
XXI. évfolyam 8. szám • Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban• 2015. április 24.

Ingyenes szûrõvizsgálatok, tanácsadá-
sok május 2-án, Óbuda Napján a Zichy
udvarban.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata bemu-
tatja: Óbudai Sportágbörze május 10-én a
TVE sportpályán ingyenes szûrésekkel.  

Harmadszor rendezi az önkormányzat a
kedvezményes muskátli vásárlási akciót
május 9-én a kerület hat helyszínén. 32

Kedvezményes muskátlivásár

11
Egészségkörút Óbuda Napján

25
Óbudai Sportágbörze

Lengyel és magyar közszereplõk, katonatisztek és a városrész vezetõi közösen emlékeztek az 1940-ben történt katyni tömeggyilkosság áldozata-
ira a Katyni Mártírok Parkjában lévõ emlékmûnél április 11-én                                                                                              BESZÁMOLÓ A 3. OLDALON

Kettõs tragédiára emlékeztek koszorúzással

MÁJUS 2-ÁN ÓBUDA NAPJÁT ÜNNEPELJÜK. Óbuda Napja a helyi közösségek ünnepe is, 
remek alkalom arra, hogy a városrészben élõk együtt töltsenek egy napot. PROGRAMAJÁNLÓ A 15-18. OLDALON

Az archeológia iránt mé-
lyebben érdeklõdõk kö-

zül is kevesen kaphatnak ké-
pet arról, milyen bonyolult és
kifinomult módszerekkel dol-
gozik ma egy régész, hány tu-
dományág eredményeit kell
felhasználnia egy-egy új kuta-

tás során. Ebbe a különös vi-
lágba enged bepillantást az
Aquincumi Múzeum „Spakli,
ecset, lézerszkenner” címû,
április 17-én megnyílt kiállítá-
sa, amely - mint azt a címe is
mutatja - a klasszikus eszkö-
zöktõl a legmodernebb tech-

nikáig mindent megmutat,
amire egy ásatás során szük-
ség lehet. BÕVEBBEN A 2. OLDALON

Spakli, ecset, lézerszkenner

Egészség ezreknek, milliók a kórháznak
- ez a mottója annak a május 9-ei ren-

dezvénynek, melyet a Flórián téren, a Falu-
ház elõtt tartanak 9.30-tól. A program: in-
gyenes egészségügyi szûrések; elõadások;
tanácsadás; Richter a nõkért program; szín-
pad és családi mûsorok; pontgyûjtõ játék a
Szent Margit Kórházért. INTERJÚ A 10. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
május 15-én, pénteken jele-
nik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Richter Egészségváros

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságá-
nak Egészségéért Díjat. Az adományozás rendjét
a képviselõ-testület többször módosított 35/2007.
(V. 30.) önkormányzati rendelete szabályozza.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adomá-
nyozható mindazon személynek vagy közösségnek,
aki a kerület lakosságának egészsége érdekében
akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció
vagy a betegségmegelõzés terén kifejtett tevékeny-
ségével, akár az egészségügyben kifejtett szervezõ
munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.

A díjban évente egy személy vagy csoport részesül.
A díjazott személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél
és 500.000 forint összegû pénzjutalom jár.
A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek kö-
zött adják át annak a személynek vagy csoportnak,
akinek a képviselõ-testület az egészségügyi, szociális
és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján oda-
ítéli. A díjat 2015. június 26-án (pénteken) adják át.
Az indítvány feltételei
1) Indítvány olyan természetes személy(ek)re és
csoport(ok)ra/szervezet(ek)re vagy intézmény(ek)re/
nyújtható be, aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészség-
ügyi ellátásának, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, va-
lamint Óbuda lakosai életminõségének javításához

kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hoz-
zájárult(ak).
2) Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû, in-
dokolással alátámasztott ajánlást, mely tartalmazza
az ajánlott személy(ek) vagy csoport(ok) tevékenysé-
gének, eredményének rövid ismertetését is.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõ-
osztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2.) dr.Gallóné Nagy
Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani.A felme-
rülõ kérdésekre dr.Konczos Anikó bizottsági referens
ad felvilágosítást a 437-8659-es telefonszámon.
Beadási határidõ: 2015. május 8. (péntek) 12 óra.

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj 

A fõváros egyik különleges
építészeti emléke az Aranyhe-
gyen álló Pogánytorony. A
magántulajdonban lévõ tel-
ken álló épület azonban egye-
lõre az önkormányzat erõfe-
szítései ellenére sem válhat
a budapesti családok kirán-
dulásainak célpontjává.

Nem csak a gyönyörû
természeti környezet

és az építményrõl nyíló
kilátás miatt lehetne az
Aranyhegyen álló Po-
gánytorony a fõvárosiak
új kirándulóhelyének köz-
pontja: maga az épület is
olyan érték, amihez ha-
sonlót máshol nem lelhet
fel az érdeklõdõ. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata szívesen látná
itt a természetbarát csalá-

dokat, fiatalokat, ám úgy
tûnik, az épület még soká-
ig árválkodik majd itt a
mai romos állapotában.
De hogyan is került az
Aranyhegyre a torony?

A két világháború kö-
zötti idõszak turanista
mozgalmaiból jött létre a
húszas években a Turáni
Egyistenhívõk Tábora,
amely hamarosan annyira
megerõsödött, hogy szob-
rot kívánt emelni Budán a
hitük szerint a régi ma-
gyarságot jelképezõ Kop-
pány vezérnek. Az
újpogány eszmék ellen
küzdõ keresztény egyhá-
zak rosszallóan tekintettek
az ötletre, de a szekta végül
1935 nyarán átadta az Atti-
la, Árpád és Koppány em-
lékére szentelt Pogánytor-

nyot az Aranyhe-
gyen (amelyet ko-
rábban Koppány-
toronyként is em-
legettek). 

A magyar õs-
vallás restauráció-
jának ötlete azóta
elhamvadt, maga
a torony azonban
mint építészeti
emlék ritkasága,
egyedisége miatt
figyelemre méltó.
Az önkormányzati
terv, hogy az épü-
let és környékének
kirándulóhellyé
váljon, eddig nem
válhatott valóra,
hiszen a sokszor
tulajdonost cserélt telek
1996 óta magántulajdon-
ban van. A képviselõ-tes-
tület 2013 márciusában
rendeletet alkotott, amely

közel 30 másik kerületi
épülettel együtt a Pogány-
torony számára is helyi
egyedi védelmet biztosít.
Ez megakadályozza, hogy

a telektulajdonos lebontsa
az épületet, a részleges
bontást is csak szigorú fel-
tételek mellett teszi lehe-
tõvé, az építkezést pedig a
jelenlegi épület környeze-
tében a tervtanács, illetve
a fõépítészi iroda vélemé-
nyezéséhez és engedélyé-
hez köti. 

A Pogánytorony helyén
tehát más nem épülhet. A
kirándulóhely kialakítását
szívesen magára vállalná
az önkormányzat, ezért ér-
tékbecslést is végeztetett.
A tulajdoni lap szerint
azonban az ingatlant jelzá-
log terheli, amelynek ösz-
szege a tényleges érték
több mint kétszerese. Ezek
tudatában az önkormány-
zat egyelõre nem léphet,  a
Pogánytorony tehát romo-
san és elhagyottan vár to-
vább a sorsára.

„Spakli, ecset, lézerszken-
ner - régi és új technológi-
ák alkalmazása a régészeti
kutatásban…” címmel új,
a gyerekek számára is iz-
galmas kiállítás nyílt az
Aquincumi Múzeumban áp-
rilis 17-én. Az eseményen
a Szegedi Tudományegye-
tem hallgatói drónos be-
mutatót tartottak a régé-
szeti park felett.

- A régészeti feltáráso-
kon alkalmazott mód-
szerek, technológiák
gyors tempóban fejlõd-
nek. Ma már nemcsak
csákánnyal, lapáttal és
ecsettel dolgozunk, ha-
nem lézerszkennerrel,
talajradarral és víz alatti
szonárral, de alkalmaz-
zuk a DNS-technológiát

vagy a pollenvizsgálatot
is. A modern eszközök
újabb dimenziókat nyit-
va segítik elõ múltunk
megértését. A kiállítá-
son a régészet eszköztá-
rának fejlõdését mutat-

juk be, közérthetõen -
mondta Zsidi Paula, a
Budapesti Történeti
Múzeum fõigazgató-he-
lyettese a kiállítás meg-
nyitóján. Hozzátette: -
Munkánkat példaértékû-

en segíti a helyi önkor-
mányzat.

- Szerencsére a techni-
kai fejlõdés a régészeti
munka területét sem
hagyta érintetlenül, így
ma már rendkívül kor-
szerû eszközök állnak a
kutatók rendelkezésére.
Biztos vagyok abban,
hogy a gyerekek, fiatalok
figyelmét is fel lehet kel-
teni a kutatások iránt -
hangsúlyozta Bús Balázs
polgármester. - Sokat el-
árul egy-egy közösség-
rõl, miként viszonyul a
régen letûnt civilizációk
megmaradt kulturális
örökségéhez. Budapest
ebben a tekintetben az ér-
tékmentés mellett elköte-
lezettek közé tartozik,
amit számunkra az

Aquincumi Múzeum és
az itt dolgozó szakembe-
rek munkája jelez.
Ugyanakkor ezért is tá-
mogatjuk a civileknek
kiírt mûködési pályáza-
ton az Aquincum Baráti
Kör Egyesületet évrõl
évre. Jó látni, ahogy egy-
egy tudományterület mû-
velõi a kutatások és
egyéb szakmai kihívások
mellett azt is fontosnak
érzik, hogy mások szá-
mára is kézzelfoghatóvá,
érthetõvé és élménysze-
rûvé tegyék mindazt,
amirõl hajlamosak va-
gyunk távoli, elvont vagy
épp valami misztikus do-
logként gondolkodni -
tette hozzá a polgármes-
ter. (A kiállítás október
31-ig látható.) sz

Izgalmas kiállítás Aquincumban

Új technológiák az ásatások szolgálatában 

Mi lesz veled, Pogánytorony?
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A díszõrparancsnok vezény-
lete, majd a lengyel és a ma-
gyar himnusz hangjai nyitot-
ták meg az eseményt. 

Megjelent mások
mellett Varga Mi-

hály nemzetgazdasági mi-
niszter, Roman Kowalski,
a Lengyel Köztársaság bu-
dapesti nagykövete, dr.
Latorcai János, az Or-
szággyûlés alelnöke, Töll
László ezredes, a Honvé-
delmi Minisztérium Tár-
sadalmi Kapcsolatok és
Háborús Kegyeleti Fõosz-
tályának vezetõje, Jan
Kurdzialek ezredes, a Len-
gyel Köztársaság véderõ,
katonai és légügyi attaséja,
Németh Szilárd, az Or-
szággyûlés Magyar-Len-
gyel Baráti Tagozatának
elnöke, Óbuda-Békásme-
gyer testvérvárosának,
Varsó-Bemowonak kül-
döttei: Jaroslaw Dabrows-
ki és Pawel Rafalski is.

- Jó pár hasonló gondol-
kodású embert, közelebbi
ismerõst nevezünk bará-
tunknak, miközben a leg-
mélyebben megélt, õszinte
barátság csak egyetlen va-
lakihez kapcsolhat hozzá -
mondta beszédében Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere. Bús Balázs ezzel
a személyesen érzett ha-
sonlattal világította meg a
lengyelek és magyarok

közti kapcsolatot. Úgy fo-
galmazott, Magyarország
és Lengyelország kapcso-
lata nem a történelembõl
ismert érdekszövetség,
melyek természetükbõl
adódóan megszûnnek,
majd újraköttetnek; lénye-
gét tekintve több és mé-
lyebb ennél. Személyessé-
ge teszi lehetõvé, hogy
mélyen átéljük a katyni
pusztítást. E kapcsolat köl-
csönösségét jelzi lengyel
részrõl, hogy 1956-ban,
kockázatot vállalva, tevõ-
legesen is segítséget nyúj-
tottak a felkelõknek. Be-
széde végén a kettõs tragé-
diára utalva azt mondta, a
katyni mártírok emlékmû-
vénél, a Szmolenszk mel-
lett meggyilkolt 15 ezer
lengyel katonatiszt és a
többi kivégzett mártír mel-
lett emlékezni kell az öt év-
vel ezelõtt, épp a katyni
megemlékezésre utazó, és

repülõgép-szerencsétlen-
ségben  életét vesztett Lech
Kaczynski elnök úrra, illet-
ve Mariusz Handzlik mi-
niszter úrra és Andrzej
Przewoznikra, a lengyel
nemzeti emlékhelyek vé-
delmére létrehozott bizott-
ság elnökére is.

- A lengyel nemzet már-
tíromságának a szimbólu-
mát, a katyni tragédiát a
mai napig nem lehet meg-
érteni és felfogni érzelmek
nélkül - mondta Roman
Kowalski, a Lengyel Köz-
társaság budapesti nagykö-
vete.  Arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy e tragédia
nem csak a gyûlöletrõl
szólt, hanem egy kegyet-
len, önzõ politikáról, egy
nagy hazugságról is, ezért
nem csak az áldozatok
hozzátartozóinak, hanem
az egész lengyel nép gon-
dolkodására gyakorolt ha-
tást, és vált identitásformá-

ló eseményévé. A tömeg-
gyilkosság évtizedes el-
hallgatására utalva fontos-
nak nevezte, hogy mindig
tisztában legyünk azzal,
miféle fájdalmakhoz ve-
zethet a beteges propagan-
da. A nagykövet végül kö-
szönetét fejezte ki Óbuda
polgármesterének, amiért
közremûködött az emlék-
hely létrejöttében.

Az ünnepség végén
Krzysztof Grzelak plébá-

nos atya imádkozott (len-
gyel nyelven) az áldoza-
tok lelki üdvéért, majd a
résztvevõk elhelyezték a
szobor elõtt az emlékezés
koszorúit.

Lengyelországon kívül
Budapest az elsõ fõváros
Közép-Európában, ahol
2010-ben, a katyni vé-
rengzésként elhíresült tö-
meggyilkosság memen-
tójaként emlékparkot lé-
tesítettek.

Katyni Áldozatok Emléknapja

Kettõs tragédiára emlékeztek koszorúzással

Gaál Jenõnének adomá-
nyozták a díjat a magyar-
lengyel testvérvárosi kap-
csolat és a közös történel-
mi hagyományok ápolása
érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként.

G aál Jenõné ünnepé-
lyes keretek között

vehette át a lengyelek és
magyarok által közösen
létrehozott Bem József-
díjat a bemowoi város-
házán.  Az elismerés ala-
pításáról 2010-ben Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete és Varsó, Be-

mowo kerületének Kép-
viselõ-testülete közösen
határozott. A kitüntetés
évente egy magyar és
egy lengyel személynek
vagy szervezetnek ado-

mányozható, aki/amely a
tudomány, oktatás, kul-
túra, sport, turisztika,
gazdasági kezdeménye-
zés és a közélet területe-
in folytatott tevékenysé-

gével a magyar-lengyel
testvérvárosi kapcsolat
ápolásában, elmélyítésé-
ben kiemelkedõ munkát
végzett.

A díjazott személyére
minden év november
30-ig tehet indítványt a
polgármester, legalább 5
települési képviselõ, az
önkormányzat területén
mûködõ társadalmi szer-
vezet és az önkormány-
zat területén lakóhellyel
rendelkezõ, legalább 50
nagykorú állampolgár. A
magyar díjazott kilétérõl
a Bem József-díj Kura-
tóriumának javaslata

alapján Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testüle-
te dönt. 

A kuratórium egyhan-
gúlag Gaál Jenõnét ja-
vasolta a Bem József-
díjra a magyar-lengyel
kapcsolatok ápolása, a
magyar-lengyel csere-
üdülés megszervezésé-
ben való tevékeny köz-
remûködése, a kulturális
területen való együttmû-
ködése, valamint a kö-
zös történelmi hagyo-
mányok ápolása érdeké-
ben kifejtett tevékenysé-
ge elismeréseként.

Bem József-díj a magyar-lengyel kapcsolatok ápolásáért 
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Közösségi kert támogatása és építése, a rendõrség és a közterület-felügyelet beszá-
molója, a hátralévõ csatornázási munkák tervezése, civil szervezetek támogatása, az
önkormányzat pályázatokon való részvétele, a „Fogadj örökbe egy zöldterületet” ki-
írása, újabb gyalogátkelõhely építése Kaszásdûlõnél - többek között ezek a témakö-
rök kerültek napirendre a városrész képviselõ-testületének április 9-ei ülésén. 

Pályázatok, támogatások, beszámolók Településfejlesztési 
Koncepció napirenden

Elkészült az önkormányzat a Településfejlesztési
Koncepciója és az Integrált Településfejlesztési
Stratégiája, mely a partnerségi folyamat részeként
a helyi lakossággal, civilekkel, gazdasági, egyházi
és kulturális szereplõkkel közösen végzett munka
eredménye. A vonatkozó kormányrendelet alapján
az elkészült dokumentumokat meg kell küldeni ha-
tósági véleményeztetésre. A képviselõ-testület jó-
váhagyása után az elkészült anyagokat megküldik
a szakhatóságoknak.

Tovább szépülhetnek 
a zöldterületek

Az önkormányzat képviselõ-testülete február 12-én
döntött a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” cí-
mû pályázat kiírásáról. A felhívásra - a március 13-
ai határidõig - összesen 14 érvényes és 1 érvény-
telen pályamû érkezett a civil szervezetektõl. A be-
érkezett pályázatok megfelelnek a célnak: a civil
szervezetek közremûködésével a helyiek bevonha-
tók a közterületek rendbetételébe, szépítésébe, ez
által pedig erõsíthetõ kötõdésük a kerülethez. A pá-
lyázatok támogatására 2,5 millió forint áll rendelke-
zésre. (A civil és nemzetiségi, valamint az oktatási
és környezetvédelmi bizottság 2 millió 323 ezer fo-
rint felosztását javasolta. Ezt a képviselõ-testület jó-
váhagyta.)

Többletforrás 
tornacsarnok tervezésre

A Dr. Béres József Általános Iskola, Kiserdei tagin-
tézményének udvarára tervezett torna- és vívócsar-
nok terveire elkülönített összeget emelik, melyet az
Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.-nek utal-
nak át. A kft. biztosítja a tervek elkészíttetését, mely-
nek módosított határideje: 2015. november 30.

Új közösségi kert
Az Árpád fejedelem útjánál lévõ közterületen, köz-
vetlenül a Máltai játszótér mellett „Amfikert” néven
újabb közösségi kert jöhet létre. Amennyiben a fõ-
város megadja hozzájárulását az új közösségi kert
létrehozásához, azt a Városi Kertek Közhasznú
Egyesület mûködtethetné. (A szervezet 2013 júliusa
óta tartja fenn és népszerûsíti a Királyok útja - Ju-
hász Gyula utca találkozásánál található „Békási
kertet” is.) Ezt megelõzõen szükséges, hogy az ön-
kormányzat új együttmûködési megállapodást kös-
sön a civil szervezettel, melyet jóvá hagyott a kép-
viselõ-testület.

Pályázhat a vívó egylet
A III. kerületi Torna és Vívó Egylet együttmûködési
megállapodás révén használ egy, az önkormányzat
tulajdonában álló ingatlant. Az egyesület kérelem-
mel fordult az önkormányzathoz, hogy pályázhas-
son az Országos Pályaépítési Programban elér-
hetõ támogatásra, mellyel megvalósíthatná terve-
zett felújítási munkáit. A helyhatóság vállalta, hogy
sikeres pályázat esetén az önrészt vissza nem térí-
tendõ támogatásként biztosítja az egyesületnek és
hozzájárult, hogy az ingatlanra az igénybevett adó-
kedvezmény mértékéig jelzálogjogot jegyezzenek
be a magyar állam javára.

Elfogadták a képvise-
lõk a 2005-ben létre-

jött Óbuda-Békásmegyer
Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (KEF) 2014. évi
beszámolóját. Ezt követõ-
en egyhangúlag hagyták
jóvá a Horváth Antal
rendõrezredes, kapitány-
ságvezetõ által készített,
a III. kerületi Rendõrka-
pitányság 2014. évét érté-
kelõ jelentését. Többek

közt arról számolt be,
hogy sikerült csökkente-
ni az elkövetett bûncse-
lekmények számát, a
nyomozás-eredményes-
ségi mutató pedig jelen-
tõsen nõtt. 

Puskás Péter alpol-
gármester a jelentés
kapcsán megjegyezte:
idén bõvítik a térfigyelõ
kamera-rendszert a vá-
rosrészben, mely a köz-

biztonság további javu-
lását eredményezheti. 

Bús Balázs polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy
nagyon jó az együttmû-
ködés a rendõrség, a ka-
tasztrófavédelem, a pol-
gárõrség és a közterület-
felügyelet munkatársai
között. Fontosnak tartja,
hogy továbbra is megma-
radjon, erõsödjön a szer-
vezetek közti kapcsolat. 

Jóváhagyták a rendõrkapitány beszámolóját

Kevesebb a bûneset

Húszmillió forintos alapot
hozott létre az önkormány-
zat a 2015. évi költségve-
tésében a civil szerveze-
tek mûködésének támoga-
tására. 

E rre a célra féléven-
ként 10 millió forint

áll rendelkezésre. A pá-
lyázat elbírálására létre-
hozott munkacsoport tag-
jai figyelembe vették a
pályázó szervezetek tevé-
kenységének társadalmi
hasznosulását, hogy az
milyen mértékben szol-
gálja a kerület lakosságá-
nak érdekeit, valamint,
hogy mekkora létszámú a
pályázó szervezet célcso-
portja. Az egyes pályá-
zóknak nyújtható maxi-

mális támogatás 300 ezer
forint. Ekkora összeget, a
mintegy 100 érvényesen
pályázó szervezet közül a

Magyar Hospice Alapít-
vány és a „Flóra” Értelmi
Fogyatékosokért és Autis-
tákért Alapítvány nyert el. 

S ikerrel és jó eredmé-
nyekkel mûködik a

kétnyelvû angol-magyar
óvodai program a Száz-
szorszép Óvoda Re-
ménység utcai székhe-
lyén 2001 szeptembere
óta. Ezt az önkormányzat
és a Szõlõtõ Kétnyelvû
Oktatási Alapítvány
együttmûködési megálla-
podása teszi lehetõvé. Je-
lenleg az óvoda Remény-
ség utcai épületében

mind az öt csoport (127
gyermek) ezzel a prog-
rammal dolgozik. 2015
márciusában az együtt-
mûködési megállapodást
aktualizálni kellett, egye-
bek mellett azért, mert az
óriási érdeklõdésre tekin-
tettel az évek óta tapasz-
talható túljelentkezések
miatt felmerült a prog-
ram kibõvítésének lehe-
tõsége. Mivel a Remény-
ség utcai épület adta le-

hetõségek korlátozottak,
ezért a bõvítésre a Száz-
szorszép Óvoda Gelléri
Andor Endre utcai telep-
helyét jelölték ki. Az új
programot itt fokozato-
san vezetnék be, kimenõ
rendszerben. 

A testületi ülésen
megjelent a változásban
érintett több szülõ is,
akik hozzászóltak a na-
pirendi vitában a kér-
déshez.

Angol-magyar óvodai program

Támogatott alapítványok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A panelfelújítást, a drog-
prevenciót és a sport to-
vábbi élénkítését tartja a
legfontosabbnak a körzet
infrastruktúrájának fej-
lesztése mellett Csapó
Harold Gábor (Fidesz-
KDNP), a 2. számú egyéni
választókerület képviselõ-
je a következõ öt évben.

- Elégedetten tekint
vissza az elõzõ négy
éves önkormányzati cik-
lusra?

- Határozott igen a vá-
laszom. Amit ígértünk,
teljesítettük, a kerület
egészében és a körze-
temben is. Az átfogó

munkák közül
az iskolai drog-
prevenciós-so-
rozat megszer-
vezésére va-
gyok büszke, a
választókerüle-
tem ügyei kö-
zül pedig a
Gázgyári lakó-
telepen elért eredmé-
nyekre. Lobbiztunk a
fõvárosnál, hogy a la-
kók végre megvásárol-
hassák az ingatlanokat.
A közbiztonság növelé-
se érdekében pedig
rendõrszállót hozott lét-

re a fõváros a
Hotel Retró-
ban.

- A közbizton-
ság fokozására
más területen is
törekszenek?

- Természete-
sen, ez az én
választókerüle-

temben éppúgy fontos,
mint a kerület egészé-
ben. Hamarosan üzem-
be állnak az újonnan vá-
sárolt térfigyelõ kame-
rák, ami sokat segít
majd a bûnözés vissza-
szorításában.

- A következõ öt évben
a korábbi munka folyik
tovább, vagy új felada-
tok várnak önre és az
önkormányzatra?

- A megkezdett vona-
lakon várnak újabb és
újabb feladatok. A leg-
fontosabbak között sze-
repel a panelfelújítási
program, amely mellett
én is kiállok. Emellett
folytatnánk az útfelújí-
tási programot. A drog-
p r e v e n c i ó s - s o r o z a t
nem érhet véget, hiszen
nagyon nagy szükség
van rá.

- Korábbi munkájá-
ban is szerepet kapott a
sportfejlesztés. Így lesz
ezután is?

- A megerõsített sport-
tanácsnoki megbízatá-
som kötelez erre. Sze-
retnénk a közterületen
lévõ infrastruktúrát is
tovább fejleszteni - elsõ-
sorban a fitneszparkokra
és utcai edzõparkokra
gondolok -, de verse-
nyekkel, rendezvények-
kel igyekszünk felhívni
a fiatalok figyelmét arra
is, hogy használják a
már meglévõ lehetõsé-
geket.

K. Gy.

Egyéni választókerületek képviselõi

Gyalogosátkelõ a Zab utcánál
A kaszásdûlõi Búza utca-Zab utca csomópontjába
tervezett gyalogos-átkelõhely kivitelezési munkáit
az önkormányzat az idei költségvetésének tartalék
keretébõl, átcsoportosított összegbõl fedezi a
képviselõ-testület döntése értelmében. Mint
ismeretes,  Kaszásdûlõ felõl a Zab utcán keresztül
a Filatorigát HÉV-megállóig sokan jutnak el gyalo-
gosan. A környéken jelentõs az átmenõ jármûforga-
lom, melybõl számos balesetveszélyes szituáció
adódik. Az átkelõ megépítése elengedhetetlen
ennek elkerülése érdekében.

Új kiállításért pályáznak
Az önkormányzat két, központi költségvetésbõl
származó forrásra is szándékozik pályázni. A Gyer-
mekek Átmeneti Otthona felújításának egy részét
az önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújí-
tására kiírt pályázaton keresztül igénybe vehetõ tá-
mogatással szeretné fedezni. A másik kiírást a mu-
zeális intézmények szakmai támogatására indítot-
ták. Az önkormányzat az összegbõl az Óbudai Mú-
zeum „Játék a városban” címû új állandó kiállításá-
nak II. ütemét valósítaná meg. Várostörténeti múze-
umként ennek a témának a játékkiállításba átülteté-
se egy olyan sajátos megközelítést tesz lehetõvé,
amely teljesen egyedivé teszi a téma feldolgozását.
Ilyen jellegû múzeum nincs sem Budapesten, sem
Magyarországon.

Az önkormányzat támogat-
ja azokat a törekvéseket,
amelyek a környezettuda-
tos szemléletet elõtérbe
helyezve, a közösségépí-
tést valósítják meg. Ilyen
támogatandó tevékenység
a közösségi vagy más né-
ven városi kertek létreho-
zása.

A fenti célok elérése
érdekében az Óbor-

kör Kulturális és Környe-
zetvédõ Egyesület tavaly
létrehozta az Ófalui Kö-
zösségi Mintakertet Bé-
kásmegyer-Ófaluban, a
Szent József plébánia ál-
tal rendelkezésre bocsá-
tott 2 ezer négyzetméte-
res területen. A minta-
kertben - az ökológiai
gazdálkodás legújabb
kutatásai alapján - már
bevált biogazdálkodási
eszközökkel és technikák
alkalmazásával dolgoz-

nak. A képviselõ-testület
támogatandónak ítélte az
eddig végzett munkát és
az elért eredményeket,
ezért a Környezetvédel-

mi Alap terhére 1 millió
forint támogatást biztosí-
tott az Óbor-kör Egyesü-
let által mûködtetett min-
takertnek. 

A Fõvárosi Önkor-
mányzattal történt

egyeztetéseknek megfe-
lelõen lehetõség van a
jelenleg is folyó Buda-
pest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése
Program (BKISZ Pro-
jekt) programban továb-
bi utcák csatornázására
a kerületben. A II. ütem-
hez kapcsolódó tervezé-
si és engedélyezési fel-

adatok elvégzését a tar-
talék keretbõl biztosítja
a helyi önkormányzat. A
Fõvárosi Önkormányzat
felkérte az önkormány-
zatot, hogy a beruházás
folytatása érdekében,
ahol a feltételek adottak,
végezzék el a szükséges
tervezési feladatokat. A
képviselõk jóváhagyták
a fejlesztési munkákhoz
szükséges forrást. 

A testületi híreket összeállította Szeberényi Csilla

Ófalui mintakert a közösségépítésért 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Folytatódhat a csatornázás

obuda_2015_08.qxd  2015.04.23.  15:34  Page 5



2015. 8. számÖnkormányzat6

obuda_2015_08.qxd  2015.04.23.  15:34  Page 6



2015. 8. szám 7Önkormányzat

obuda_2015_08.qxd  2015.04.23.  15:35  Page 7



2015. 8. számZöldoldal8

Hírösszefoglaló: Két éven
belül teljesen megállhat a
környezetszennyezési fo-
lyamat a volt Gázgyár te-
rületén. A Fõgáz Zrt.-nek
csaknem 200 ezer köbmé-
ternyi szennyezett földet
kell kitermelnie, közel 10
milliárd forintért. 

AFõvárosi Közgyû-
lés március végén,

zárt ülésen fogadta el a
volt gázgyári területre
vonatkozó kármentesíté-
si koncepciót. A Magyar
Nemzet értesülése sze-
rint a tervet megküldték a
Közép-Dunavölgyi Kör-
nyezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Felügyelõ-
ségnek. Az ügy több mint
egy évtizede húzódik. A
munkálatokra akkor ír-
hatja ki a pályázatot az -
a kármentesítésre kötele-
zett - állami Fõgáz Zrt.,
ha a hatóságok is egyet-
értenek az elképzelések-
kel. Sem a levegõ, sem a

víz nem szennyezõdhet
tovább, ezért az egész
munkaterületet sátorral
fedik majd le. 

Az elõzmények
és a jövõ

A területet 1911 és
1984 között folyamato-

san mérgezték a gáz-
gyártás mellékterméké-
vel. Kétszázezer köb-
méternyi veszélyes hul-
ladékkal, cianidos anya-
gokkal, nehézfém szár-
mazékokkal szennyezett
földet kell majd kibá-
nyászni a területrõl. 

Tarlós István fõpolgár-
mester már három évvel
ezelõtt sürgette a kármen-
tesítés felgyorsítását,
ugyanis a korábbi város-
vezetés által a gázmûvek-
kel kötött szerzõdés na-
gyon elõnytelen volt Bu-
dapestnek. A fõváros az

elõzõ ciklusban felújíttat-
ta a Gázgyár mûemlék
tornyait, a kármentesítést
követõen pedig sport- és
közösségi célú fejlesztés
kezdõdhet az ingatlanon. 

Óbudai álláspont
A III. kerületi önkor-

mányzat ebben az ügy-
ben is mindig az itt élõk
érdekeit tartotta elsõdle-
gesnek. Az egyeztetések
során azt az álláspontot
képviselte - és teszi a jö-
võben is -, hogy a kár-
mentesítés, a talajcsere
tervezése és kivitelezése
a lehetõ legkörültekintõb-
ben történjen. Maximáli-
san szem elõtt tartva,
hogy a munkálatok a le-
hetõ legkevesebb kelle-
metlenséggel járjanak, a
szabályok szigorú betar-
tása mellett. Minimálisra
csökkentve a - korábban
tapasztalt - bûzhatás és
por terjedését, valamint a
zajártalmat. Sz. Cs.

K iss Norbert, több-
szörös magyar és

Európa-bajnok elmond-
ta, hogy szereti a macs-
kákat és otthonában is

több kisállattal élnek
együtt. Mindemellett
hetente többször felál-
dozza szabadidejét, és
menti, eteti, esetleg or-

voshoz viszi az árva ci-
cákat. A sportember és
az OXXO Racing Team
megállapodása szerint a
csapat részt vállal a kis-
állatvédõ szervezet nép-
szerûsítésében, most
már nemzetközi helyszí-
neken is. A pilóta ver-
senygépével hamarosan
megkezdi idei Európa-
bajnoki sorozatát. 

A Macskaárvaház
Alapítvány közleménye
szerint Kiss Norbert és

felkészítõ csapatának lé-
pése nemzetközi szinten
is példaértékû. Jelentõs
elõrelépést hozhat egy
nemzetközileg is jegy-
zett magyar sportoló ki-
állása az árva, sérült ál-
latok ügye iránt.

Bóday Pál, az alapít-
vány kommunikációs ve-
zetõje hangsúlyozta,
hogy a szervezet elsõsor-
ban az utcára dobott
macskák befogadásával,
örökbeadásával foglalko-
zik, tevékenységük túl-

mutat ezen, és az állatvé-
delem minden területét
saját ügyének tekinti.
Ezért is különösen fontos
az olyan stratégiai partne-
rek támogatása, mint Bús
Balázs polgármesteré és
Kiss Norbert versenyzõé.

A Macskaárvaház
Alapítvány számlaszá-
ma: Budapest Bank
10103104-10490500-
01003001.

(Bõvebb információ:
www.macskaarvahaz.hu)

Szeberényi

Óbuda és egy kamionversenyzõ közös küldetése

Támogatják a Macskamentõ Árvaházat

Az óbudai Macskamentõ Árvaház elsõsorban az utcára
dobott macskák befogadásával, örökbeadásával foglal-
kozik, tevékenységük ugyanakkor túlmutat ezen, és az
állatvédelem minden területét saját ügyének tekinti. A
küldetést jelképezve, a szervezet logóját mutató matri-
cát ragasztott fel Bús Balázs polgármester és Kiss Nor-
bert a sportoló idei versenykamionjára, a csapat mûhe-
lyében április 7-én. Mint ismeretes, Óbuda is támogatja
a Macskaárvaház Alapítvány munkáját.

TeSzedd! - Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért! 

Immár ötödik alkalommal rendezik a fenti címmel ha-
zánk legnagyobb országtisztító eseményét Az akciót
idén május 15-tõl 17-ig tartják szerte az országban,
melyre május 7-ig lehet jelentkezni. Tavaly több mint
1800 helyszínen, becslések szerint 180-200 ezer ember
szedett szemetet. A résztvevõk a három nap valamelyi-
ke közül választhatnak, és megkereshetik a számukra
megfelelõ helyszínt. A „Hol szedjem?” menüpont térké-
pes keresõjében tájékozódhatnak arról, hol vannak a
legközelebbi találkozási pontok, ahonnan elindulhatnak
szemétszedésre. (Jelentkezés www.teszedd.hu, kérdé-
sekre az info@teszedd.hu e-mail címen válaszolnak.)

Visszatértek a Pilisbe 
a fekete gólyák

A Magyarországon csak kis állományban fellelhetõ, foko-
zottan védett fekete gólya számára kiváló fészkelõ helyül
szolgáltak a pilisi erdõk, ugyanis a gólyapár az idei költési
szezonra is a Pilisi Parkerdõ területén telepedett le.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Talajcsere a Gázgyárban
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Elõbb Solymár határá-
ban a Nemzeti Park-

kal és az erdõgazdálkodás-
sal kellett tisztázniuk egy, a
nyomvonalban álló matu-
zsálemi korú hársfa sorsát,
melyért helyiek és környe-
zetvédõk emelték fel sza-
vukat. Késõbb Pilisvö-
rösvárnál történt fennaka-
dás tervezési hiba miatt,
ami szintén több idõt igé-
nyelt. Az idõjárás sem volt
túl kegyes az építõkhöz, a
rekordmennyiségû csapa-
dék sokáig hátráltatta a
munkát. A beruházáshoz
szorosan kapcsolódik,
hogy a tervek szerint idén

kellene átadni az ürömi
körforgalmat is az illetéke-
seknek, a külsõ Bécsi út
építése pedig õszre várha-

tó. A vasútvonal villamosí-
tása alapfeltétel az új Flirt
vonatok üzembe helyezé-
sének, úgyhogy jelen állás

szerint várhatóan jövõ év
végére készülnek el min-
dennel. 

Az esztergomi vasútvo-
nalon a nyári menetrend-
váltáskor indulhat újra a
forgalom, a felújított pá-
lyán. A villamosítást köz-
ben, hétvégéken végzik,
szakaszosan. A közbeszer-

zési eljárást és a hatósági
engedélyezés lezárását kö-
vetõen idén nyáron elkez-
dõdhet a villamos-felsõve-
zeték építése. A munkála-
tok miatt elõreláthatólag
nyolc hétvégén teljes pá-
lyazárat rendelnek el, ez
idõ alatt pótlóbuszok vi-
szik az utasokat. sz

Nyártól hétköznap utazhatunk az esztergomi vasúton
Tovább tart a Budapest és Esztergom közötti, 53 kilométer hosszú vasúti pálya építésé-
nek befejezése. A teljes pályaszakasz mellett 16 megállóhelyen új peron épül, de kor-
szerûsödik az utastájékoztatás, a térvilágítás, új parkolók és kerékpártárolók létesül-
nek, 30 perccel csökken a menetidõ. Az eredeti tervek szerint a munkálatokkal rég el
kellett volna készülni, azonban több komoly akadály is hátráltatta a kivitelezõket. 

A Római-part és a csillaghe-
gyi öblözet védelme mellett
tett bizonyságot ismét Tarlós
István fõpolgármester. 

ARómai-parton épülõ
árvízvédelmi rend-

szer ügye továbbra is pri-
oritást élvez - derült ki
Tarlós István nemrég adott
napilapos interjújából. Az
Óbudán és Békásmegye-
ren élõk számára a véd-
mûrendszer kialakítása
elõdleges kérdés, hiszen -
mint az 2013 nyarán ismét
bebizonyosodott - a Duna
árvíz idején egyre heve-

sebben támad, és az ilyen-
kor a partra helyezett ho-
mokzsák-gátakkal már
nem lehet megvédeni sem
a partot, sem a beljebb esõ
területeket.

A védmû nyomvonalá-
nak meghatározását hosz-
szas közéleti vita elõzte
meg, míg ez a feladat -
mint azt a fõpolgármester
az év elején a közgyûlés-
ben is bejelentette - a
Közép-Duna-Völgyi Víz-
ügyi Igazgatóság, mint ille-
tékes hatóság körébe ke-
rült. Ez a munka jelenleg
még folyik. (k)

Újbudáig jár március közepe
óta az 1-es villamos, és ha a
teljes program befejezõdik,
az óbudai szakaszvégen egé-
szen az esztergomi vasútig
közlekedik majd a járat.

Anem is olyan hosszú
távú terv szerint az

utas akár egyetlen vonal-
jeggyel utazhat majd a ke-
lenföldi pályaudvartól az
esztergomi vasútig. A
nagyszabású közlekedés-
fejlesztési projekt az 1-es
villamos vonalának kor-
szerûsítésével kezdõdött
nem egészen két évvel ez-
elõtt, a második lépcsõben
pedig egy negyedszáza-
dos terv valósult meg: az
1-es végre átgördülhetett a
Rákóczi hídon Újbudára,
ahol jelenleg a Hengerma-

lom útig közlekedik. A
fejlesztésnek azonban itt
koránt sincs vége. A vo-
nalszakasz avatóünnepsé-
gén Tarlós István fõpol-
gármester elmondta, a
2020-ig tartó ciklusban
újabb uniós pénzekre szá-
mítanak, amelyek lehetõ-
vé teszik, hogy a harma-
dik szakaszban az 1-es vil-
lamos végállomása Ke-
lenföldre kerüljön, és így a
járat kapcsolódjon a vas-
úti közlekedéshez, vala-
mint a 4-es metróhoz.

Mindeközben más pro-
jektek is zajlanak, ame-
lyek kapcsolódnak az 1-es
modernizálódáshoz. Kor-
szerûbb lett a 3-as vonala,
a Széll Kálmán tér felõl

pedig elkezdõdött a  budai
fonódó villamoshálózat
kialakítása. Ennek során
az észak-budai villamos-
járatok fonódnak össze, és
csatlakoznak az 1-eshez.
Mint a fõpolgármester ko-
rábban jelezte, a projekt
végén a közös szakasznak
az Óbudai Temetõn túl az
esztergomi vasútig kell el-
érniük, ami egy teljesen új
budai közlekedési hálóza-
tot eredményez, ráadásul
közvetlen kapcsolat jön
létre az északi és a déli
agglomerációs közleke-
déssel. (rt)

A múlt évben részben korsze-
rûsítették a Csillaghegyi
Uszodát, ígéret szerint pedig
legkésõbb szeptemberre el-
készülnek a fürdõ teljes át-
alakításáról szóló tervek.
Három év múlva valóságos
fürdõparadicsom fogadja
majd a vendégeket. 

Az évek óta tartó bi-
zonytalanság után

biztató változások kezdõd-
tek nemrégiben. Régóta jó
a vízhõfok, 25-26 Celsius-
fokos. Megújultak az öltö-
zõk, mosdók, a járólapokat
kicserélték a medence kö-
rül. Nagyon jók a vissza-
jelzések az igénybe vehetõ

szolgáltatásokról, köztük a
kényeztetõ masszázsról.
És nem kis léptékû beruhá-
zás kezdõdhet rövid idõn
belül: a Fõvárosi Önkor-
mányzat 1,4 milliárd forin-
tot szán a Csillaghegyi
Uszodára. 

A helyi önkormányzat
és a civil szervezetek évek
óta küzdelmet folytatnak a
fürdõ megmentéséért. Az
álmok megvalósulhatnak.
A tervek idén nyár végére,
legkésõbb õszre elkészül-
nek, és 2017 végére él-
ményfürdõvé válhat a csil-
laghegyi. A régi medencék

megújulnak és új épül,
csúszdaparkot alakítanak
ki a hegyoldalban. Bõvül-
nek a szolgáltatások, és ki-
alakítanak egy baba-mama
részleget is. Sz. Cs.

Megvédik a Római-partot

Élményfürdõ Csillaghegyen

1-es villamossal a vonatig

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A széleskörû kompetenciával, 456 ággyal, 31
szakrendeléssel rendelkezõ Szent Margit Kór-
ház fontos szerepet tölt be Budapest, Óbuda-Bé-
kásmegyer és a térség egészségügyi ellátásá-
ban. A kórház csatlakozott a Richter Egészség-
város Programhoz, amely a prevenció és egész-
ségmegõrzés jegyében május 9-én kerül meg-
rendezésre Óbudán, a Flórián téren, a Faluház
elõtt. Az óbudai lakosok részvételükkel nem
csak saját egészségük megõrzéséért tehetnek,
aktivitásukkal hozzájárulnak a Richter Gedeon
Nyrt. által a Szent Margit Kórház számára fel-
ajánlott 2 millió forintos adományalap növelé-
séhez. Az adományalapot a résztvevõk minden
egészségügyi szûrésért, tanácsadásért, progra-
mon való részvételért járó adományponttal nö-
velni tudják, hiszen a Richter pontonként 300
forinttal megemeli az adományalap összegét.

- A Szent Margit Kórház 117 éves fennállá-
sával nem csak a kerület, de Budapest meg-
határozó egészségügyi intézménye. Hány em-
bert lát el a kórház, melyek az intézményhez
tartozó ellátási területek? 

- A kórház a különbözõ szakmákban kü-
lönbözõ nagyságrendû populáció ellátásá-
ért felelõs, de összességében azt mondhat-
juk, hogy 200 ezer ember ellátásáért fele-
lõs a Szent Margit Kórház. Ennek legna-
gyobb részét a III. kerület teszi ki, de a
környezõ agglomerációs területek, Szent-
endrétõl Visegrádig és a pilisi települések
is a mi ellátási területünkhöz tartoznak.

- Melyek a kórház kiemelt jelentõséggel bí-
ró szakterületei? 

- Ellátásunk zömét a helyi lakosság szem-
pontjából az alapszakmák képviselik: bel-
gyógyászat, sebészet, szülészet-nõgyógyá-
szat. Ezen túl rendelkezünk magasabb prog-

resszivitású szinten mûködõ speci-
alitásokkal, mint a gasztroenteroló-
gia, nefrológia és a kardiológia. Az
országban egyedülálló a fejlõdés-
neurológiai osztályunkon újszülöt-
tek és csecsemõk aktív ideg-
rendszeri fejlesztését végezzük
speciális Katona-módszerrel. Köz-
ponti terhesgondozó is mûködik
nálunk, így a háziorvosok, védõ-
nõk munkáját nagyban segítjük azzal, hogy
egységes várandósgondozás mûködik kór-
házunkban. Fontos mérföldkõnek tekintjük
az itt élõk ellátásában, hogy kórházunk idén-
tõl elnyerte a mammográfiai szûrés jogát,
valamint a napokban elindítottunk egy bel-
gyógyászati típusú, rehabilitációs profillal
rendelkezõ osztályt. 

- Mi mondható el Óbuda és vonzáskörzete
lakosságának egészségügyi állapotáról, me-
lyek a kiemelt panaszok, megbetegedések? 

- Tapasztalataink - egybevágóan a korábbi
évek felméréseinek eredményeivel - azt mu-
tatják, hogy hasonlóan az országos trendek-
hez, a szív- és érrendszeri megbetegedések és
a daganatos megbetegedések adják a leggya-
koribb halálozási okot. Nagyon fontos ta-
pasztalatunk - ezért is tartottuk fontosnak,
hogy az emlõszûrés megjelenjen a kerületben
-, hogy viszonylag magas az emlõdaganat
gyakorisága, míg alacsony a szûréseken való
részvétel más kerületekhez képest. A korai
felismerés szempontjából tartottuk tehát mie-
lõbb elérendõnek, hogy ezt a népegészség-
ügyi célt meg tudjuk valósítani. Azt gondol-
juk, hogy felelõsek vagyunk az itt élõk egész-
ségi állapotáért és szeretnénk, ha a lakosság is
minél inkább érezné a szûrések fontosságát,
minél aktívabban vennének részt a korai fel-

ismerésben. Mindezt annak érdeké-
ben, hogy ha rendellenességre utaló
eltérést fedezünk fel, a lehetõ legha-
marabb el lehessen kezdeni a gyó-
gyítási folyamatot.

- A Richter Egészségváros ren-
dezvényre látogatók május 9-én a
Szent Margit Kórház szakszemély-
zetének segítségével ingyenes
egészségügyi szûréseken, tanács-

adásokon vehetnek részt. Ön miben látja a
program jelentõségét?

- Azt tapasztalom, hogy a Richter Egész-
ségváros Program során nagyon jól ötvözõd-
nek a helyi civil, az önkormányzati és az in-
tézményi oldalról jövõ kezdeményezések. A
program nagyon jól integrálja ezt a három fo-
lyamatot, hiszen mindhárom oldalnak az a
célja, hogy a lakosság egészségtudatos maga-
tartásáért tegyen valamit, de nem szétapró-
zott, párhuzamosan futó akciókkal, hanem
közös összefogással. A program erejét abban
az összefogásban látom, hogy a különbözõ
érdekelt szereplõk együtt cselekszenek.

- Milyen aktivitást, mekkora részvételt vár?
- Azt remélem, hogy sokan el tudnak jönni,

jó idõ lesz és sok-sok ezer ember egészségé-
ért tudunk közösen tenni.

- Mire szeretnék fordítani az eseményen
összegyûjtött adományt?

- Kiemelt feladatnak tekintjük a közpon-
ti mûtõ felújítását, melynek egyik fontos
része egy olyan röntgenkészülék beszerzé-
se, mely a mûtét közben teszi lehetõvé,
hogy radiológiai vizsgálattal segítsük az or-
voskollégák munkáját. Reméljük, a Richter
Egészségváros Program keretében a kerü-
let összefogásával meg tudjuk valósítani a
kitûzött célunkat.

„Felelõsek vagyunk 
a kerületi lakosok egészségügyi állapotáért”

- Interjú dr. Badacsonyi Szabolccsal, a Szent Margit Kórház megbízott fõigazgatójával -
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata évek óta el-
kötelezett a közösség-
építés mellett. A Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban március 28-án Óbu-
da-Békásmegyer Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fóru-
ma (KEF) által szervezett
szakmai esten szintén a
közösség szerepe került
elõtérbe. 

Gyõrfi Pál: Amíg a
mentõ megérke-

zik… címû elõadásá-
ból az érdeklõdõk meg-
ismerkedhettek a segít-
ségnyújtás részleteivel,
fontosságával, a men-
tõszolgálat munkájá-
val, hátterével, a kábí-
tószer- és alkoholfogyasztási
problémákat érintve.

Az érdekes és a mindennapi
ismereteket bõvítõ elõadás után
lehetõség nyílt kérdések felte-
vésére, valamint a kerületben
mûködõ drogprevencióval fog-
lalkozó és kezelést nyújtó szer-
vezetek megismerésére.

Óbuda-Békásmegyer Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fóruma 2005
óta mûködik kerületünkben. Fel-

adatai közé tartozik a kábítószer-
fogyasztás megelõzése, a haté-
kony kezelés és az ezzel foglal-
kozó szervezetek koordinálása. 

(Az ingyenes program Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata
sikeres pályázatának köszönhe-
tõen valósult meg, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma tá-
mogatásával, valamint a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet közremûködésével.)

Szívet melengetõ, tavaszköszöntõ
gálamûsort adtak az Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont ellátásában, szociális foglal-
koztatásában résztvevõ fogyaték-
kal élõ emberek az Óbudai Kulturá-
lis Központban április 16-án. A kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékos fiata-
lok zenéltek, táncoltak, verset
mondtak. A rendezvényt Janurikné
Csonka Erika, a rehabilitációs köz-
pont vezetõje nyitotta meg.

B ús Balázs polgármester üd-
vözletét küldte az esemény

résztvevõinek, elismerését fe-
jezve ki az intézmény fáradtsá-
got nem ismerõ, elhivatott

munkatársainak. Nagyon fon-
tos, hogy megvalósul a célkitû-
zés, mely szerint az ellátottak ké-
pességeiknek megfelelõ munkát
tudnak végezni. Szabadidejük-
ben is jól érezhetik magukat, hi-
szen számukra kedves és hasz-
nos idõtöltéseket szerveznek.
Mindezt nagymértékben támo-
gatja az önkormányzat. 

A rendezvény kezdetén és vé-
gén lehetõség nyílt megtekinteni
a fiatalok által készített kézmû-
ves termékeket. Többen vásárol-
tak kerámia tárgyakat, fa hasz-
nálati eszközöket. A résztvevõk
adományaikkal támogathatták
az intézményt. Sz. Cs.

Gálával köszöntötték a tavaszt Amíg a mentõ megérkezik…

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Költészet napja – képekkel
A költészet napi ünnepséget április 9-én tartották az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intézményben. A hangulatos emlékezésen több
mint száz nyugdíjas vett részt. Zsille Gábor, József Attila-díjas
költõ volt a vendég, aki történeteivel elragadtatta a vendégeket. A
jeles ünnepen Szántai Éva festõmûvész mutatkozott be kiállítá-
sával. (A tárlat május 22-ig tekinthetõ meg munkanapokon a Kis-
korona utca 3. szám alatt.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” címmel
folytatódik a bibliai elõadássorozat (Isten szabadító cselekedetei az
Ó- és Újszövetség korában). Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓKK-ba. „Dániel próféta az oroszlánok vermében” címmel április
28-án; „Salamon király szabadulása egy elrontott, kilátástalan élet-
bõl” címmel május 5-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Filep György,
Kecskeméti János, Holló Péter, Stramszki István. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Képernyõsök szemtõl szemben 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézménybe várják a nyugdíja-
sokat a „Képernyõsök szemtõl szemben” címû sorozat következõ
beszélgetésére. A vendég Benda László szerkesztõ, mûsorveze-
tõ, aki több mint negyven éve dolgozik újságíróként. Számos díj-
jal jutalmazták itthon és külföldön. (A program helyszíne: Kiskoro-
na Idõsek Klubja, Kiskorona utca 3. Idõpontja: április 29-én 14
órai kezdettel. A részvétel ingyenes.)

Keres Emil 90 éves
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagsága Keres Emil, Kossuth-díjas
színmûvészt köszönti 90. születésnapja alkalmából május 14-én.
Az ünnepség 16 órakor kezdõdik a Krúdy emléktábla megkoszo-
rúzásával a Kéhli vendéglõ nagytermében. Ezt követõen köszön-
tik a színmûvészt, akinek verseit a Krúdy kör tagjai olvassák fel.

J n 13,30-ban ezt olvashatjuk,
„Éjszaka volt.” E rövid

mondat hangzik el, amikor az
áruló eltávozik Jézus körébõl, s
elkezdõdik a kínszenvedés ese-
ménye, az elfogatás, a kihallga-
tás, az elítélés, a kicsúfolás és a
megostorozás. 

De egy kicsit idõzzünk el az éj-
szakán, mikor az ember kint van a
szabad levegõn és felnéz az égre,
melyen csillagok ragyognak, ak-
kor olyan szépnek látja az éjsza-
kát, de mikor valami félelem van
az ember szívében, betegség, fél-
tés, halálfélelem: máris nem szép
az éj. De a legsötétebb éjszaka az
életünkben, mégis csak az, mikor
vétkezünk, mikor valakinek ár-
tunk. A bûn megmérgezi kapcso-
latainkat, megsérti a jóságot és
emberséget bennünk. Hogy hús-
vét titkát igazán megértsük, ahhoz
rá kell jönnünk arra, hogy mekko-
ra bûneink súlya, hogy mennyi
gyarlóságunk van, s ez a döbbenet
segít felfedezni a feltámadás, s a
megbocsátás titkát, örömét.

Jn 19,30-ban van egy tragikus
mondat, amiben minden belesû-
rûsödik: „Beteljesedett!” Igen, a
húsvétot nem lehet értékelni, s
meglátni a halál nélkül. Ezt min-
denki át fogja élni, ezt nem lehet
elkerülni. Ez alapjában rengeti
meg világunkat. Mennyi félelem
van bennünk, hogy hogyan fog
elkövetkezni, hogy mi fog történ-
ni, s mi lesz utána. Nem akarjuk,
hogy a gyermekek ott legyenek a
temetésen, mert még azt mond-
juk, hogy túl kicsik és nem értik

meg. De mi megértjük a halál je-
lenségét? Sokszor nem akarunk
szembe nézni ezzel, nem merjük
felvállalni a halál tudatot. Pedig
az ezzel való szembenézés adja
meg az életünk értelmét és teljes-
ségét. A halál pillanata után már
nem tudjuk rendezni az életünket,
már nem tudjuk elvégezni a mun-
kánkat, s meg fog szûni szá-
munkra ez a világ!

S az utolsó gondolatot, ami fel-
tárja a húsvét igazi titkát, Jn
20,20-ban olvashatjuk „Békesség
nektek!” Hitem szerint a felfeszí-
tett Jézus, harmadnapra feltá-
madt! Aki szembe néz a bûneivel,
szembe néz a másik emberrel, s
szembe néz az elmúlásával, az az
ember megtalálja a békéjét. A ha-
lál nem a végsõ állapot, hanem az
örök élet meglátása. A halál már
nem e világi élmény, meghaladja
a tapasztalatainkat, s kitárul egy
csodálatos élet. Békességet hor-
dozni és teremteni kell magunk
körül. A békességben találjuk
meg az életünk örömét. 

Jézus ezzel a köszöntéssel lé-
pett apostolai elé, nem azzal,
hogy én már mindent tudok,
hogy én ismerem a világ értel-
mét, hanem a béke gondolatával.
Nagyon nagy szükségünk van ar-
ra, hogy lelkünk harmóniát éljen
át, sokat szenvedünk az életünk-
ben, sok a fájdalmunk, és a hús-
vét nagy része errõl szól, de a vé-
gén mégis élet van és békesség.

Zsiga Péter,
a Kövi Szûz Mária 

templom plébánosa

Tojástól az almáig
Az iskolai történelemórákon sok szó esik arról, hogyan politizáltak és
harcoltak a régi rómaiak, kevesebb arról, miképpen intézték az olyan
egészen hétköznapi ügyeket, mint például a bevásárlás. Az Aquincu-
mi Baráti Kör április 14-én aktív idõskorúak számára rendezett isme-
retterjesztõ klubdélutánt az Aquincumi Múzeum területén, ennek so-
rán dr. Láng Orsolya és Budai Balogh Tibor régész segítségével meg-
ismerhették, hogyan vásároltak tojást, gyümölcsöt, vagy akár finom
kelmét, ékszereket a római város egykori polgárai a piacon.

Gondolatok húsvét után

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Számítógépes ismeretek idõseknek 
Május 5-én kezdõdik az „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel - Idõsebbek is elkezdhetik!” címû tanfolyam
következõ kurzusa. (Érdeklõdés és jelentkezés Neu-
brandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.) 

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnáziumba (volt Martos Flóra
Gimnázium; Szent Lujza Intézet; Cselka Intézet)
nemzedéki találkozóra várják június 5-én 16 órától
a volt tanárokat és tanítványokat.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják
az általános és középiskolai tanulókat matematikából,
fizikából, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehe-
tõség van mindennapos korrepetálásra, érettségizõk
intenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétõl
az emelt szintû érettségi sikeres letételéig. Mód van
közös tétel kidolgozásra. Bukásmegelõzés bárme-
lyik tantárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés
helyett. Elindul a központi írásbelire való elõkészítés
III., V., VII. osztályos tanulóknak. A diákokat minden
délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ok-
tatják a tanárok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért
napokon és idõpontban (A jelentkezõk a 06-20-946-
2027-es telefonszámot hívhatják.)          Thalész-Kör

A Varga István Kereske-
delmi, Közgazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola
diákjai a szabadkai Bosa
Milicevic Közgazdasági
Középiskolával közösen
szakmai együttmûködés-
ben vettek részt. 

A projekt témája a
„Piaci körkép a Vaj-

daságban”; vizsgálták a
termék útját az elõállítás-
tól a fogyasztóig, tanul-
mányozták az árképzést,
az értékesítési módokat.

Abudapesti iskola diák-
jai 2014 novemberében
utaztak a Vajdaságba, ahol
látogatásra mentek a be-
csei szójaprotein üzembe,
majd a Zserbó cukrászdá-
ba. Az iskolában cégbe-
mutatón vettek részt, ahol
Mini Pani vállalat termé-
keibõl is kóstolót kaptak.
Szakértõ segítségével a

termékek értékesítési he-
lyeit is meglátogatták,
ezek között volt pékség,
cukrászat, piac is.

A külhoni diákok 2015
márciusában érkeztek
Budapestre. A két iskola
diákjai a szakmai progra-
mok mellett kirándultak
Szentendrére, Visegrádra,
esti buszos városnézésen
Budapest látványosságait
is megtekintették. Elláto-
gattak a pilisvörösvári
Szamos gyárba, a szent-
endrei cukrászdába, ahol
kóstolót kaptak. 

Az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ Ha-

tártalanul! Programja
2.558.000 forinttal já-
rult hozzá az együttmû-
ködéshez, melyben 52
diák és 6 tanár utazásá-
nak és szállásának költ-
ségeit támogatták.

Piaci körkép a Vajdaságban 

Több bejelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy
egészségüggyel foglalkozó cégek ingyenes szûrést
ígértek, miközben arra hivatkoztak, hogy tevékeny-
ségüket az önkormányzat is támogatja. Fontos tud-
ni, hogy a helyhatóság az „Egészségkörút Óbudán”
elnevezésû programjában végeztet hasonló, de meg-
bízható vizsgálatokat. 
Az ingyenes szûrést telefonon ajánlották (ajánlják) a
lakosok figyelmébe, kifejezetten az önkormányzat tá-
mogatására hivatkozva, azt a látszatot keltve, hogy te-
vékenységük megbízható. Volt, aki kíváncsiságból
elment a vizsgálatra, amely nem is a III. kerületben
volt, és ahol döntõ többségében idõs emberek vára-
koztak. Rákérdeztek, mi a cég neve, ahol elhangzott
egy bizonyos „P. Kft.”, illetve olyan általános megne-
vezés, mint az egészségügyi centrum. A „vizsgálat”
valóban ingyenes volt, azonban a végén többféle ada-
tot kértek tõlük, többek közt a bankszámlaszámukat
is. Az ügyben többen is tettek bejelentést. Fontos tud-
ni, hogy az önkormányzat nem áll szerzõdésben ilyen
nevû szervezetekkel. A kerület lakosainak általános
ingyenes szûrõvizsgálatát a Szent Margit Rendelõin-
tézet segítségével, az „Egészségkörút Óbudán” el-
nevezésû programsorozattal valósítja meg. 
Az önkormányzat bejelentést tett az ügyben a III.
kerületi Rendõrkapitányságon. Arra hívják fel a la-
kosok figyelmét, hogy legyenek óvatosak, körül-
tekintõek, alaposan tájékozódjanak, mielõtt részt
vesznek hasonló programokon!

Figyelem! – Egészségügyi szûrésen 
élnek vissza az önkormányzat nevével

Cukorbetegek klubja 
A Szent Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukor-
betegek Klubjában május 12-én 15.30 órától tartják
a soron következõ összejövetelt. Dr. Halászlaki
Csaba endokrinológus a „Cukorbetegség nép-
egészségügyi jelentõsége”; és a Promobil Rehabili-
tációs Zrt.-tõl a „Gyógycipõk felírásáról, készítésé-
rõl” címmel tartanak elõadást. (Cím: Bécsi út 132.)
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szoba-
festés, gipszkartonozás, parkettásmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! A legkisebb munkát is
elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi kedvez-
mények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)948-4000
� 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 ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Kertészeti munkák, gyepesítés, favágás,
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térköve-
zés- betonozási munkák. Tel: 061781-4021,
06 70 547-2584
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
� Fürdõkádja régi, kopott, sérült, lyukas?
Kádfelújításvteljeskörû jótállással, 3-év ga-
ranciával. Varga Zoltán 06-70-570-5515

�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu

21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1
év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízsze-
relés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fodrász házhoz megy! Kedvezõ árak. Ju-
hász Piroska. Tel.: 06(30)324-0102
� Tereprendezés, bozótirtás, fakivágás, füve-
sítés, épületbontás, lomtalanítás, térkõburkolás,
támfal, sziklakert építését vállalom. Ingyenes
felmérés, rövid határidõ. Tel.: 06(20)376-6255
� Lépcsõ, kémény, ács, bádogos, szigetelés
javítás. Tel.: 06(20)214-4421
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzettség, jogi,
mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu
� Redõny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny, napellenzõ készítése, javítása. Állandó
akciók. Tel.: 409-2229; 06(20)523-3801
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
� Vízvezeték-fûtésszerelés ingyenes kiszál-
lás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott
kádját! A bontás árának töredékéért felújítjuk.
Tel.: 06(20)529-4180
� Veszélyes fák kivágása, gallyazása alpin-
technikával, ágdarálás, zöldhulladék elszállí-
tás. Parkfenntartás, fûkaszálás. www.greenar-
bor.hu Tel.: 06(30)907-5948
�Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
burkolás, laminált parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

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

� 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

�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Orosz tanítás középiskolásoknak Békás-
megyeren. Ingyenes próbaóra. Tel.:
06(20)975-0353
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-6410
�Angol, német, olasz tanítás, nyelvvizsgára fel-
készítés Békásmegyeren általános iskolástól
egyetemig. 2000 Ft/60 perc. Tel.: 06(30)811-1993
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
�ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, dísztárgyakat, porcelánokat, fest-
ményeket, órákat, csillárt, könyveket, bizsu-

kat, írógépet, szõrmét, teljes hagyatékot. Díj-
talan kiszállással. Tel.:. 06-30-308-9148
� Borostyán felvásárlás! A narancssárga,
mézsárga, tojássárga, golyós, akár 100.000
Ft-ot ér. Szívesen megnézzük! Ékszerüzlet: V.
Bajcsy-Zs. út 24. +36-30-332-74-42
� Autóját megvásárolom! Legyen az régi
vagy akár roncs. Forgalomból ingyen kivo-
nom. Kiszállási díj nélkül a hét minden nap-
ján! 06(70)622-0123

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol, festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II.
Fõ u. 67. 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20
� Borostyán ékszer felvásárlás 1000 Ft-tól/g
áron. Mindenféle régiséget, órákat, Herendi-
Zsolnay-Gorka, arany-ezüst teljes hagyatékok
készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Üzlet:
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
�Több pénzre tehet szert! Festményeit, mû-
tárgyait készpénz helyett heti árveréseinken ér-
tékesítheti! Várjuk a Mûgyûjtõk Házában, II.
kerület Zsigmond tér 13. H-P 11-19 óra között,
www.mugyujtokhaza.hu Tel.: 800-8123

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241
� Iskolabusz, óvodások részére, kirándulás,
24+4 fõs klímás, biztonsági övvel ellátott au-
tóbusszal. Tel.: 06(20)924-3883, Gyula bácsi
� Tanárnõk! Gyerekek! Ha nem bírjátok az
iskolát szusszal, gyertek kirándulni Gyula bá-
csival autóbusszal! Tel.: 06(20)924-3883
� Gépelés, számítógépes adatrögzítés: leve-
lek, szakdolgozatok stb. Tel.: 06(20)505-2410

�Jól mûködõ ingatlaniroda kapcsolattartói, te-
lefonos munkára keres kiválóan kommunikáló
munkatársakat, 6 órás munkakörbe, rugalmas
idõbeosztással! Jelentkezni lehet fényképes ön-
életrajzzal e-mailben: allas@csic.hu 
� Duna House ingatlanértékesítõ hálózat III.
kerületi csapatába értékesítõ kollégát kere-
sünk. 06(70)238-2883, jablonszky.bea@dh.hu

� Heti 1-2 alkalomra vállalok gyermek fel-
ügyeletet, takarítást esetleg idõsgondozást.
Friss nyugdíjas csecsemõ-gondozónõ va-
gyok. Tel.:06(30)398-0416
� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu
�Bölcsõdések ellátásához keresek szakképzett,
mosolygós gondozónõt és dadust. Fényképes ön-
életrajzot:  bolcsiobuda@gmail.com várok.
� A Fõvárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekott-
honba azonnali belépéssel gyermekfelügyelõt
keresünk. Cím: 1038 Budapest, Dózsa György
utca 44. Az állással kapcsolatosan felvilágosítás
kérhetõ: Pásztor Melinda igazgató-helyettestõl a
240-1769-es telefonszámon
� Hajnali irodatakarításra gyakorlott, lein-
formálható takarítónõt keresek. Telefonálni
munkanapokon 10 órától: 06(20)316-1356

� Római-parti szálloda, gyakorlott szo-
baasszonyt keres. Érd.: 06(30)554-9696,
10-14 között.

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvésze-
ti-oktatói gyakorlat van. Bármely korosztály-
nak, 10 éves életkortól. E-mail: szamo-
ca5@citromail.hu Tel.: 06(30)609-9151

��Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középis-
kolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs
kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

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

� Dr. Czeiner Béla nõgyógyász fõorvos
magánrendelése: kedd délután Szõlõ utca,
minden páros hét péntek délutánján
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ
munkanapokon: 06(20)480-3953

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása, a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

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

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

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

Egészség

�Lapostetõk szigetelését 12 év garanciá-
val vállaljuk. Tel.: 06(30)9392015

�Redõny, reluxa, szúnyogháló stb. szerelé-
se, javítása garanciával! Ajándék szúnyog-
háló minden redõnyhöz! Tel.: 06(20)341-
0043; 06(70)341-9489

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

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Készülõ Kerületi Szabályozási Terv 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerüle-
ti társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
Az önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján teljes eljárásban történõ vé-
leményezési eljárással a Budapest Fõváros III. Kerület, Pünkösdfürdõ utca-Királyok
útja-kerülethatár-Duna folyam által határolt területre az új budapesti településszerkeze-
ti tervnek (TSZT) megfelelõ Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) készítése mellett döntött,
melyrõl felhívás jelent meg az Óbuda Újság 2015. február 27-ei és március 15-ei számában.
Óbuda-Békásmegyer Képviselõ-testülete 2015. április 9-ei ülésén úgy határozott,
hogy a KÉSZ elkészítése helyett a Bp., III. ker. Pünkösdfürdõ utca-Királyok útja-
kerülethatár-Duna folyam által határolt területre a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
46.§ (2) ba) pontja szerinti Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) készüljön, azaz a
32/2001. (XI. 30.) rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és
Építési Szabályzata (ÓBVSZ) kerüljön módosításra. 
A fenti körülmények miatt az elõzetes tájékoztatási szakasz megismétlése vált
szükségessé. 

A megismételt eljárásban a Bp., Fõv. III. kerület Pünkösdfürdõ utca-Királyok útja-
kerülethatár-Duna folyam által határolt területre készülõ KSZT-rõl az alábbi elõze-
tes tájékoztatást adjuk:
A Fõvárosi Vízmûvek tulajdonát képezi a Bp., III. ker. Pünkösdfürdõ utca 63626
hrsz. alatti ingatlan.
Az ingatlan jelenlegi hasznosítása igen eltérõ, déli részén a vízmûtelep és gépház,
míg északi részén üdülõ- és sporttelep mûködik. 
Az ingatlanra ez idáig kerületi szabályozási terv (KSZT) nem készült, arra jelenleg a
32/2001. (XI. 30.) rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési
Szabályzatának (ÓBVSZ) elõírásai vonatkoznak. Az ÓBVSZ 2. sz. mellékletét képezõ
övezeti terv szerint a teljes ingatlan VT-VB-III jelû, vízgazdálkodási területek elnevezésû
övezeti besorolásba tartozik. Az ÓBVSZ alapján a fenti övezetben kizárólag a terület mû-
ködtetéséhez szükséges: a) technológiai építmények; b) raktározási építmények; c) irodai
épületek; d) az üzemeltetést biztosító szolgálati lakóépületek helyezhetõk el.
A Fõvárosi Vízmûvek a Pünkösdfürdõ utcai telephelyén, a telek északi részén meglévõ
üdülõ- és sporttelep fejlesztését, bõvítését tervezi. 
Az ingatlan ÓBVSZ szerinti övezeti besorolása a terület sport, ill. rekreációs célú fejleszté-
sét nem teszi lehetõvé, ezért az övezeti besorolás megváltoztatásához a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 46.§ (2) ba) pontja szerinti Kerületi Szabályozási Terv elkészítése vált szük-
ségessé. 
AFõvárosi Szabályozási Kerettervrõl szóló, 46/1998. (X. 15.) Fõv. Kgy rendelet (FSZKT)
a telek északi részét Ü üdülõterületek, míg déli részét VT-VB vízbeszerzési területek keret-
övezetbe sorolja. 
A 63626 hrsz-ú ingatlan építési övezeti besorolása az FSZKT-ban jelölt keretövezeteknek
megfelelõen kerülne megváltoztatásra az ÓBVSZ-ben.
A KSZT készítésének célja, 
• a Fõvárosi Vízmûvek a Pünkösdfürdõ utca 63626 hrsz. alatti telephelyének északi részén
meglévõ üdülõ- és sporttelep fejlesztésének, bõvítésének lehetõvé tétele;
• a Bp. III. ker. 63626 hrsz. alatti ingatlan telekalakí-
tási lehetõségének megteremtése.
A KSZT elkészítésének várható hatása, hogy az
érintett terület jogi és fizikai rendezési lehetõségének
megteremtése által a jelenlegi használatnak megfele-
lõ és e szerint fejleszthetõ környezet alakul ki.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a
tárgyi területre készülõ KSZT-vel kapcsolat-
ban elõzetes javaslatuk van, úgy azt írásban az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési
Irodájához (Bp., III. Hídfõ utca 18.) 2015. má-
jus 26-ig juttassák el.

Bús Balázs
polgármester

� Felújítandó lakást (tégla vagy panel) vá-
sárolnék saját részemre. Lõrincz Péter Tel.:
06(70)383-5004
� Kiadó lakást keresek leinformálható, meg-
bízható bérlõknek, sürgõsen. ingatlan.lakas@
gmail.com Tel.: 06(70)521-0342
� Keled utcában, aquincumi HÉV-megálló-
tól 8 percre, 796 nm-es kert, 19 nm-es Jitka
faház, gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany
van. Tel.: 318-4483, 16 órától

� 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, mûtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900. E-
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Nemes
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Adja el ingatlanját és lakjon benne élete
végéig úgy, hogy havonta fix juttatásban és
ellátásban is reszesül! 06(70)622-0123
� Fiatal nõ kötne életjáradéki szerzõdést
idõs hölgyekkel és urakkal. Hívjon bizalom-
mal! 06(30)451-8042 

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

�� Piac közelében, zöld, belsõ parkra nézõ, jó
állapotú épület III. emeletén, másfél szobás, jó
állapotú, olcsó rezsijû téglalakás, kocsibeállóval
eladó. 14,99 MFt-ért. Tel.: 06(30)305-8806

Kiadó

Életjáradék

Festmény

� Vagyonhasznosítási cégünk felvásárolná
ingatlanát Budapesten!Tel: 06-70/346/4536,
06/1-607-6366

� Óbudai Ingatlaniroda Vörösvári út (13.)-
Vihar utca sarok, faépület. Immár 14 éve az
Önök szolgálatában. Ügyfeleink részére ke-
resünk kiadó, eladó ingatlanokat. Tel.: 439-
1999, 06-(30)-9520015, www.oi.hu

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7., földszint. Pénztári órák
hétfõnként: 15-tõl 17.30, szerdánként: 8.30-tól 12 és
13-tól 16, csütörtökönként: 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését vala-
mint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon
megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati
részvétel feltételeként elõírt bánatpénz megfizetését.
Apályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva ál-
ló határidõt (minden hónap utolsó munkanapjának
12.00 órája) követõ 60 napig köteles tartani.
Apályázatok benyújtására folyamatosan van lehetõ-
ség, azok bontására minden hónap utolsó munka-
napján 12 órakor került sor az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértéke-
lésérõl a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatko-
zat-kezelõ bizottság (a továbbiakban: bizottság) az
azt követõ ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni,
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy
adók módjára behajtandó köztartozása van, kivé-
ve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvez-

ményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési
könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a
pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bérbeadó
felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység foly-
tatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlõ-
en igazolni.
Ahelyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalánynak)
megfelelõ összegû óvadék megfizetését bérbeadó
részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összegét
az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására
a bánatpénzt befizetik. Abánatpénzt az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Moza-
ik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénz-
tári órák hétfõn: 15-tõl 17.30, szerdán: 8.30-tól 12 és
13-tól 16, csütörtökön: 8.30-tól 12 óráig). A bánat-
pénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhir-
detést követõ nyolc napon belül a nem nyertes pályá-
zók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz ele-

get a pályázati kiírásban elõírt valamennyi felté-
telnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, il-
letve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben
vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét a bizottság döntésérõl történõ írásbeli értesítés
kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy
amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kézhez véte-
lét követõ 30 napon belül a bérleti szerzõdést nem
köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója
okafogyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pályá-
zati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest,
Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pá-
lyázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást le-
het kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. március 17-
tõl a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra,
valamint a következõ internetes
hirdetési fórumokra: ingatlan.
com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Izgalmasra és látványosra sikeredett a II.
Monkey Maraton 2 Magyar Kupa fordulója,
melyet a Szentendrei úti PP-centerben tar-
tottak április 11-én és 12-én. Az eseményt
Bús Balázs polgármester nyitotta meg. Nagy
küzdelmek alakultak ki a gyerekek és a fel-
nõttek versenyében is. Végül minden részt-
vevõnek sikerült megbirkóznia a maratoni
feladatokkal                                (sz)

Falra másztak
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7., földszint. Pénztári órák
hétfõnként: 15-tõl 17.30, szerdánként: 8.30-tól 12 és
13-tól 16, csütörtökönként: 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik
utca 7.). Apályázat részét kell képezze a pályázó ál-
tal benyújtott mûszaki dokumentáció, mely leg-
alább mûszaki leírást és árazott, tételes költségve-
tést, alaprajzi változtatás igénye esetén ezen túl a
meglévõ és a tervezett alaprajzot kell tartalmazzon.
A pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintet-
ben, hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan
bérbe adására a nyertes pályázó számára elõírt fel-
újítási kötelezettséggel kerül sor. A rendeltetéssze-
rû használatot lehetõvé tevõ, elvégzendõ felújítási
munkák mûszaki tartalmát és költségvonzatát a
pályázati felhívás mellékletét képezõ, Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. mûszaki osztálya által készített
helyszíni felmérési jegyzõkönyv tartalmazza (le-
tölthetõ szintén a fenti honlapokról), a pályázat
nyertese (leendõ bérlõ) köteles ezen munkálatokat
teljes körûen, I. osztályú minõségben, saját költsé-
gén az adott helyiség birtokbavételét követõ 60
napon belül elvégezni. Leendõ bérlõ jogosult -
legfeljebb a pályázatban meghatározott összegha-
tár erejéig - költségeinek részleges, bérbeszámítás
útján történõ megtérítéséhez, a mindenkori havi
bérleti díj 50%-ának mértékéig. Abérleti díjfizeté-
si kötelezettség a felújítási munkálatok mûszaki
átadás-átvételi idõpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ között

kötendõ külön megállapodás keretében kerül sor,
mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszámítás fenti
összegben történõ érvényesítése az elfogadott mû-
szaki tartalom teljes körû, I. osztályú minõségben
történt megvalósulása esetén lehetséges, mely kö-
rülményt a mûszaki átadás-átvételi eljárás során
jegyzõkönyvileg is rögzíteni kell.
Apályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését vala-
mint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon
megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati
részvétel feltételeként elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva
álló határidõt (minden hónap utolsó munkanapjá-
nak 12 órája) követõ 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehe-
tõség, azok bontására minden hónap utolsó mun-
kanapján 12 órakor került sor az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek
kiértékelésérõl a pénzügyi, tulajdonosi és vagyon-
nyilatkozat- kezelõ bizottság (a továbbiakban: bi-
zottság) az azt követõ ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni,
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy
adók módjára behajtandó köztartozása van, kivé-
ve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvez-
ményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési
könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;

• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a
pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bérbe-
adó felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalány-
nak) megfelelõ összegû óvadék megfizetését bér-
beadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz
összege az óvadékba beszámításra kerül);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. Apályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására
a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest,
Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni
(pénztári órák hétfõn: 15-tõl 17.30, szerdán: 8.30-
tól 12 és 13-tól 16, csütörtökön: 8.30-tól 12 óráig).
A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az ered-
ményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A pá-
lyázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek 

- a nyertes pályázó számára felújítási kötelezettséggel történõ - bérbeadására
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Az Óbudai Jutsu Kai Kan SE verseny-
zõi az évek során hozzászoktak a ke-
mény edzésekhez. Elszántan, erejük-
kel nem takarékoskodva készülnek a
versenyekre, szorgalmas munkájuk
eredményeként minden erõpróbáról
szakajtónyi éremmel térnek haza.

A közel negyventagú csapat
Pospischil Tamás 7 danos

fõoktató vezetésével az Óbudai
Kulturális Központ (ÓKK)
egyik helyiségében kialakított
tatamin sajátítja el a japán tra-
dicionális harcmûvészet ele-
meit. Ezek a kilenc különbözõ
harci ágazatok elegyébõl áll-
nak,  tanulásukra nagy gondot
fordítanak az oktatók.

Fontos az önvédelem
Az Indiából induló, Kínán át

Japánba eljutó, majd itt kitelje-
sedõ harcmûvészet hazánkban
is igen népszerû, különösen a
fiatalok kedvelik. Az ÓKK-ban
folyó edzéseken negyvenfõs
gyereksereg vesz részt, de fel-
nõtt versenyzõk is erõsítik a
szakosztályt. Az oktatás anya-
gát Pospischil Tamás „mixel-
te”, melyben a cselgáncs, kara-
te, aikido, kempo és japán test-
mûvészeti harcmûvészeti ágak
kapnak szerepet. A sportág mû-
velõi körében elsõsorban azért
népszerû, mert erõt, ügyessé-
get, bátorságot, gyors reflexe-

ket fejleszt és nem utolsósor-
ban önvédelemre tanít. Az
edzéseken igen kemény gya-
korlás folyik, a gyerekek meg-
lepõ aktivitással és fegyelem-
mel dolgoznak. Nincs mese, az
edzõk egy percre sem hagyják
lankadni a tempót, mert tudják,
csak a sokoldalú felkészítés
hozhat sikert a versenyeken.

Érmekbõl nincs hiány
Nem csoda, ha az egyesület

minden versenyen kitûnõen
szerepel. Megszámolni is ne-
héz az utóbbi években szerzett
érmes helyezések számát, az
egyéni sikerek mellett csapat-
versenyben is az élmezõnyben
szerepelnek.  A Bicske Nem-
zetközi Vándorkupát például
már két alkalommal is meg-
nyerték, de a külföldi harcmû-
vészeti versenyeken is jegyzik
az Óbudai Jutsu Kai Kan SE
nevét. 2015-ben volt már egy
sikeres fellépésük a Százha-
lombattán rendezett Kempo Vi-
lág Kupán, ahol tíz európai or-
szág harcmûvészei vettek részt.
A különbözõ kategóriákban és
korosztályokban szereplõ óbu-
daiak 12 elsõ, 16 második és
10 harmadik helyezést szerez-
tek, ezzel a remek teljesít-
ménnyel a csapatversenyt is
megnyerték. Az 1996 óta mû-
ködõ harcmûvészeti klub kiter-

jedt bázissal rendelkezik, a fõ-
város mellett Heves megye né-
hány településén is vannak
szakosztályai.

Az iskolában 
is helytállnak

Az ÓKK-ban megfelelõ kö-
rülmények között folyik a kép-
zés. Heti 2-3 edzésen vesznek
részt a gyerekekbõl és felnõt-
tekbõl álló csoportok. A ke-
mény munkához és fegyelem-
hez szokott fiatalok az iskolá-
ban is hasznosítják a sportban
szerzett erényeiket. Pospischil
Tamás figyelme nem csak az
edzésekre irányul, az iskolai
elõmenetelt még ennél is fonto-
sabbnak tartja. Igazán elégedett
lehet a csapat 4,5-es tanulmá-
nyi átlagával, ami azt bizonyít-
ja, hogy kitûnõen mûködik a

klub-iskola-szülõk hármas kö-
zötti kapcsolat. Sok tehetséges
versenyzõ található a gyerekek
között, a fõedzõ nem tartja iga-
zán fontosnak a hosszú névsor
ismertetését, annak örül, hogy
mindenki alázatosan dolgozik
és évrõl évre egyre többet fej-
lõdik. Ebben a kis egyesület-
ben minden a helyén van, ideá-
lisnak mondható a csapat „ösz-
szeállítása”: motivált, mindig
többre vágyó versenyzõk,
szakmailag felkészült edzõk és
segítõkész szülõk. A szelíd
harcmûvészeknek minden esé-
lyük megvan arra, hogy tovább
írják a klub sikeres történetét.

(Egyéb információ az egye-
sületrõl: www.obudaijut-
sukaikanse.hu) 

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Szelíd harcmûvészek

ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve,
hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy
egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
Anyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét a bizottság döntésérõl történõ írásbeli értesítés
kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie,
hogy amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kéz-
hez vételét követõ 30 napon belül a bérleti szerzõ-

dést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pá-
lyázat kiírója okafogyottnak tekinti és a pályázó a
befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
Ahelyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463).
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. március
17-tõl a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési fó-
rumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.
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Huszonöt esztendõs adósságot tör-
lesztenek május elsõ napjaiban a
Millenárison: soha nem volt olyan
átfogó, a Székelyföld gasztronómi-
ai, kulturális és természeti értékei-
re egyaránt figyelõ fesztivál a fõvá-
rosban, mint  amilyenre most sor
kerül. Május 1-jétõl 3-áig, három
munkaszüneti napon közel száz kis-
termelõ, kézmûves, hagyományõr-
zõ mester több ezer értékét nézhe-
tik, kóstolhatják meg vagy próbál-
hatják ki az érdeklõdõk. Negyven
órányi kulturális program is lesz;
turisztikai ajánlatok közül is válo-
gathatnak a látogatók. 

Domokos István, a Székely
Fesztivál egyik szervezõje

lapunknak arról beszélt: miközben
egyes bukaresti politikusok még a
Székelyföld létét is tagadják, most
Budapesten kiderül, mennyi érté-
ket rejt a tájegység. Igazi székely
vendégszeretettel várják a nagykö-
zönséget, akik megkóstolhatják
kézmûves ételeiket és italaikat,
énekelhetnek és táncolhatnak ve-
lük, de ami talán a legfontosabb,
megismerhetik a székely embert
virtusával és észjárásával együtt. A
három nap során jelen lesz Csík-
szék Gyergyóval, Háromszék,
Udvarhelyszék és Marosszék a
Sóvidékkel, valamint Aranyos-

szék híres Torockójával. Igazi csa-
ládos ünnepet terveztek, hiszen ek-
kor lesz az elsõ 3D technikával ké-
szült székely rajzfilm, a Likaskó
magyarországi premierje is, és az
alkotást két óránként levetítik a
kiállítóterem melletti moziban a
gyerekeknek. Elsõ nap, vagyis
pénteken (május 1-jén) Hargita
megye adja a kulturális progra-
mot: a Cimborák Bábszínház elõ-
adja Benedek Elek meséjét, de
lesz egyebek mellett táncház és ré-
gi zene is. Szombat (május 2-a) a
kovászaniaké, akik bútorfestést,
tojáspatkolást és egyebeket taníta-
nak a kicsiknek, de lehet tenni vir-
tuális sétát is a Háromszéken, va-
lamint lesz számtalan meglepetés
is. Vasárnap (május 3-a) a Ma-
gyarországon mûködõ székely ha-
gyományõrzõ együttesek napja. 

A gasztronómiai csemegék kö-
zött a kürtõskalács és egyéb fi-
nomságok mellett lesz óriás töltött
káposzta, igazi csíki sör, bemutat-

kozik az Erdélyi Pálinka Lovag-
rend. A rendezvény díszvendége-
ként érkezõ Sóvidék ajándékaként
a parajdi sóbánya kétezer sótéglát
hoz, és az összesen tíz tonnányi só-
ból a BME egyetemistái építenek
várat. Atéglákat a rendezvény után
ajándékba kapja egy budapesti
óvoda és gyerekotthon, hogy a ki-
csik egészségét elõsegítõ sós-

zobákat építsenek belõle. (Anagy-
szabású rendezvény pontos prog-
ramja a www.szekelyfesztival.hu
honlapon és a Facebookon is elér-
hetõ.) 

ASzékely Fesztivál a Millenáris
D épületében és udvarán zajlik,
május 1-je és 3-a közt, minden nap
9-tõl 21 óráig. Fõvédnöke kerüle-
tünk országgyûlési képviselõje,
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, a szervezõk között van a
Csillaghegyi Polgári Kör is.

Székelyek a Millenárison

Ajubileumi 30. Telekom
Vivicittá Városvédõ Futás

két napjának tíz futamára 26
ezer 29 nevezés érkezett a Buda-
pest Sportirodához jelentette be
- a Margitszigeten is túlra hallat-
szó üdvrivalgás közepette - Ko-
csis Árpád versenyigazgató. Így
ez a verseny minden idõk leglá-
togatottabb szabadidõsport ese-
ménye Magyarországon! Ezzel
igazán méltó módon ünnepelték
a futók a 30 éves évfordulót,
melyre a 2015 A futás éve szlo-
gen jegyében került sor.   Ma-
gyarország összesen 970 telepü-
lésérõl neveztek az eseményre.
A budapesti kerületek közül -
hagyományos módon - Óbuda is

kitûnt a maga 779 nevezésével a
közép- és a hosszú távra. A fél-
maratonra 300 óbudai jelentke-
zett. Erõteljesen visszatükrözi
ez a szám azt, hogy a kerület la-
kói körében töretlenül népszerû
a futás. A már kétnapossá duz-
zadt futófesztivál legidõsebb
óbudai résztvevõje a 68 éves
Szabó János volt, aki a 10 kilo-
méteren indult.

A kerületi futók közül a leg-
jobb helyezést a 28 éves Komó-
csin Balázs  érte el, aki a 21
kilométeren 7. lett (ideje
1:49.29) a 8500 fõs mezõnyben.
A nõk között a 29 éves Ladányi
Tímea tûnt ki, aki a 14. helyen
ért célba (ideje 1:31:52).

Az óbudaiakat is magával
ragadja a Vivicittá
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Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út
(a munka ünnepe miatt most május 8-án)

Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.
Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.
Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.
Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái

Béres András (PM) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon, 
vagy beres.andras@ parbeszedmagyarorszagert.hu.
Burján Ferenc (LMP) elõzetes egyeztetés alapján a 437-8881-es telefonszámon 
vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, 
a testületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-20-236-0500.
Õri László (MSZP) minden hónap utolsó hetében hétfõn 16-tól 17 óráig a Békásme-
gyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 18 óráig a békásmegye-
ri Jobbik irodában: Kabar utca 11., elõzetes bejelentkezés alapján: 06-30-377-1857.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak polgármestere felhívással fordul a
kerületi társadalmi és érdekképviseleti
szervekhez, valamint a lakossághoz.

Budapest Fõváros Közgyûlése 50/2015. (I.
28.) határozatával elfogadta a fõváros új
Településszerkezeti Tervét (TSZT), vala-
mint megalkotta 5/2015. (II. 16.) Fõv. Kgy.
rendeletével a Fõvárosi Rendezési Sza-
bályzatot (FRSZ). 
Az Étv. 14/A.§ c) pontja alapján a fõváro-
si kerületek Kerületi Építési Szabályzatot
(KÉSZ) alkotnak a TSZT-vel és FRSZ-szel
összhangban.
Óbuda-Békásmegyer Képviselõ-testülete
18/2015. (I. 15.) határozatával döntött ar-
ról, hogy teljes eljárás lefolytatásával el kí-
vánja készíttetni Óbuda-Békásmegyer új
Kerületi Építési Szabályzatát.
A Kerületi Építési Szabályzat készítésé-
rõl az alábbi elõzetes tájékoztatást ad-
juk:
A III. kerület közigazgatási területére je-
lenleg a 32/2001.(XI.30.) rendelettel elfo-
gadott Óbuda-Békásmegyer Városrende-
zési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ) vo-
natkozik.

Az ÓBVSZ 2001 november végi jóváha-
gyása óta eltelt idõ, a megváltozott jogsza-
bályi környezet, valamint a rendelet napi
alkalmazásában szerzett tapasztalatok és
hatósági, tervezõi, lakossági visszajelzések
rámutattak egy új, és áttekinthetõbb sza-
bályrendelet megalkotásának szükségessé-
gére.
Az új Kerületi Építési Szabályzat a kerület
teljes közigazgatási területére vonatkozó-
an, a TSZT és az FRSZ keretei között fog-
ja meghatározni a városrendezési és épí-
tésjogi elõírásokat.
A Kerületi Építési Szabályzat kidolgozása
során foglalkozunk az ÓBVSZ elfogadása

óta eltelt mintegy 14 évben felmerült vál-
tozásokkal, problémákkal, észrevételekkel
annak érdekében, hogy az új szabályzat
megfelelõ alapot jelentsen a mindennapi
hatósági munkához és a kerület fejleszté-
séhez. 
Felkérem az érintetteket, hogy amennyi-
ben az új KÉSZ-szel kapcsolatban elõ-
zetes javaslatuk van, úgy azt írásban az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi és Városter-
vezési Irodájához (Bp., III. Hídfõ utca 18.)
2015. május 26-ig juttassák el.

Bús Balázs
polgármester

Óvodapedagógus felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodája (Reménység utca 6.)
a következõ álláshirdetést teszi közzé: 1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére,
2015. augusztus 24-tõl, határozott idõre, 2016. július 30-ig. A munkavégzés helye:
Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Reménység utca 6. Pályázati feltétel: felsõfokú szakirá-
nyú végzettség. A pályázat benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fényképpel
ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok; érvényes
egészségügyi alkalmasság. A pályázat benyújtásának határideje: május 31. Elbírálás
határideje: június 15. A pályázat benyújtásának módja: e-mail-en: remeny-
o@kszki.obuda.hu személyesen, postai úton: Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Remény-
ség utca 6., minden esetben elérhetõség megjelölésével.

Készülõ Kerületi Építési Szabályzat 

MSZP-s képviselõ
fogadóórája

Czeglédy Gergõ, a 6. számú
egyéni választókerület ön-
kormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hetében,
szerdán 16.30-tól 17.30 órá-
ig az MSZP III. kerületi iro-
dájában: Mókus utca 1-3.
Tel.: 368-9464.
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Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi Szervezete, a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ

utca 1.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden

hónap negyedik keddjén (legközelebb április 28-án) 17-tõl 19 óráig. Ér-

deklõdni a 453-2900-as telefonszámon lehet.

• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-

zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden

hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr. Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhe-

gyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 18-

tól 20 óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés

nem szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)

• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-

ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát

tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert

Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu

e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.) 

• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:

Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-

lott a 06-30-546-2202-es számon.)

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca

17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-

órát tart, melynek keretében minden második csütörtökön dr. Hecsei Pál

ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-

tében, pénteken 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus

utca 1-3. Tel.: 368-9464).

• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-

sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az

MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464).

• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében, hétfõn

16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.Tel.: 368-9464).

• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János építész in-

gyenes építési tanácsadása minden hónap második csütörtökén 18-tól 19

óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél (Mátyás király út 13-15. Be-

jelentkezés legkésõbb két nappal a tanácsadást megelõzõen a 06-70-967-

1493-es telefonszámon, vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)

Új ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél

(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobboldali épület-

szárnya.)

Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján

17-tõl 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.: 06-30-883-2123.

Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18

órától. Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál. Tel.: 06-30-

905-9175.

Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 19 órától.

A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-

967-1493-as telefonszámon.

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órá-
tól tartja a Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában. Elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 06(30)871-3439-es
számon, ahol külön idõpont egyezte-
tésére is mód van.

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

Könyvbemutató
Matolcsy György – Egyensúly és növekedés címû új könyvét mu-
tatják be a Polgári Esték Csillaghegyen sorozat április 29-én 18
órakor kezdõdõ rendezvényén a Csillaghegyi Közösségi Házban.
(Mátyás király út 13-15.). (A belépés ingyenes. A rendezvényt a
Fidesz III. kerületi Szervezete szervezi.)

Kereszténydemokrata Fórum
Nacsa Lõrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnö-
ke a Kereszténydemokrata Fórum következõ vendége. „Fiatalok
és a közélet” címmel tartja vitaindító elõadását május 5-én 18
órakor a Selyemgombolyítóban (Miklós tér 1.)

Adj vért és ments meg három életet! A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szervezete májusban a következõ idõpontban
és helyszínen szervez véradást.Május 9-én 10-tõl 15 óráig: a Flórián
téren, a Richter Egészségváros rendezvényen a véradó sátorban.
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