviselõ lettem. A szociális és lakásgazdálkodási bizottságban, valamint a kulturális és civil bizottságban tevékenykedem. Az elmúlt években javaslatomra átépítettük a Római téri szökõkutat, járdákat és parkolókat építettünk a Pók utcai lakótelepen, felújítottuk az
Arató Emil téri óvodát és bölcsõdét. Megválasztásom
esetén kezdeményezem a térfigyelõ kamerarendszer kiépítését, a panelfelújítások önkormányzati támogatását, és új közösségi ház létrehozását.
Halmos Kristóf
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1980-ban születtem Budapesten.
A szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem, majd a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karán (TF)
sportedzõi végzettséget szereztem. Jelenleg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren dolgozom járatkiszolgáló felügyelõként. Négyéves korom óta élek
Óbudán, itt kezdtem iskolai tanulmányaimat, majd helyi sportegyesületeknek is tagja lettem, melynek keretei között Shotokan Karatét tanulok, 2006 óta pedig iskolás gyerekeknek oktatok. Nemrég született meg
második gyermekem. Körzetem lakóinak érdekeit nagyobb felelõsséggel kellene képviselni. Ez alatt részben a sokmilliárdos mobilgát beruházást értem, melynek köze sincs otthonaink védelméhez, csak a pénztárcáinkhoz. Az autóval való megközelíthetõséget javítani kell a bevezetõ útvonalak átépítésével, mert ami
a Városfal utca elején van, az szégyen. A kamerarendszer hiányát pedig mind ismerjük.
HLATKY-SCHLICHTER CINTIA
(Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1979-ben születtem. A Zsigmond Király Fõiskola kommunikáció és mûvelõdésszervezõ
szakán végeztem. Nemzetközi
cégeknél szereztem szakmai
tapasztalatokat. Családommal a kerületben élünk.
Hobbim a természetfotózás. Mint fotós is látom és
követem a Római-part pusztulását, holott a partszakasz kerületünk ékköve lehetne. Helyette fertõzött területek, kidõlt fák az árvizek után, sitthalom, tönkrement üdülõk, csónakházak, bezárt
létesítmények, csatornázatlan büfék jellemzik a
partot. A Duna-parton felállított árvízvédelemmel
elkezdõdhet a Római-part rehabilitációja.
Kósa Krisztina
(Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártja)
38 éves felnõttképzési vezetõ,
civil képviselõjelölt vagyok.
Programom kiemelkedõ része,
hogy Óbuda közbiztonságát
meg kell erõsíteni. A körzetemben a kamerarendszer gyors
és teljes, azonnali kiépítését tartom az egyik legfontosabb kérdésnek. Igényeljük a közrend védelmében a rendõri jelentét fokozását. Közösségi terek kialakítását fogom szorgalmazni fiatalok
és idõsebbek, családok számára. 16 éve élek itt
és14 éve vezetem a körzetemben mûködõ Lulu
kutyakozmetikát és egyben a Magyar Kutyakozmetikusok Országos Egyesületének elnöke vagyok. Az állattartással kapcsolatos témákat felelõsségteljesen kell rendezni.

Mihalik Zoltán, rendezvényszervezõ (Együtt-PM)
A kerületben nõttem fel, itt tanultam és dolgoztam hosszú éveken
át. A III. kerületi önkormányzatba
elõször 2002-ben, 23 évesen kerültem. Az elmúlt tizenkét évben
folyamatosan tagja voltam a képviselõtestületnek. Lokálpatriótaként mindvégig fontosnak éreztem, hogy tenni tudjak az itt élõkért. Ugyanakkor figyeltem rá, hogy a politikán kívül is legyen karrierem:
rendezvényszervezõként, majd késõbb étteremvezetõként is magyar gasztronómia minõségének emelése, az európai térképre helyezéséért dolgoztam. Hasonló minõségi változásra lenne szükség a kerületi
politikában is. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt négy
évben enyém volt a legtöbb hozzászólás, a legtöbb
egyéni képviselõi indítvány, én tettem fel a legtöbb
kérdést, és amikor törvénytelenséget láttam, feljelentést tettem. Számitok az Ön támogatására, hogy ezt a
munkát a Római lakótelep és az egész kerület érdekében folytatni tudjam.

11. számú választókerület
Egyedi István
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
20 éves vagyok, rendszergazdának tanulok. Érdekel az irodalom
és a zene, szabadidõmben szívesen sportolok. Jelenleg a helyi Ifjúsági Tagozat alelnöke vagyok. Célom, hogy közelebb hozzam az
embereket a természethez és a
családok megfelelõ környezetben, biztonságban élhessenek. Segédkeztem az évszázad árvizének elhárításában itt, ahol felnõttem.Támogatom a Jobbik álláspontját, miszerint a jelenlegi
árvízi fõvédvonalat kell felújítani a példátlanul magasra, hosszúra és drágára tervezett mobilgát helyett. A
Római-part minden fõvárosinak vonzó hely, ezért a
fejlesztésérõl összetetten kell gondolkodni. Az egysávos, töredezett sétálóutak mindenki életét megkeserítik, de ezek felújítását jelenleg a mobilgáthoz kötik.
Magam is kertes családi házban élek, akárcsak a körzetemben élõk többsége, így tudom, hogy mennyire
megbecsüljük az öreg fasorokat, melyeknek védelmérõl felelõsen kell gondoskodni.
Farkas János
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
1976 óta vagyok óbudai lakos,
40 éves vagyok, eddigi életem
nagy része ide köt. Edzõként
dolgozom, munkám miatt is
szorgalmazom az egészséges
életmód kialakítását. Az óbudai
emberek megérdemlik, hogy
több ingyenes sportolási lehetõség legyen a közelükben. A fiatalok számára vonzóvá kell tenni a sportot, az idõsebbek pedig szép környezetben óvhatják egészségüket, segít a társas
kapcsolatok kialakításában.
KARSAI ISTVÁN
(Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1955-ben születtem, nõs vagyok.
1988-ban saját kezünkkel építettük fel családi házunkat a Királyok
útján. A Duna-part szépsége
megfelelõ környéknek tûnt a kislányom nevelésére és
a család sportolási igényeinek kielégítésére is. A part
azonban az évtizedek során egy sitthalommá és fer-

tõzõ területté változott az árvizek miatt. A Duna partján a gát rendezetté, élhetõbbé teszi környezetünket.
A korszerû védekezés növeli biztonságunkat, ezáltal
az ingatlanárak az egész választókerületben 20-30
százalékkal növekedhetnek. A Királyok útja - Nánási
út nyomvonalon elbonthatóvá válik a földgát, amely
nehezíti közlekedésünket. Civil kontrollt akarunk a kerületi költségvetés felett!
Spät Judit, közgazdász (Együtt-PM)
2009-ben az általam szervezett
szülõi tiltakozással sikerült megakadályozni, hogy a Bús Balázs
vezette fideszes önkormányzat
bezárja Csillaghegy egyetlen bölcsõdéjét. Ekkor kaptunk ígéretet
egy új bölcsi felépítésére és a lepusztult, egészségtelen ürömi úti
helyett egy új óvoda felépítésére. Öröm, hogy több évtized után végre megfelelõ elhelyezést kapnak a kisgyerekek, elszomorít azonban, hogy a Fodros utcában Magyarország feltehetõen legdrágább bölcsõdéje készül. Az új intézményre költött mintegy 630 millió
forintból még a hiányzó óvoda- és tornaterem-bõvítés
is megvalósulhatott volna! 2012 õszén az Együtt egyik
alapítója lettem, háttéremberként belekóstoltam az országos politikába. Most szûkebb lakóhelyemen szeretnék dolgozni azért, hogy élhetõbbé váljanak mindennapjaink. Az önkormányzati munkán keresztül
fogjuk megmutatni: lehet sokkal több beleszólást adni
az itt élõknek az õket érintõ döntésekbe és lehet jobb
gazdaként bánni az adófizetõk pénzével.
Török Ferenc (Fidesz-KDNP)
1940-ben születtem, a középiskolát és az egyetemet Debrecenben végeztem. Több mint negyven éve élek Óbudán. Az agrármérnöki diploma mellé mérnökközgazdász képesítést is szereztem. Az aktív éveimet a növényvédõszer-iparban
töltöttem, hazai és külföldi cégek alkalmazásában.
Vállalatvezetõként nyugdíjaztak hatvankét éves
koromban.1994-ben önkormányzati képviselõvé
választottak, azóta is tagja vagyok a képviselõ - testületnek. Vezetõje vagyok a Kaszások kosárlabda
egyesületnek, melyben több száz utánpótlás korú
gyerek sportol napi rendszerességgel. Három felnõtt fiam és hat unokám van. Képviselõként kezdeményezõje voltam a Fodros utcai bölcsõde létrehozásának, a járda és parkoló építési programnak a
Pók utcai lakótelepen. Megválasztásom esetén támogatom az Emõd, Pozsonyi és Kalászi utcák felújítását, új játszótér építését az Akácfa utcában, valamint új gyalogátkelõ létesítését a Vitorla utcánál.

12. számú választókerület
BÚZÁS ANTALNÉ
(Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1947-ben születtem, nyugdíjas vagyok. A családom az 1940-es
évek óta a kerületben él. Átéltem a
Római-part fénykorát és több évtizedes hanyatlását. Keserûség önti
el a szívemet annak láttán, hogy ahol gyerekkoromat
és ifjúságomat boldogságban eltöltöttem, ma már az
enyészet és az árvizek martaléka. Sok szép emlékem
van a parti napozásokról, a dunai evezésekrõl, az
üdülõkbõl kiszûrõdõ vidámságról. Mérhetetlen erõvel
és energiával akarok azon dolgozni, hogy a kerület lakossága is újra megtapasztalhassa azt az élményt,
amit a Római-part fénykorában az én generációmnak
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Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
nyújtott. Ez volt Budapest „aranypartja”. A parton felépített mobilgát a part és egész kerületünk felemelkedésének alapja.
Csákó Ferenc
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
Csákó Ferenc vagyok, az óbudaiak leginkább a „Király motorcsónak Szerviz” révén ismernek. Vállalkozásom évtizedek óta itt mûködik és így helybéli lakosként
mindennap érzékelem a problémákat. Polgármester és választókerületi jelöltként többek közt javasolni fogom: Teljeskörû árvízvédelem a Csillaghegyi
öböl egész területén (Duna-part, Aranyhegyi patak);
Több szociális bérlakás kialakítását, a valódi rászorultak számára; a Mátyás király út és a Szentendrei
úti HÉV alul- és felüljárójának átépítése. Óbuda megérdemli a tiszta, biztonságos környezetet!
Csongrádi János, (Együtt-PM)
Pro Architectura díjas építészmérnök
Önálló vállalkozóként tevékenykedõ építész vagyok, emellett
építészeti, mûvészeti iskolákban
oktatok. A kerületi önkormányzat
munkájában a Városfejlesztési
Bizottság külsõs tagjaként veszek részt. Feleségemmel és két
leánygyermekemmel mintegy
negyedszázada kötõdünk Csillaghegyhez. Ismerem jellegzetes utcáit, az itt lakók mindennapi életét meghatározó körülményeket. Az EgyüttPárbeszéd Magyarországért jelöltjeként a csillaghegyiek napi problémáinak megértését, a közös
érdekeknek megfelelõ döntéshozatalt tartom a legfontosabbnak. Meggyõzõdésem, hogy ez csak úgy
valósulhat meg, ha Ön, mint a saját sorsáért felelõs, autonóm polgár a helyi ügyekben aktív résztvevõként tud megjelenni. Ezért képviselõként a korábbiaknál átláthatóbb, a civil kezdeményezésekre
odafigyelõ, azokat befogadni képes önkormányzati kereteket szeretnék teremteni, hogy közös erõfeszítéssel tegyük élhetõbbé napjainkat.
Kis Márton (Magyar Szocialista Párt)
Hiszem, hogy a jó politikusnak
nem csak képzettnek kell lennie, de fontos ismernie a választói akaratot, melynek legjobb forrásai nem kimutatások
és táblázatok, hanem maguk
az emberek. Ezért tartom
egyetemi tanulmányaim mellett
a méltó képviselethez legalább olyan hasznos
tudásnak mindazt, amit békásmegyeri lakosként
a város lakóitól megtudtam. A mostani városvezetéssel ellentétben hangsúlyt fektetnék a nagy
forgalmú közterek felújítására, különös tekintettel a békásmegyeri piacra, és annak közvetlen
környezetére. A köztereket ápolt közösségi parkokká kell átalakítani (füvesítés, padok, szökõkutak, virágzó növények, kutyafuttatók), hogy
Békásmegyer élhetõbbé váljon. Ehhez szorosan
kapcsolódik a gyalogutak burkolatának teljes körû felújítása, amivel már régóta adósa a város
saját lakosainak. A békásmegyeri vasúti átjáró
torlódását úgy kívánjuk orvosolni, hogy az autóutat levisszük a HÉV sínek alá. Az alábbi elérhetõségeken várom javaslataikat, észrevételeiket:
marton.kis@ms zp.hu e-mail címen, illetve a 061-368-9464-os telefonszámon.

Ponyokainé Szigeti Gabriella
(Demokratikus Koalíció)
58 éves, egy gyermek édesanya.
Eredeti szakmája szerint óvónõ,
azonban 1989-tõl kezdve köztisztviselõként dolgozott a III. és a XIII. kerületi polgármesteri hivatal szociális
osztályain. Ez alatt az idõ alatt sokféle emberrel találkozott, megismerte gondjaikat, nehézségeiket. A jövõben is folyamatos odafigyelõ kapcsolatot
kíván tartani az arra rászorulókkal.
Puskás Péter (Fidesz-KDNP)
1975-ben születtem, családom
generációk óta Óbudán él.
1998 óta dolgozom képviselõként. Boldog házasságban
élek feleségemmel és két lányommal. Aktív kosárlabdázó
pályafutásomat befejezve sport tanácsnokként
felügyeltem a kerület sportéletét, késõbb a tulajdonosi bizottság elnökeként vettem részt az önkormányzat gazdálkodásának irányításában.
2007-ben alpolgármesterré választottak. Munkám során koordináltam a térfigyelõ kamerarendszer békásmegyeri kiépítését, a Szõlõ utcai
Faluház felújítását valamint a Csobánka téri
Rendelõintézet digitális röntgengép beszerzését. 2010 óta fõként városfejlesztéssel, EU-s
projektek megvalósításával foglalkozom. Az elmúlt években Óbudai Promenád néven nagyszabású közterület rehabilitációt hajtottunk végre. Megválasztásom esetén kezdeményezem a
Dózsa György-Ürömi út keresztezõdésének átépítését, a panelépületek felújításának önkormányzati támogatását.
Szemerei Géza (Független)
43 éves, Csillaghegyen felnõtt
és az óta is itt élõ lakos vagyok.
Mûszaki végzettségekkel, jó
szervezõkészséggel rendelkezem. Látva az egymással szemben álló párt-képviselõk gáncsoskodásait úgy vélem, hogy a lakosságot hitelesen és eredményesen csak egy ott élõ, pártoktól
független, lelkiismeretes, becsületes ember tudja
képviselni. Én ilyennek tartom magam. Hitem szerint egy képviselõ nem a lakosság felett álló sérthetetlen Szent, hanem egy õket kiszolgáló, érdekükben eljáró megbízott személy. Megválasztásom
esetén a 12-es körzetben élõkkel személyesen
szeretném a kapcsolatot tartani és véleményük,
kéréseik alapján kialakítani Csillaghegy-Békásmegyer fejlõdési irányát. Saját, 10 pontba összeszedett programomat honlapomon, a www.csillaghegyiek.hu oldalon mindenki megismerheti. Kérek
mindenkit, hogy a 12-es választási körzetben szavazzanak rám, a többiben meg támogassák a függetleneket!
Tóth Zoltán
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
Budapesten születtem 1965ben. A Jobbik szimpatizánsa
vagyok párttá alakulása óta.
Elsõszámú teendõnek tartom
a jelenlegi szociális támogatások felülvizsgálatát és a lehetõségek szerinti bõvítését. A
közbiztonság javítása, a köztisztaság és a lakókörnyezet megóvása mind
olyan szempont, mely húsba vágóan fontos az

egyik legösszetettebb választókerületben, hiszen ide tartozik a békásmegyeri lakótelep, Csillaghegy és Ófalu egy-egy része. A Gõtés-tó elszemetesedett medre nagytakarításra szorul, de
a pihenõparkját is tulajdonoshoz méltóan kellene
gondoznia az önkormányzatnak, hogy mindenki
örömét lelje benne, ha kilátogat ide. A lakótelep
ide tartozó részére is szorgalmaznék egy közösségi kertet. Négy évvel ezelõtti programunkban
szerepelt a háború után lerombolt Csillaghegyi
Országzászló visszaállítása, s rendkívül büszke
vagyok rá, hogy a Jobbik sürgetésére ez meg is
valósult.

13. számú választókerület
Balás Ádám (Magyar Szocialista Párt)
Balás Ádám vagyok, diplomámat az óbudai Zsigmond Király
Fõiskolán szereztem. A III. kerületi közéletbe már a fõiskolai
évek alatt bekapcsolódtam, elsõsorban közösségi, ifjúsági
programok szervezésével. Az
elmúlt 4 évben a kulturális, civil
és nemzetiségi bizottságban vettem részt az önkormányzat munkájában. Civilként is a kerületünkben dolgozom, a versenyszféra területén.
Ezt megelõzõen több éves közigazgatási tapasztalatot szereztem. Fiatalként vallom, hogy a
pártpolitika helyett, valódi érdekképviseletre van
szükség. Kiemelt figyelemmel a fiatalokra, a kisgyermekes családokra, a hátrányos helyzetû
emberekre, valamint a nyugdíjas korú lakosokra.
A városrész méltatlan háttérbe szorítása helyett,
Békásmegyer fejlõdést, tényleges tetteket, és
nem pedig üres szavakat érdemel. Célom, a balesetveszélyessé vált járdák és a zöld területek,
parkok megújítása - település- és parkõrök szolgálatba állításával a közrend és a tisztaság megóvása. Mielõbb neki kell látnunk a békásmegyeri HÉV feljáró mozgólépcsõs akadálymentesítéséhez. A békásmegyeri piac és vásárcsarnok
sokat ígérgetett felújítása sem várhat tovább! Az
autóút HÉV sínek alá levitelével megoldhatjuk a
HÉV átjáró okozta forgalmi torlódást. Egy élhetõbb, rendezettebb, tisztább Békásmegyerért fogok dolgozni, az Önök bizalmából, az Önök képviselõjeként! Az alábbi elérhetõségeken várom
javaslataikat,
észrevételeiket:
adam.balas@mszp.hu e-mail címen, illetve a 061-368-9464-os telefonszámon.
BÚZÁS ANTAL GYÕZÕ
(Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1973-ban születtem. A Miskolci
Egyetem szereztem jogi diplomát. 2006-óta az Egyesület a
Római-partért elnöke vagyok.
Azóta azért küzdök, hogy a kor
követelményeinek megfelelõen közvetlenül a
Duna-parton húzódjon a kerület végleges árvízvédelmi vonala, és biztonságosan védve legyen
55 ezer ember élete és vagyona. A Római-part
rehabilitációjával több ezer új munkahely jöhet
létre a vendéglátás és idegenforgalom területén
a lakótelepek közvetlen közelében. Éledjen fel a
Római-parton újra a vízi élet. Legyenek korszerû
csónakházak, vízi létesítmények, bicikli- és gyalogutak, rendezett parkok, játszóterek, kutyafuttatók. Létesüljön gumírozott futópálya az Arany
és Barát patak között. Felügyeljük civilként a kerületi költségvetést!
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Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
Kabáts Károly
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
44 éves búvároktató vagyok.
Két éve lakom Óbudán és nagyon megszerettem a kerületet.
Hivatásom miatt tudom, milyen
fontos, hogy embertársainkat
kritikus helyzetben segíteni tudjuk. Ezért javasolni fogom, hogy
a kerület összes közintézményében legyen kötelezõ, hogy az ott dolgozók közül
legalább 2 fõnek legyen életmentõ vizsgája. Az iskolások számára szervezzünk tanfolyamokat, bemutatókat, ahol szakmai gyakorlatomat szívesen
átadom. Békásmegyeri jelöltként csatlakozom 3
másik jelöltünk programjához.

hogy bizonyos rendszerváltó köröknek épült
mindaz, amiért a szüleink és nagyapáink fáradoztak. Ahogy múltak az évek és fogyott a nemzeti vagyon, a politika is úgy gyûrûzött be családunk életébe. Csak egy párt van, ami a nemzeti
értékekkel érdemben is foglalkozik és ez a Jobbik. Kitelepüléseinken a lakók a békásmegyeri
keresztezõdésre panaszkodnak a legtöbbet. A
nagy forgalmat átereszteni képtelen HÉV-átjárót
északon tehermentesíthetné egy új kapcsolat az
Ország út és a 11. fõút között, hasonlóan a lakótelep Duna felõli oldala felé most kiépített lehajtóhoz, hiszen itt már csak a jóval ritkább szentendrei HÉV jár. Az ilyen apróságok is fontosak,
élhetõbbé teszik a környéket.

Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP)
Budapesten születtem, gyerekkorom óta Óbudán élek. A Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolán szereztem tanítói diplomát, majd az
Eszterházy Károly Tanárképzõ
Fõiskolán tanári diplomát. Két
gyermek édesanyja vagyok. Tanárként dolgozom egy kerületi általános iskolában. Az Önök bizalmából 1998 óta vagyok képviselõ. Az elmúlt években a kulturális, civil és
nemzetiségi bizottság elnökeként tevékenykedtem, illetve részt vettem a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonkezelõ Bizottság munkájában. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg a körzetben: felújításra
került az Ezüsthegy és a Táncsics Mihály utca burkolata, létrehoztuk a Békás Játszóteret a Templom utcában, felújítottuk a Pais Dezsõ iskolát, könyvmegállót
hoztunk létre a Zemplén Gyõzõ utcában. A jövõben
fontosnak tartom a panelépületek felújításának önkormányzati támogatását, a Heltai téri Vásárcsarnok újjáépítését, a zöldfelületek nagyságának növelését.

DR.BORSIK ILDIKÓ
(Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1960-ban születtem. Húsz évet
töltöttem pedagógusi pályán,
fõként testnevelõként. Jogi diplomámat a Miskolci Egyetemen
szereztem. Jelenleg társasházak kezelésével foglalkozom, ezáltal jól ismerem
a társasházak mindennapi gondjait. Gyakran járunk a természetben, imádunk a víz közelében
lenni, szeretem a Dunát. Még fõiskolásként kötõdött a szerelem a folyóval, amikor is gyakran voltunk vízen, víz mellett. Barátaim, rokonaim élnek
a Római-parton és közelében. Megtapasztaltam,
milyen a békés, lágyan ringató, szerethetõ Duna,
és azt is, amikor az évfolyamtársamat kellett menteni a fogságából, nem kis veszélyt felvállalva.
Szemtanúja voltam néhány nagyon nagy árvíznek és annak, ami azok levonulása után maradt.
Ne engedjük, hogy újra és újra megtörténjen!
Fogjunk össze saját biztonságunk érdekékben,
hogy végre megépüljön a parton a védmû!

Ludányi Tibor, közgazdász (Együtt-PM)
Lassan 10 éve, hogy Békásmegyerre költöztem, azóta ez az otthonom. Itt fogom fölnevelni a két
kislányomat, és itt szeretnék megöregedni is. Azért kezdtem politizálni, mert úgy érzem, hogy az ország nem fejlõdik úgy, ahogy azt
lakosainak tehetsége és szorgalma lehetõvé tenné. Egy tiszta, új politikai erõre van
szükség, ami hazánkat és kerületünket is végre elõreviheti. Én ezt az új politikát az Együtt-PM-ben találtam
meg.Tudja Ön, hogy ki az önkormányzati képviselõje,
és mit tett eddig Békásmegyerért? Találkozott vele az
elmúlt négy évben? Számomra a korszakváltás azt jelenti, hogy a képviselõ folyamatosan kapcsolatban van
a közösséggel. Érdeklõdik a helyi tennivalók, problémák iránt, és kezdeményezi ezek megoldását.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, én ezt fogom
tenni. Meghallgatom és képviselem az Ön és családja
érdekeit az önkormányzatban. Mert csak így tehetjük
olyanná a kerületünket, amilyennek látni szeretnénk!
Molnár János
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1973-ban születtem Budapesten, 1979 óta élek Békásmegyeren. Fiatalságom zömét a
kommunizmusban éltem meg
és akkor még az volt a mottó,
hogy magunknak építjük az országot. Az 1990-es változás
utáni évek ráébresztettek,

14. számú választókerület

Kelemen Viktória (Fidesz-KDNP)
1975-ben születtem, tizenöt éve
élek Békásmegyeren. Szociológusként és szociálpolitikusként
egész eddigi életemben szociális
területen dolgoztam. 2006-tól a
Szociális Bizottság elnökeként
dolgoztam, majd 2011-tõl a szociális, egészségügyi és civil területeket felügyelõ alpolgármesterré választottak. Munkámmal kapcsolatban a nehéz helyzetbe került családok megsegítésére, és a nyugdíjasosok érdekében
tett intézkedéseinkre vagyok a legbüszkébb.Az elmúlt
években új kültéri fitneszparkot és könyvmegállót hoztunk létre a Csobánka téren, digitális röntgengépekkel
szereltük fel a Csobánka téri Szakrendelõt, játszóteret
építettünk a Juhász Gyula utcában, valamint elkezdõdött az utak burkolatának javítása. Folyamatban van a
Madzsar József utcában egy új nyugdíjasklub kialakítása. A jövõben a Heltai téri Vásárcsarnok újjáépítése,
valamint a szociális biztonság megerõsítése az egyik
legfontosabb célom.
Dr. Szennyai Mária (Független)
Független képviselõként indulok a választáson a 14. választókerületben. Színésznõ, rendezõ vagyok. 10 éve élek Békásmegyeren. Nem vagyok,
nem voltam párttag. Gyakorló
katolikus, republikánus vagyok. Munkám díjaiból támogattam a közössé-

get, a Csobánka téri kövekkel, a békásmegyeri
aluljáróval, a Nemzeti Színház felépítésével. Továbbra is ezt szándékozom tenni. Program: PIAC felújítása Békásmegyeren; HÉV legyen alacsonypadlós, akadálymentesítés; VAGYONBIZTONSÁG; KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS - ne egy
cég kezében legyen; LAKÁS BÉRLÉST fiataloknak - felújítás, kaúció fejében bérleti jog; IDÕSEK LAKÁSukért kapjanak tatarozást, nõvérszolgálatot, háztartási segítséget; Belsõ utak felújítása, ellenõrzése, közterület-fenntartók járõrözzenek; KÖRNYEZETVÉDELEM - szelektív
szemétgyûjtés, kutyafuttató, WC-k; INTERNET
ingyenessé tétele; HELYI TV, RÁDIÓ, a közösségi házak szünidei nyitva tartása; Az emberi jogok
betartása! Szavazzanak rám egy szabadabb,
jobb világért! For a freer and better world!
Székely Attila
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
1994 óta Óbudán lakom, 41
éves vállalkozó vagyok. Békásmegyeren vezetek egy vegyeskereskedést, így sok ott élõ
emberrel találkozom, ismerem
a gondjaikat. A körzetünkben
szükséges a közbiztonság
megerõsítése,
fokozottabb
rendõri jelenlétet igényelve. Fontos, hogy a békási lakosok gyermekei is jó színvonalú és felszereltségû óvodákba és iskolákba járhassanak. A
panel-program folytatás keretében támogatom a
helyi vállalkozók bevonását, az itt élõk kapjanak
helyben munkát. Folytatni kell a békásmegyeri
utak felújítását, a közlekedést gyorsabbá tenni.
Takács Gábor
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1992-ben születtem Óbudán,
11 éve lakom Békásmegyeren.
Jelenleg az ELTE Természettudományi karának földrajz szakos hallgatója vagyok. Már fiatalabb koromban is fontosnak
tartottam a nemzeti értékeket
és a hagyományõrzést, s mindezt szem elõtt tartva szeretném jobbá tenni a kerület közösségi életét. Ezért vettem részt a Jobbik Ifjúsági Tagozatának óbudai megalapításában, május óta pedig helyi elnökként tevékenykedem. Itt élõként magam is látom a problémákat, amelyek már ciklusok óta megoldásra várnak. A közbiztonságon sokat javított a térfigyelõ
kamerarendszer, de emellett a folyamatos polgárõri illetve rendõri felügyelet is elengedhetetlen lenne. A vásárcsarnok helyett rendre látványterveket kapunk, azt is csak a választások elõtt.
Ez már kevés. Mindenképpen folytatni kell a panelházak felújítását a panelprogram keretein belül, a ma elérhetõ legmagasabb energiahatékonyság elérésével.

15. számú választókerület
Galgóczi Csaba (Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1956-ban születtem. Az Ihász
Dániel Gépipari Technikumban
érettségiztem,
autószerelõi
végzettséggel rendelkezem. A
Magyarországi Kárpát Egyesület sí szakosztályának vezetõje
vagyok. Szeretném, ha a kerület legégetõbb problémája, az árvízvédelme a kor
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Képviselõjelöltek az egyéni választókerületekben
követelményeinek megfelelõen a Duna-parton
mobilgáttal megoldódna. Az elmúlt évben 55 ezer
ember kitelepítése volt elõkészítve a Hungexpo
területére… Ne kelljen a kerületieknek életükért
és vagyonbiztonságukért aggódniuk! Szeretnék
egy élhetõbb Római-partot, ahol parkosított zöldfelületek, egészséges fák, játszóterek, plázsok,
bicikli- és gyalogutak, futópálya várja a kerület lakosságát.
Kovács Norbert
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
27 éves „õs” óbudai vagyok. Informatikusként dolgozom. A
választókerületem problémái
közül sürgõs megoldásra vár a
kamerarendszer további fejlesztése, és a fokozott rendõri
védelem a köznyugalom érdekében. Mivel Óbuda sok zöld
területtel rendelkezik, megoldható, hogy sok helyen legyen kiépített kutyafuttató és egyben gondoskodni kell a kutyaürülék-tárolók felszerelésérõl, karbantartásáról.
Kósa Kinga
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
23 éves vagyok, születésem
óta a választókerületemben
élek. Magyar lelkületû, radikális
lánynak tartanak, aki mindig
próbál mosolyt csalni az arcokra és segíteni ott, ahol tud.
2011-ben fejeztem be tanulmányaimat és sportszervezõ menedzser lettem. Beszélek kicsit oroszul és angolul. Szabadidõmben szeretek sütni, fõzni, zongorázni, vezetni, bejárni hazánk csodás tájait. Tisztában vagyok a felelõsség súlyával, ami a képviselõi munkával jár, s óriási megtiszteltetés számomra, hogy a választókerületben én indulhatok. Tapasztalataink alapján a heti vásár idején
az eddiginél fokozottabb közterület-felügyelõi jelenlétet kell biztosítani, járõrözéssel. A közvilágítás több helyen hiányosan mûködik, ezek kijavítása, illetve kibõvítése leginkább a nagy gyalogosforgalmú zöldfelületeken sürgõs, mely területek rehabilitációja is idõszerû, de új játszóterekre és sportpályákra is szükség van.
Dr. Pappné Dr. Nagy Judit (Fidesz-KDNP)
1955-ben születtem Budapesten, iskoláimat is itt végeztem.
1978-ban az ELTE Állam és
Jogtudományi Karán jogi diplomát szereztem. Több mint két
évtizede ügyvédként dolgozom
a férjemmel együtt vezetett
ügyvédi irodában. Három gyermekem és egy unokám van. Az Önök bizalmából
2010-ben lettem képviselõ és alpolgármester.
Feladataim közé tartoznak egyes városfejlesztési, és közterület használattal kapcsolatos ügyek,
valamint az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. felügyelete. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult
meg a körzetben: megújult a Juhász Gyula és a
Hatvany Lajos utca burkolata, játszóteret építettünk a Hímzõ utcában, felújítottuk a Kiserdei iskola épületét. Az elkövetkezõ években multifunkciós teret hozunk létre a Heltai tértõl északra, felújítjuk a Zipernowszky Károly utcai iskola
elõtti közterületet, új nyugdíjasklubot hozunk létre a Madzsar József utcai szolgáltatóházban.

16. számú választókerület
Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP)
Óbudán születtem, többgenerációs pedagógus családban. Az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola gimnáziumának elvégzése
után tanári és újságírói diplomát,
majd banki közgazdász végzettséget szereztem. Jelenleg egy
pénzügyi szolgáltató cégnél dolgozom, és az itt szerzett tapasztalataimat a pénzügyi és vagyonnyilatkozatokat kezelõ-, illetve az
egészségügyi szociális és lakásgazdálkodási bizottság tagjaként, valamint civil kapcsolatokért felelõs
tanácsnokként igyekszem kamatoztatni. Az elmúlt
években számos fejlesztés valósult meg a körzetben: járdákat, parkolókat építettünk a Hadrianus utca környékén, új csoportszobát alakítottunk ki a Kelta utcai óvodában, új lehajtó létesült a 11-es fõúton
a Hadrianus utca irányába. Amennyiben elnyerem
támogatásukat, a jövõben új multifunkciós közösségi teret hozunk létre a Heltai tértõl északra, valamint
továbbra is támogatjuk a panelfelújításokat, újjáépítjük a Heltai téri Vásárcsarnokot.
Ledinger Gusztáv
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
54 éves kertészmérnök vagyok, születésem óta óbudai polgár. Az elmúlt évtizedek fejlõdését tovább kell
folytatni. Óbuda közlekedése sok
bosszúságot okoz a kerület lakosainak. A környékrõl bejárók szinte ingyen parkolóként használják
utcáinkat, ennek az áldatlan helyzetnek a megoldása lenne egy a
kerület szélén megépülõ P+R parkoló. A parkolási díj bevezetésénél
az óbudaiaknak ingyen használatot kell biztosítani.
Évek óta húzódik a békásmegyeri gáton egy futóedzõ pálya elkészítése. Célom, hogy minden olyan
beruházási terv ténylegesen meg is valósuljon, amely
a fiatalok Óbudán tartását segíti elõ. Támogatom azt
az elgondolást, hogy a kerületi fejlesztések munkálatainak legalább felét a helyi vállalkozók kapják meg.
Õri László (Magyar Szocialista Párt)
Békásmegyer Duna felõli része
adottságait tekintve az ország
egyik legszebb lakótelepi városrésze lehetne, ha nem hagyták
volna folyamatosan cserben az
elmúlt évtizedekben. Ez a választás arról szól, hogy kirõl
gondolják az emberek azt, hogy
valóban megoldja a problémájukat. A választókörzetnek olyan képviselõre van szüksége, aki nem
hagyja magára a városrészt. Aki tudja, hogy mi a
munka, tudja, hogy mi a rend és tudja, mit ér a család biztonsága. Katonai pilótaként a fegyelmet, a
rendet az elkötelezettséget, dolgozóként pedig a
kitartást és a mértékletességet tanultam meg. Két
gyermekes apaként pedig fontosnak érzem, hogy
gyermekeink rendezett, tiszta környezetben és biztonságban nõjenek fel. A „Rendõr a szomszédom”
programmal célunk, hogy minden házban legalább
egy rendõr szolgálati lakást kaphasson a kerületi
bérlakásokból. Az osztott kutyafuttatók építésével
lehetõséget adunk mindenkinek felelõs állattartásra. A városkarbantartó csoportok szervezésével
ügyelünk a mindennapi tisztaságra. Támogatni fogom, hogy segítséget kapjanak azok, akik a lakóhelyi kerteket mûvelik, és akik újabb kerteket építenének. Fontosnak érzem, hogy a békásmegyeri pi-

ac és környékének teljes felújítása praktikusan, olcsón valósuljon meg, hogy emiatt a termékek árai
ne dráguljanak. Tüntessen ki bizalmával, mint az
MSZP, az Együtt-PM, valamint a DK által is támogatott közös baloldali önkormányzati képviselõjelöltet! Kérdéseivel, javaslataival keressen meg a
06-1-368-9464-os telefonszámon, vagy írjon a laszlo.ori@mszp.hu email címre.
Szabó Ferenc
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
1963-ban születtem Kolozsváron. 1998-óta élek Békásmegyeren, egy fiúgyermek büszke
édesapjaként, 30 éve boldog házasságban. Végzettségemet tekintve számítástechnikai elemzõ-programozó és logisztikai
ügyintézõ vagyok. A közelmúltban sikeresen elvégeztem a SISZA Kommunikációs Intézet Politikus és közszereplõ képzését is, az
életfogytig tartó tanulás híve vagyok. 2010 óta a
Jobbik külügyi kabinetjének munkatársaként,
2011-tõl pedig az EU és fogyasztóvédelmi kabinet
tagjaként tevékenykedem. Az elmúlt négy évben az
önkormányzat kulturális, civil és nemzetiségi bizottságának alelnökeként dolgoztam. Egy élhetõbb
Békásmegyer megteremtése a célom, s megszakítani a jelenlegi szokást, miszerint a lakótelepünk lakói csak négyévente egyszer számítanak. Erre
ékes példa az útfelújítások halogatása, amit az
Önök aláírásaival alátámasztott, általam benyújtott
petíció hatására 30 év után elkezdtek.
TÓTH GÉZA
(Egyesület a Római-partért)
Civilek a civilekért!
1949-ben születtem. Felsõfokú
vendéglátóipari végzettséggel
rendelkezem. Ízig-vérig vendéglátós vagyok. Szeretek az
emberekkel foglalkozni. Szeretem a rendet, a tisztaságot, az egészséges környezetet. Legyenek a Római-parton egész évben folyamatosan nyitva tartó, a kor higiéniai követelményeinek megfelelõ gasztronómiai, kulturális és mûvészeti pavilonok, nagy teraszokkal,
közvetlenül a Duna-parton. A római-parti mobilgáttal elindulhat a part rehabilitációja, így több
ezer új munkahely jöhet létre a kerületben a vendéglátás, az idegenforgalom és a sportlétesítmények területén.

Nemzetiségi önkormányzati
képviselõk választása
A német nemzetiségi önkormányzati
választáson képviselõjelöltjeink: Aradi Istvánné, dr. Havassyné Csontos Katalin,
Neubrandt István, Neubrandt Istvánné.
Fontos: 3 fõs testületet kell megválasztani, tehát 3-nál több jelölés esetén érvénytelen a szavazólap. Kérem, hogy minél
többen éljenek nemzetiségi szavazati jogukkal. Aki még nem regisztrált, szeptember 26-ig megteheti személyesen vagy levélben a Helyi Választási Bizottságnál,
vagy interneten a Nemzeti Választási Iroda honlapján.
Neubrandt Istvánné,
a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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Új lelkész az evangélikusoknál

Mindenki számára hasznos közösség
Jakab Béla személyében
új lelkész áll az Óbudai
Evangélikus Egyházközség
élén. Az energikus, tapasztalatokkal és tervekkel egyaránt teli lelkipásztor szeretne nyitni az
óbudaiak felé.

Díj Csukásról
Õze Áron, a Pesti Magyar Színház igazgatója Csukás István (Óbuda-Békásmegyer díszpolgára) nevét viselõ díjat alapított. A gyerekeknek szóló darabok elismerésére létrehozott díj kuratóriumának elnöke maga az író. A Csukás István-díjat meghívásos pályázat alapján ítélik oda. A nyertes darabot
mûsorra tûzi a Pesti Magyar Színház.

Festmények Csillaghegyen
Mór Tamás festõmûvész, szakkörvezetõ tanár volt a
vendég a szeptember 10-ei „Irodalmi Csillagdélután” címû elõadáson a Csillaghegyi Közösségi
Házban, ahol kiállítása szeptember 22-ig ingyenesen látható. (Cím: Mátyás király út 11-15.)

J

akab Béla Nagyváradon született, Kolozsváron és Budapesten végezte tanulmányait, lelkészi szolgálatát pedig
eddig Erdélyben és Chicagóban végezte. Az elmúlt 14 évet Gyulán töltötte, ahonnan kissé elszorult szívvel búcsúztatta a gyülekezet.
- Életem legszebb évei
közé tartozik, amit Gyulán töltöttünk. Sikeres
idõszak volt, felújítottuk
a templomot, a gyerekeink pedig ott nõttek fel.
Ami az emberi kapcsolatokat, barátságokat illeti:
nem is szívesen szakadunk el Gyulától, azt viszont komolyan gondolom, hogy a lelkésznek
néhány évente új egyházközség élére kell állnia.
Ez a változás, váltás a
gyülekezet megújulását,
frissülését jelentheti, a
lelkészt pedig arra készteti, hogy ne kényelmesedjen el. Nyugat-Európában ez természetes, a
skandináv országokban
például nagyjából hétévente cserélõdnek a lelkészek a gyülekezetek
élén - fejtette ki Jakab
Béla.
Az új lelkipásztort október 4-én iktatják be, de
szolgálatát már augusztusban megkezdte Óbudán. Az összecsiszolódás még folyik, de úgy
tûnik, a helyi közösség
örömmel fogadja vezetõjét, hiszen posztját pályázat útján szerezte

33

Kórus és orgona
A Wesley Károly Kórust hallhatják szeptember 29én 19 órától a békásmegyeri Megbékélés Házában.
Vezényel: Iványi Márta és Iványi Tamás. Közremûködik: Endreffy Attila orgonán. (A belépés díjtalan.
Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus utca-Királyok útja
sarka, a 34-es, 134-es busz végállomása.)
FOTÓ: ASSAY PÉTER

• Az Óbudai Evangélikus Egyházközség presbitériuma várja a híveket a Déva Bíró Mátyás tér 1. szám
alatti templomba abból az alkalomból, hogy október
4-én 11 órakor beiktatják megválasztott lelkészüket,
Jakab Bélát. Az igehirdetési és iktatási szolgálatok
Nt. Bence Imre esperes végzi.

meg, nemrég bemutatott
munkatervét pedig egyhangúlag fogadta el a
vezetõség.
- Valójában a beiktatásra jogilag már augusztusban sor kerülhetett volna,
én azonban szerettem
volna, ha ez akkor történik meg, amikor már legalább felületesen sikerült
megismerkednem
az
egyházközség tagjaival.
Ezért vártunk egy picit mondta a lelkész, aki elárulta, tartalmas, eseményekben gazdag õsznek
néznek elébe.
- Az elsõ nagy gyülekezeti alkalmunk szeptember 20-21-re esik,
amit mi úgy hívunk:
munkaév kezdõ hétvége. A szombat délelõttöt
mi a hittanosokkal és
családjukkal
töltjük
együtt, délután azonban
megnyitjuk a templomot. 16 órától a Poézis
együttes lép fel,
mûsoruk kicsiknek

és nagyoknak egyaránt
szól. Erre az ingyenes
elõadásra
mindenkit
szeretettel várunk mondta Jakab Béla folytatva a terveket: - November 23-án szenteljük
fel a templom alagsorát.
Ott mintegy 300 négyzetméter hasznosítható
terület van, amit közösségi célokra szeretnénk
fordítani. Közös fõzéseket szeretnénk, külön
programokat gyerekeknek, családoknak és idõseknek, szervezünk egy
szociális segítõszolgálatot. Fõzünk majd hajléktalanok számára is. Azt
szeretnénk, ha mi a körülöttünk lévõk számára
hasznos közösség lennénk. Az én lelkészi hitvallásom is az, hogy lehetõséget adjunk az embereknek Istennel találkozni, de tolakodás nélkül. Erre törekszem
majd az óbudai közösség élén.
K. Gy.

A Poézis koncertje
Családi koncertre vár mindenkit az Óbudai
Evangélikus Egyházközség szeptember 20án 16 órától, amikor a Poézis együttes lép fel
a Dévai Bíró Mátyás téri templomban. (A belépés ingyenes.)

Kiállítás megnyitó
az Ybl bicentenárium jegyében
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg Ybl-plakát
kiállítását a híres építész születésének 200. évfordulója alkalmából az Óbudai Szociális Szolgáltató
Intézmény. A szeptember 11-ei eseményen a 2-es
és a 3-as metróvonalakon kiállított, Ybl Miklós munkásságát bemutató tablókat tekintették meg a látogatók. A rendezvényt Müller Istvánné intézményvezetõ nyitotta meg, majd Bakó Enikõ zongorajátéka
szórakoztatta a III. kerület nyugdíjas polgárait. (Az
Ybl plakát kiállítás október 10-ig látogatható, hétköznapokon 8-tól 16 óráig a Kiskorona utca 3. szám
alatti galériában.)

Elõadás a könyvtárvban
A Fõ téri könyvtárban tart elõadást dr. Visnyik Katalin Phd. pszichológus, „Az egészség testi-lelki dimenziói; az egyensúly megteremtése saját erõink
mobilizálásával” címmel október 16-án 17 órakor.
(Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy
Gyula Könyvtára, Budapest, Fõ tér 5.)

Elõkészítõ középiskolára, érettségire,
korrepetálás általános- és középiskolásoknak
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4,
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matematikából, magyarból. Lehetõség van maximum 3 fõs
kiscsoportos oktatásra minden délután és szombat
délelõtt, személyre szabott hiánypótlással, folyamatos bekapcsolódási lehetõséggel. Korrepetálás, féljegyek javítása matek-fizika-kémia-magyar-történelem tantárgyakból, középiskolásoknak is. Érettségizõk felkészítése minden szinten. Idõpontfoglalás a jelentkezés és a szabad helyek függvényében. Tel.: 06(20)946-2027; www.obudamatek.hu
Thalész-kör

1%1%1%
A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával segítették az intézmény munkáját. A befolyt
összegbõl az óvoda udvarán történt mûfû telepítésének egy részét fizetik ki.
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Szolgáltatás
 TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és monitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401
 Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom kedvezõ árakon fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
 Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 2432730, 06(20)997-2747
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 4039357, 06(30)589-7542
 Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, párkányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakásfelújítás. Tel.:06 (20)321-0601
 Klímaberendezések javítása, tisztítása, gázfeltöltés, ingyenes kiszállással 024-ig, 2 órán belül. Tel.: 06(30)215-9160
 Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyeknek, társasházaknak garanciával. III kerületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-7726
 Fakivágás, gallyazás biztonságos kötéltechnikával, kertépítés, parkfenntartás, fûkaszálás.
www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-5948
 Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
 Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
 Víz-gáz-fûtésszerelés, csöpögéstõl-generál kivitelezésig, asztalos-lakatos-redõnyös
munkák, ingyenes kiszállással. Tel.:
06(70)545-1869
 Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)2800479
 Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
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Apróhirdetés
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
 Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítások, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújítás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIAÉpszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312
 Gyümölcsfák, díszfák, díszcserjék,
örökzöldek Aranyhegyi díszfaiskolából.
Tel.: 06(30)944-2150
 Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511

Egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-30-57
 Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 1618 óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés, tel.: 06(30)201-9198
 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631
 Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359
 A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
 Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak.
Tel.:
06(30)921-6559
www.callantorna.hu
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes bemutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu

 Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenternél). Gyermekbõrgyógyászat is. Számítógépes anyajegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948
 Relax egészségház/kávézó Óbudán! Szolárium, lipolézeres-kavitációs-rádiófrekvenciás zsírbontás. Infraszaunás hullám és nyirok masszázs
Flabélos 1032 Budapest, Vályog utca 8. Tel.:
06(30)392-3416, www.relaxegeszseghaz.hu

Oktatás
 Matematika-, fizika-, kémia-, magyartanárok korrepetálnak általános- és középiskolásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027
 Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár.
Tel.: 06(20)801-7580
 Általános iskolás gyerekek délutáni-esti
felügyeletét, tanítását, kísérését vállalja nyugdíjas pedagógus. Tel.: 06(20)801-7580
 Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)959-0134
 Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti
tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját
lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan: obudaangol.hu Tel.:
06(20)439-6410
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
 Angoltanítás, vizsgafelkészítés Kaszásdûlõn nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnõtõl.
Tel.: 242-6826; 06(30)722-1994
 Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478

Elad-vesz
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 Öreg motorkerékpárokat és kerékpárokat
keresek megvételre, és ezek alkatrészeit, érdekel
romos, rozsdás, hiányos. Tel.: 06(70)588-7417

2014/18. szám
 Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-789-1693, 06(30)382-7020
 Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653
 Számítógép javítás otthonában. Ingyenes
kiszállás. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
www.benyosoft.hu. Tel.: 06(20)988-5147

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alkalommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

Állás
 Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: allas@csic.hu
 A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. munkatársakat keres! Érdeklõdni: 06(70)3835004. fényképes önéletrajzát az ibp@ibp.hu
e-mail címre várjuk!
 III. ker. kötöde keres állandó munkára
gyakorlattal rendelkezõ kötõst és varrónõt.
Tel.: 06(30)220-2002
 Ingatlan-tanácsadó munkatársakat keresünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy melléktevékenységként (kismamáknak is). Várjuk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu
 Önállóan dolgozni tudó, józan életû kõmûvest és burkolót keresek, alkalmankénti munkára Óbuda környékérõl! Tel.: 06(30)341-3423

Ingatlan
 A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. eladó
és kiadó lakásokat, házakat, telkeket keres!
Tel.: 351-9578; 06(70)383-5004
 Békásmegyer, hegy felõli oldalán keresek
1+2 fél szobás lakást 9M forintig. Tel.:
06(70)949-4013
 Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
 Tulajdonostól eladó Csúcshegyen, az
Aranypatak utcában egy 1138 nm-es telek téliesített faházzal. Gáz, villany bevezetve.
Irányár: 12,4 MFt. Érd.: 06(30)743-5837

Régiség

Életjáradék

 Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyveket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757

 Idõs haszonélvezõ által élethosszig lakottan, befektetésként lakást vásárolnék. Tel.:
06(30)330-1044

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban.

Karnisok

Hajlított, egyedi méretre is.
Szalagfüggöny, roló, roletta,
méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült karnist és függönyt
díjmentesen felszereljük.
AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/

Üzlet
 45 nm-es üzlethelyiség v. iroda a Kiscelli
utcában kiadó. Tel.: 06(30)742-4107

Autó
 Óbuda-Békásmegyer Román Önkormányzata eladásra meghirdeti a GXY-465
Opel Astra Caravan 1,6 Gl tulajdonában lévõ
személygépkocsit. Érdeklõdni: 06(20)564-8245

Üdülés
 Gyulán másfél szobás, 5 fõ részére berendezett
üdülõ november 29-tõl december 12-ig kiadó. Érdeklõdni: a 06(20)547-3851-as telefonszámon

Csereoktatás
 Nyugdíjas angoltanár csereoktatásban részesítene németül jól beszélõ, óbudai értelmiségit. Tel.: 06(30)854-0851
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Hirdetés – Közérdekû

LHA Hongkong Áruház
Cim: 1035 III. ker. Vihar utca 18.
Szeptember 19-tõl

20%-50% MINDEN TERMÉKRE

Minden nap új áru!

EXIT Cirkusz
– Kijárat a mindennapokból!
2014 évi új „EXIT FAKTOR” címû mûsorunk feledteti minden gondját! Budapest III. Szentendrei út BAUMAX elõtt szeptember 17-tõl 21-ig.
Látványos, lélegzetelállító produkciók. Lesz itt minden: kézegyensúlyozó
mûvész, akrobatika felsõfokon, egykerekû bicikli a minitõl - a maxiig, lábzsonglõr és ikária, légtornász, Európa egyetlen „football” labda produkciója, az Exit Cirkusz közkedvelt bohóca ismét bohóc tréfák sokaságával
bírja kacagásra Önöket. Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon díjnyertes állat
produkciók: makákó és rézus majmok, indiai futókacsák, a világ legkisebb idomított chiwavái, amerikai törpemalacok, holland törpekecskék
családbarát akció:
Szerdán minden belépõ: 1.500 forint/fõ. A többi napokra, aki ezt a
kupont felmutatja, az 2 felnõtt jegy vásárlása esetén: 2-õt fizet 3-at
kap akcióban részesül!!!
Önöknél, csak néhány napig. Ne hagyja ki!!! Legyenek vendégei és részesei az: EXIT cirkusz 2014. évi új mûsorának!!! Ne feledjék: EXIT - kijárat a mindennapokból!
Elõadások idõpontjai: szerda, csütörtök, péntek 18 órakor. Szombat:
15 és 18 órakor. Vasárnap: 11 és 15 órakor. (Információ és jegyrendelés: 06-30-693-4632. www.exitcirkusz.hu)

Folytatódik az ingyenes
óvodai úszásoktatás
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával,
az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. márciusban elindított program sikerére való tekintettel, további óvodákat von be az ingyenes óvodai úszásoktatásba.

A

második ütemben az
Óbudai Mesevilág
Óvoda négy intézményét
vonják be. A program október 6-án kezdõdik; 10 héten át heti 4 alkalommal,
összesen 180 nagycsoportosnak nyílik lehetõsége az
oktatáson való részvételre.
Az edzéseket a Római
Sport Egyesület szakképzett oktatói végzik, Gyepes

Természetfotók
„Ellenfény” címmel Bágya
Ferenc természetfotóiból
nyílt idõszaki kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. Megtekinthetõ: október
26-ig. (Cím: Korona tér 1.)

Lajos mesteredzõ irányításával. Az oktatásnak a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. uszodája ad helyszínt. A képzés
9-tõl 12 óráig, három idõsávban, óránkénti csoportváltással zajlik. A gyermekeket 1 vagy 2 óvodapedagógus kíséri, a szállítás
szervezett módon, busszal
történik.
Az ingyenes lehetõséggel cél a kerület valamenynyi óvodáskorú gyermekének megalapozni úszástudását, megszerettetni a víz
közegét, növelni vízbiztonságát.
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Sportkavalkád a sportágbörzén
Ismét megrendezték szeptember 13-án az Óbudai
Sportágbörzét a Laborc utcai Szabadidõparkban azzal a céllal, hogy mindenki kapjon segítséget a
megfelelõ sportág kiválasztásában, továbbá a
résztvevõk ne csak nézzék
az egyes sportbemutatókat, hanem aktív részesei
legyenek maguk is a
sportrendezvénynek. Vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják ki a
sportágakat, szerezzenek
pozitív sportélményeket.

E

nnek megfelelõen
reggeli ébresztõként
Kozma Zsuzsanna tartott
ovi tornát, ahol kicsik és

szüleik együtt sportoltak.
Kilenc órától sorra érkeztek a kerületi egyesületek
és mutatkoztak be a színpadon, majd invitálták az
érdeklõdõket standjukhoz.

A gyerekeknek és szülõknek szóló programban
26 egyesület által kínált
sportágakkal
lehetett
megismerkedni. A választékban szerepelt kézi- és

kosárlabda, judo, röplabda, baseball, táncok, karate, kung-fu, chi kung,
mediball, tenisz, kenu, vízilabda, úszás, labdarúgás, hapkido, aikido, jodo, ju jitsu, aerobik, asztalitenisz, kerékpározás,
jégkorong, vívás, akrobatikus torna, még sí és
snowboard is.
Az eseményt színesítette Volentér Balázs gokartozó és Nagy Eszter mûugró bemutatkozása, a
Polaris Csillagvizsgáló
csillagászati elõadása és
az Erdélyi Krisztina által
tartott zumba.
A Szent Margit Rendelõintézet munkatársai ez
alkalommal is ingyenes
szûrõvizsgálatokat tartottak, mint például testöszszetétel-mérést, szájüregi
szûrést, vérnyomásmérést,
emellett
egy
dietetikus táplálkozási tanácsokkal látta el az érdeklõdõket.
A szervezõk örömére
szolgált, hogy a korábban

meghirdetett játékunkra mely szerint, aki a plakáton látható jelmezben érkezik különdíjban részesül
- többen is eleget tettek.
Aki kilátogatott biztosan nem csalódott és élményekkel gazdagon tért haza. Az esemény fõtámogatója Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata volt.
Szeptember 27-én túrázni hívják a kikapcsolódni vágyókat az Óbudai Teljesítménytúrára.
Mi sem ígérkezhet nagyobb
feltöltõdésnek,
mint egy kellemes õszi sétán töltekezni a langyos
napsugarakkal!
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Az egyetemen folynak a szigorlatok. A professzor
így szól az egyik gyengén felkészült hallgatóhoz: Látja, kérem, Nagy Sándor ennyi idõs korában
már meghódította a világot! A poén a vízszintes 1.
és a függõleges 21. sorban olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A poén elsõ része (zárt betûk: B.
O. Z. E.). 13. Névelõs finom szemcse. 14. Szerencsejáték. 15. Úton lévõ. 16. Város az USA Texas államában. 18. Betût vetni. 20. Névelõs erõsség. 21 Profilon. 23. … Barrymore, amerikai filmszínésznõ. 25.
Gúla egyik fele. 26. Osztrák és ausztrál autók jele.
27. Robert Merle egyik regénye. 29. Belül liheg! 31.
Némán inal. 32. Arccal a föld felé fekszik. 33. Bont.
34. Operaénekesnõnk, Sylvia. 36. Régiesen vagy. 37.
Német föld. 38. Z. C. I. 39. Egyfajta halk hangot hallat. 40. Izomkötõ szövet. 41. Lágy fém. 42. Iskolában
tettük magunkévá. 44. Andorrai és svéd autók jele.
46. Oxigén és szén vegyjele. 47. Szláv igazság. 48.
Rosszat akarók. 50. Nyitá. 52. Brit csillag. 54. Névelõs keleti sivatag. 55. Becézett nõi név. 57.
Szülõtlen. 59. Térorientáció része!
FÜGGÕLEGES: 1. Ve párja. 2. Erdélyi fõnemes, történetíró volt, Péter (1676-1752). 3. Federico Garcia …,
spanyol költõ volt. 4. Történelmi francia város. 5.
AAAA. 6. Német nem. 7. P. N. R. 8. Csúfság. 9. Szél teszi. 10. Bina-… indiai város. 11. Maró anyag. 12. Vágtázó. 17. Lenn. 19. Bevagdal. 21. A poén második része (zárt betûk: R. L. O. A. A.). 22. Kiejtett susogó
mássalhangzó. 24. E. R. L. 27. Színész-énekesnõ, Andrea. 28. Apró szemcse. 30. Mulatozás. 32. Nem mondtál igazat. 36. Rángatózásra mondják ezt a táncot. 37.
Belülrõl jövõ. 39. Z. L. R. 40. Peruban élt uralkodó. 43.
Katonai szak. 44. Az asztácium vegyjele. 45. Régen hinti. 48. Hajdani magyar vármegye volt. 49. Finom itóka. 51. Néma Rezsõ! 53. Idegen mûvészet. 56. Római négy. 58. Belül matat!
Ipacs László
KERESZTÉNYDEMOKRATA
FÓRUM. Dr. Hecsei Pál, a
KDNP képviselõjelöltje lesz a
vendég az október 7-én 18
órakor kezdõdõ Kereszténydemokrata Fórumon a Selyemgombolyítóban (Miklós tér 1.).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín: Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés ajánlott a 06-30-546-2202-es számon.)
FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439es számon, ahol külön idõpont egyeztetésére is mód van.
ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor
Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés:
1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com
Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft.
1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter
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Tanára válogatja

A szeptember 5-én megjelent, „
Oskolakezdés” címû rejtvényünk megfejtése:
„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derûs iskola lesz”.
INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete
ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második keddjén 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.
FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)
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