
Az 1-es vonalán állítják üzembe márci-
usban a közel 56 méteres CAF villamo-
sokat, melyek leghosszabbak a világon .

Pályázati támogatásból már cius végére 
nyerheti vissza eredeti állapotát Janko-
vits Gyula szobrászművész alkotása.

Közös Nőnap az óbudai múzeumokban 
március 6. és március 10. között ingye-
nes programokkal.
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Egészségkörút Óbudán: 10 alkalommal ingyenes szűrések

Február 27-én 9 órakor kezdődik a Vörösvári úti szakrendelőben az idei „Egészségkörút Óbudán” elnevezésű programsorozat. Ebben az évben 10 alka-
lommal szerveznek ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat a Szent Margit Rendelőintézet szakemberei                             Cikk a 2., felhívások a 11. oldalon 

A Spanyol Nagykövetség és Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata együttműködésével kiállítás 

nyílt Ángel Sanz Brizről, a „budapesti angyal” tevé-
kenységéről, aki mintegy ötezer magyar zsidót men-
tett meg a vészkorszakban. A spanyol diplomatáról 
nevezték el tavaly 
októberben az óbudai 
Jégtörő utcát, és em-
lékművet is avattak. 

Tudósítás a 3.oldalon

Az önkormányzat 385 
millió forint támoga-

tást nyert a főváros  pályá-
zatán, így március elején 
elkezdődhet a „Multifunk-
ciós közösségi tér Békás-
megyeren” elnevezésű pro-
jekt. A beruházás a békás-
megyeri piactól északra 
fekvő terület rendezését és 

funkcióbővítését foglalja 
magában. Tavaly elkészült 
a Heltai Idősek Klubja, de a 
házak közötti zöldfelület 
megújítására, a sétányok 

kialakítására mostanáig 
várni kellett. Aláírták a ki-
vitelezői szerződést, így 
megkezdődhetnek a mun
kálatok.  Részletek a 7. oldalon

Megújul a Heltai téri piac melletti terület

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
március 8-án, kedden jele-
nik meg. 

Óvodás lesz a gyermekünk. Ezzel a cím-
mel tartanak szülői tájékoztató fórumot március 21-
én 17 órától az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisz-
tikai és Információs Pontban.          Program a 2. oldalon

Egy spanyol életmentő Óbudán

Fotók: Antal István
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A Szent Margit Rendelőinté-
zet és Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata 2016-ban is 
megrendezi az „Egészség-
körút Óbudán” elnevezésű 
programsorozatát, melyet az 
egészségmegőrzés jegyé-
ben 2014-ben indított útjára.

Az egészségtudatos ma-
gatartásra ösztönzés, 

a preventív gyógyítás min-
den egészségügyi szolgál-
tató fő célkitűzései között 
szerepel. Az önkormány-
zat célja, hogy az egészség-
ben eltöltött életévek szá-
mának növekedésével hoz-
zájáruljon ÓbudaBékás-
megyer, ezáltal közvetve 
Magyarország lakosságá-
nak megelégedéséhez.

Idén a Szent Margit 
Rendelőintézet szakembe-
rei 10 alkalommal szer-
veznek ingyenes egészség-
ügyi szűréseket a kerület 8 

különböző pontján, a szak-
rendelőkben és a közösségi 
házakban. Első alkalom-
mal február 27-én 9 órai 
kezdettel, a Vörösvári úti 
szakrendelőben (Vörös
vá ri út 8896.) várják az ér-
deklődő lakosságot. Ingye-
nes vérnyomás, vércu-
kor, ko lesz terinszintmé
rés, nőgyógyászati szűrés, 
kardiológiai, száj üregi és 
urológiai szűrés mellett 
anyajegyszűrés és csont-
sűrűség vizsgálat is szere-
pel a programban. Azok 
között, akik az Egészség-
körút Óbudán in gyenes 
szűrésein részt vesznek, 
értékes, az egészségmeg-
őrzéshez hozzájáruló aján-
dékokat sorsolnak ki.

10 alkalommal 8 helyszínen Egészségkörút Óbudán

Idén is ingyenes szűrőprogramok

A nagyothalló és siket sze-
mélyek közszolgáltatások-
hoz való egyenlő esélyű 
hozzáférését biztosítja az 
új önkormányzati szolgál-
tatás

A korábbi gyakorlat 
tapasztalatai szerint 

a hallássérült ügyfelek 
esetében a tolmácsolás 
jelentősen lelassította az 
eljárást, mivel mind az 
ügyféllel, mind pedig a 
tolmáccsal előzetesen 
időpontot kellett egyez-
tetni. A mai nappal ez 
megváltozott.

Az önkormányzat kép-
viselőtestülete tavaly 
decemberben döntött ar-
ról, hogy e speciális kom-
munikáció felgyorsítá-
sára igénybe veszi a Hal
latlan Alapítvány által 
kínált video tolmács
szolgálatot. Ennek lé-
nyege, hogy amennyi-
ben hallássérült ügyfél 
keresi fel a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgá-
latát, ott az előre telepí-
tett, speciális számító-
gépes szoftver segítsé-
gével felhívják a vi deo
tol mácsszol  gá la  tot , 
ahol a tolmács online 
fordít jelnyelven az ügy-

fél felé és szóban az 
ügyintéző felé.

A videotolmács inno-
vatív technológiája köze-
lebb visz az egyenlő bá-
násmód megvalósulásá-
hoz. A polgármesteri hi-
vatal két helyszínen mű-
ködtet ügyfélszolgálatot, 
és mindkét helyen bizto-
sítani kívánja az aka-
dálymentességet. Tekin-
tettel arra, hogy a Hallat-
lan Alapítvány jelnyelvi 
tanfolyamon való rész-
vételre is lehetőséget kí-
nált, a költséghatékony 
megoldás érdekében a 
videotolmácsszolgálat 
jelenlétét az polgármes-
teri hivatal a Harrer Pál 
utcai ügyfélszolgálaton 
biztosítja, de mindkét 
ügyfélszolgálaton lesz 1
1 ügyintéző, akik elsajá-
títják a jelnyelv legalap-
vetőbb jeleit, így szükség 
esetén tájékoztatni tud-
ják az ügyfélszolgálaton 
megjelenő nagyothalló, 
illetve siket ügyfelet ar-
ról, hogy ügyét a Harrer 
Pál utcai ügyfélszolgálat 
videotolmácsszolgálata 
segítségével tudja intéz-
ni. A két munkatárs jel-
nyelvi képzése január vé-
gén kezdődött.

Videotolmács segít a 
hallássérült ügyfeleknek

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 39/2007. (vI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adomá-
nyozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, 
vagy művészeti életében maradandót alkotott;
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbu-
da-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
a)  a képviselő-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkező - civil szervezet.
Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból éven-
te további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az úgy-
nevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a 
polgármester terjeszti be a képviselő-testület ülésére.

A kitüntető cím adományozásáról a 
képviselő-testület 2016 márciusi ülé-
sén dönt. 
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári 
címet a polgármester adja át ünne-
pélyes keretek között a Kerület Nap-
ja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványté-
telre jogosultakat, éljenek a lehető-
séggel és legkésőbb 2016. március 

1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgá-
rának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományo-
zás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borí-
tékban, 1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osz-
tály) lehet - ügyfélfogadási időben - benyújtani, vagy postai úton 
megküldeni.

 Bús Balázs
 polgármester

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozása 

Egy vándorkiállítás első állomása-
ként nyílt roll-up-okból egyszerűen 
felállítható tárlat február 18-án 
Ángel Sanz Briz embermentő tevé-
kenységéről, aki a vészkorszakban 
volt Spanyolország magyarországi 
nagykövete. Az Óbudai Kulturális 
Központban megtekinthető vándor-
kiállítást a jelenlegi nagykövet, José 
Ángel López Jorrin álmodta meg a 
Cervantes Intézettel közösen. 

Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere emlé-

keztetett arra, amikor az elmúlt 
év októberében a korábbi Jégtörő 
utcát nevezték el. Mint mondta, a 
„Budapest angyalának” is neve-
zett diplomata vészkorszakban 
tanúsított helytállása előtt tiszte-
legtünk akkor is, nevének kőbe 
vésése azonban több volt egy el-
ismerő gesztusnál. A most meg-
nyíló kiállítás is önmagán túlmu-
tató figyelemfelhívás. Ismét 
olyan időket élünk ugyanis, ami-
kor az egyetemes emberi érté-
kek, mint a tisztesség, becsület, 
önfeláldozás határai képlékeny-
nyé váltak. Kényelmes életünk 
sokakat gyávává és a mások 
megpróbáltatásaival szemben ér-
dektelenné tett, figyelmünk irá-
nyát is mások jelölik ki. A lelki-
ismeret jelzőrendszere bizonyára 
élet és halál kérdésében pontosan 
mutatná, hogy mit kell tennünk, 
ám ilyen, bennünket közvetlenül 
érintő éles helyzetekkel szeren-
csére ma nem találkozunk – 
hangsúlyozta a polgármester.

José Ángel López Jorrin, Spa-
nyolország magyarországi nagy-
követe felidézte Ángel Sanz 

Briz spanyol diplomata második 
világháború alatti tettét, amely 
révén mintegy ötezer zsidó szár-
mazású magyar ember mene-
kült meg a holokauszt borzal-
maitól. A tavaly felavatott em-
lékműre hívta fel ő is a figyel-
met, amelyre a rávésett bibliai 
idézet a diplomata mottója volt: 
„Ne légy tétlen, ha felebarátod 
vérét ontják”. Ennek jegyében 
cselekedett, amikor diplomáciai 
mentességét kihasználva a ha-
láltól mentette meg a magyar 
embereket. 

A nagykövet hangsúlyozta, 
hogy az emlékmű és ez a kiállí-
tás is egy személyt emel ki 
ugyan, ám Ángel Sanz Briznek 
számos segítője volt, így azok-
nak is emléket állítanak ma, 
akik a nehéz időben helyes dön-
tést tudtak hozni, egy közös cél 
érdekében képesek voltak össze-
fogni. A szívekben lévő kapcso-
lat mai napig életben tartja és új-
rateremti a közösséget a két nép 
között.  Minden kerületi lakost 
arra buzdítanék, hogy szabad-
idejükben jöjjenek el megnézni a 
kiállítást, vigyék el gyermekei-
ket, családtagjaikat, mert na-
gyon tanulságos. Sokat lehet ta-
nulni a történelemről, ennek a 
városnak és ennek az országnak 
a történelméről, a helyes tettek-
ről egy igaz ember életéből, aki 
ezért mindannyiunk számára 
példa értékű – tette hozzá José 
Ángel López Jorrin.

(A kiállítás március 11éig 
megtekinthető az Óbudai Kul
turális Központban. Cím: San 
Marco utca 81.)                B. Z.

Egy spanyol életmentő Óbudán

Fotók: Antal István
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Fotók: Antal István

A mintegy 50 napirendi pont 
között döntöttek a képviselők a 
civil, környezetvédelmi és okta-
tási pályázatokról, valamint el-
fogadták a kulturális intézmé-
nyek beszámolóit is a február 
19-én tartott testületi ülésen.

N apirend előtti fel-
szólalásában Bur

ján Ferenc (LMP) képvi-
selő a kormányzat okta-
táspolitikája ellen tilta-
kozott. Szavai szerint a 
köznevelési/közoktatási 
rendszer működési hibái 
nem politikai, hanem 
szakmai és állampolgári 
kérdések. Kifogásolta a 
KLIK jelenlegi működé-
sét, hozzátéve: „ez az a 
pillanat, amikor mind-
nyájunknak ki kell áll-
nunk a pedagógustársa-
dalom mellett, hiszen a 
közoktatás minősége 
meghatározza országunk 
és gyermekeink jövőjét.” 
Klinghammer István ok-
tatásügyi államtitkár bo-
rotválatlan, kockásinges 
tanárokra tett megjegy-
zését a pedagógustársa-
dalomra nézve sértőnek 
nevezte, ezért öltözéké-
vel is kifejezte velük va-
ló szolidaritását.

A képviselők elfogad-
ták a településkép-vé-
delmi, települési adó be-
vezetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletet. 

Bús Balázs polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy 
csupán a sajtó nevezi 
„giccsadónak” a jogsza-

bályt, az valójában sem-
miféle terhet nem jelent a 
jogkövető építtetők szá-
mára. Mint ismeretes, az 
épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 
törvény (Étv.) 2016. ja-
nuár 1jétől kiegészült 
egy újfajta eljárással, 
ami az egyszerű bejelen-
téshez kötött építési te-
vékenység nevet viseli. 
A jogszabálymódosítás 
célja, hogy a családi ott-
honteremtési kedvez-
ménnyel összefüggésben 
az új lakóházak megépü-
lését az adminisztrációs 
terhek enyhítésével ösz-
tönözze. Ez az eljárás a 
legfeljebb 300 négyzet-
méter alapterületű lakó-

épületekre vonatkozik, 
egyszerűsített hatósági 
adminisztrációt tesz le-
hetővé.

A vonatkozó törvény 
ezekben az építési beje-
lentési ügyekben a helyi 
építési szabályzat ren-
delkezései közül csak bi-
zonyos pontok vizsgála-
tát követeli meg. A helyi 
építési szabályzatnak  
Óbuda-Békásmeg yer 
Városrendezési és Építé-
si Szabályzatáról szóló 
rendeletének (ÓBVSZ) - 
többek között az épüle-
tek számára, formájára, 
lakásszámára, tömegfor-
málására, színezésére, 
gépkocsi elhelyezésre, 
épülethosszra vonatkozó 

egyéb előírásait nem kell 
vizsgálni.

A most elfogadott ren-
delet szerint a település-
képvédelmi adó az 
ÓBVSZnek nem megfe-
lelően tervezett, illetőleg 
megvalósított építési be-
ruházásokat érinti. Külö-
nösen azokat, amelyek az 
ÓBVSZ szerinti egyedi 
övezeti és településképi 
előírásokat nem veszik fi-

gyelembe, megbontják az 
adott utcakép esztétikai 
egységét, hangulatát. A 
rendelet április 1jén lép 
hatályba. Az adókötele-
zettség a március 31ét 
követően bejelentett, egy-
szerű bejelentéshez kö-
tötten tervezett - és meg-
valósuló  lakóházépítési 
beruházásokra vonatko-
zik. Az adó éves mértéke 
500 ezer forint lesz beru-
házásonként.

A bejelentésiépítési 
szakaszban az adókötele-
zettség az építtetőt, a 
megvalósulást követően a 
tulajdonost terheli majd. 
Az építtetőnek a bejelen-
téskor, a tulajdonosnak az 
építkezés befejezését kö-
vetően kell beszereznie a 
főépítészi véleményt a 
tervezett és megvalósított 
építési tevékenység 
ÓBVSZnek való megfe-
lelősége tárgyában; ezt 
kell csatolni majd az adó-
bevalláshoz. Ha a főépí-
tészi vélemény szerint a 
tervezett/megvalósított 
építési beruházás a helyi 
szabályozásnak megfelel, 
akkor az adó alanya men-
tesül az adófizetési köte-
lezettség alól.

Településkép-védelmi adó április 1-től

A testület négy önkor-
mányzati pályázat 

kiírásáról határozott. Az 
idei költségvetésben 20 
millió forintos keretösz-
szeg jelenti a civil alapot, 
tehát ennyi pénz áll ren-
delkezésre a civil szerve
zetek működésének tá-
mogatására. A korábbi év 
gyakorlatától eltérően, az 
idei évtől nem félévente, 
hanem évente írják ki a 
civil pályázatot, mert így 
könnyebbé tehető a támo-
gatási összeg felhaszná-
lása, másfelől pedig egy-
szerűsödik a támogatás 
felhasználásáról szóló el-
számolás elkészítése is.

A városrész vezetése ar-
ra törekszik, hogy a kerü-
leti oktatásinevelési intéz-

ményekben tanuló diákok 
megismerhessék a helyi 
kulturális intézmények és 
emlékhelyek által megjele-
nített értékeket. A pályáza-
ti támogatás keretösszege  
5 millió forint. Ezt csak a 
kerületben működő általá-
nos és középiskolákba, va-
lamint az önkormányzat 
által fenntartott óvodákba 
járó gyermekek belföldi 
kirándulásával, kulturális 
programokon való részvé-
telével kapcsolatban fel-
merülő utazási költség ki-
egyenlítésére, illetve a kul-
turális intézmények és em-
lékhelyek belépődíjaira 
fordítható.

Pályázni lehet továbbá 
a környezettudatos neve

Pályázatok 
civil szervezeteknek, 

oktatási intézményeknek

Folytatás az 5. oldalon
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lést elősegítő tevékenysé-
gekre is, azaz kirándulá-
sok szervezésére nemzeti 
parkokba, állatkertbe, va-
dasparkba, természetvé-
delmi területre, illetve 
környezetvédelmi okta-
tással kapcsolatos tevé-
kenységekre. A cél, hogy 
az önkormányzat által 
nyújtott támogatás előse-
gítse a kerületben műkö-
dő óvodákban, általános 
és középiskolákban a kör-
nyezettudatos nevelést. Itt 
a támogatás keretösszege 
3 millió forint. Egy intéz-
mény maximum 200 ezer 
forint vissza nem téríten-
dő támogatáshoz juthat.

A „Fogadj örökbe egy 
zöldterületet” elnevezé-
sű pályázat célja, hogy 
az önkormányzat a kerü-
leti civil szervezeteket és 
óbudai lokálpatriótákat 
ösztönözze a közterüle-
tek rendbetételére, szépí-
tésére, erősítse kötődé-
süket a kerülethez. A 
közterületi zöldfelületek 
minősége és állapota je-
lentősen befolyásolja a 
helyi lakosság közérze-
tét. Emellett a környezet-
védelem egyik fontos te-
rülete a városi környe-
zetben élő növények ápo-
lása. Ezen a pályázaton 
maximálisan 200 ezer 
forint nyerhető.

Folytatás a 4. oldalról

A helyi kulturális intézmények közül 
az Óbudai Platán Könyvtár, az Óbu-
dai Múzeum és az Óbudai Társaskör 
tavalyi évről szóló beszámolóját is el-
fogadták a képviselők.

A könyvtár tovább gyarapí-
totta dokumentumait, ele-

get tett az információ és doku-
mentumszolgáltatási kötelezett-
ségének, valamint kölcsönzési 
és tájékoztatási feladatának. Az 
elmúlt évben is irodalmi estek-
kel, íróolvasó találkozókkal, 
kiállításokkal, felnőtteknek és 
gyerekeknek szóló kultúraköz-
vetítő és kreatív programokkal 
várta a közönséget.

Az Óbudai Múzeum az előző 
évben „Mi közöm hozzá…” című 
projektjével Múzeumpedagógiai 
Nívódíjat nyert. A projektről tab-
lókiállítást rendeztek, melyet egy-
hetes tárlatokon mutattak be négy 
gimnáziumban, tavaly tavasszal. 

Gyűjteményük a múlt évben 485 
tétellel gyarapodott, miközben 
folytatódott a műtárgyállomány 
digitalizálása is. A múzeum egyik 
alapkutatási témája Óbuda ipar-
története 1867től 1918ig, mely-
hez átfogó bibliográfia készült.

Ismert és elismert szín vonalú 
programokkal várta közönségét 
az Óbudai Társaskör. A klasszi-
kus zenei koncertek, könnyűze-
nei, világzenei és népzenei kon-
certek között olyan, a kerület ha-
tárain messze túlnyúló előadá-
sokat is láthatott tavaly a közön-
ség, mint Hiroka Matsu moto he-
gedűestje, vagy Carles Lama és 
Sofia Cabruja zongoraestje. A 
zenés irodalmi estek, színházi elő-
adások, könyv bemutatók közül a 
Dalok a Kispipából  Fesztbaum 
Béla és a Kék Duna Koncert

szalonzenekar estjei, Esterházy 
Péter: A mi a bánat című han
gos könyv bemutatója, illetve 
Gre csó Krisztián és Grecsó Zol
tán össz mű vészeti estje különö-
sen emlékezetes volt. Különböző 
tematikájú klubok várták az ér-

deklődőket, de a Tár saskörben 
kiállításokkal is találkozhattak 
az odalátogatók. Az intézmény 
közreműködésével jelent meg 
2015 nyarán az Óbudai Anziksz 
című kulturális és helytörténeti 
magazin.

Kulturális intézmények beszámolója

Fotó: 7ora7.hu/

Bölcsődék nyári nyitva tartása
A képviselő-testület jóváhagyta az Óbudai Egyesített Bölcsődék 
nyári nyitva tartási rendjét. A szülőkkel, valamint a kerületi óvo-
dákkal történt előzetes egyeztetés alapján július 18-tól augusztus 
19-ig - 5 héten keresztül - zárva lesznek a bölcsődék. Ezen idő-
szak alatt Békásmegyeren a Kelta utcai bölcsődében és Belső-
Óbudán a Mókus utcai bölcsődében ügyeletet biztosít a fenntartó.

Pro Óbuda-díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának képvi-
selő-testülete az 59/2010. (XII.17.) rendeletével 
Pro Óbuda-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a 
magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezet-
nek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fej-
lődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése ér-
dekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a 
tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, illetve 
szervezetnek. A képviselő-testület háromnál több díjat is adományozhat, ha a díjra ja-
vasolt személyek száma ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több 
személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján méltó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevő 
Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé.
A Pro Óbuda-díj adományozásáról a képviselő-testület 2016 márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és 
legkésőbb 2016. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a Pro Óbuda-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az aján-
lott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033 
Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási 
időben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

A helyi önkormányza-
tokról szóló törvény 

alapján az önkormányzati 
képviselőknek, a polgár-
mesternek és az alpolgár-
mestereknek január 31ig 
kellett eleget tenniük a 
vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségüknek. Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselőtes-
tületének tagjai, a polgár-
mester és az alpolgármes-
terek a törvényi határidő-
ig benyújtották vagyon
nyilatkozatukat, melyek 
az önkormányzat honlap-
ján megtalálhatóak.

Nyilvánosak 
a vagyonnyilatkozatok
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Mint arról hírt adtunk, a bu-
dai alsó rakpartot januártól 
előreláthatóan április végé-
ig egyirányúsították észak 
felé az Árpád híd közelében 
egy szakaszon, míg az Ár-
pád fejedelem útját a Tímár 
utcától a Zsigmond térig a 
belváros irányába, a 2013-as 
árvíz során megsérült tám-
fal javítási munkái miatt. 

A H5ös szentendrei 
HÉV Szentlélek téri 

megállóját előbbre hoz-
ták a támfalrekonstrukció 
miatt. 

Új peron 
Aquincumnál

A H5-ös HÉV Bat-
thyány tér felé tartó sze-
relvényei február 9től az 
Aquincum állomásnál új, 
az ellenkező irányú vo-
natokéval egy vonalban 
elhelyezett peronnál áll-
nak meg.

A Batthyány tér M+H 
felé tartó H5ös HÉVre 
az Aquincum állomáson 
új peronnál lehet felszáll-
ni, amely a Szentendrei út 
vasúti híd és Zsófia utca 
közötti szakaszán húzó-
dik. Az új peron mindkét 
végén taktilis jelek segítik 
a vakok és a gyengénlátók 
biztonságosabb közleke-
dését. A megállóhelyen a 
kényelmesebb várakozás 
érdekében új padokat, 
esőbeállókat helyeztek el.

A gyalogosok, a kerék-
párosok, illetve az autó-

sok megszokták, hogy a 
Batthyány tér irányába 
haladó vonatok megáll-
nak az átjáró előtt; mivel 
az új megállóhely üzem-
be helyezésével a szerel-
vények csak a Zsófia ut-
cai útátjáró után állnak 
meg, a HÉVek biztonsá-
gi okokból lassabban ha-
ladnak majd át az átjá-

rón. A Budapesti Közle-
kedési Központ (BKK) 
ennek ellenére kéri, aki 
arra tart, figyelmesen, az 
elsőbbség megadásával 
közlekedjen.

A megállóhely átköl-
töztetésére – melynek 
köszönhetően az Aquin-
cumnál megálló vona-
tok, illetve buszjáratok 

felől csökken a gyaloglá-
si távolság – a Budapest
Esztergom vasútvonal 
felújításához kapcsolódó 

építkezés adott lehetősé-
get. (A megállóhelyát-
helyezés a NIF és a BKK 
beruházása.)

Áthelyezett HÉV-megállók

Újra a teljes vonalon jár a szentendrei HÉV
Február 23-tól teljes vonalon jár a szentendrei (H5-
ös) HÉV. A terveknek megfelelően befejezték az 
ágyazatcserét a Bem rakparti alagútban, ezért a 
HÉV ismét a Batthyány tér és Békásmegyer, illetve 
Szentendre között szállítja az utasokat. A munka 
ütemezésénél a Budapesti Közlekedési Központ ki-
emelt figyelmet fordított arra, hogy ne a fonódó bu-
dai villamoshálózat forgalomkorlátozásaival egy-
idejűleg építkezzenek a H5-ös HÉV alagútjában. A 
munka egy hónapig tartott.

A Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság február 

15én kiadta a hosszú 
CAF villamosok típusen-
gedélyét, valamint az első 
szerelvény üzembe helye-
zési engedélyét is, így 
március végén forgalom-
ba állhat Budapesten a vi-
lág leghosszabb villamo-
sa. Erre a hivatalos tanú-
sítványra vár további 8, 
már Budapestre érkezett 
hosszú CAF is, míg a ma-
radék 3 szerelvényt a kö-
vetkező hónapokban szál-
lítják a fővárosba. Az új 
járműből összesen 12 da-
rab közlekedik majd Bu-
dapesten a BKV üzemel-
tetésében, egytől egyig az 
1es villamos vonalán. 

2016 február közepén a 
Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság (NKH) kiadta az 
Urbos 3/9 típusú, azaz a 
hosszú CAF villamosok tí-
pusengedélyét, egyúttal a 
kilenc, már Budapestre ér-
kezett szerelvény közül az 
első üzembe helyezési en-
gedélyét is. Ennek eredmé-
nyeként az utasok várható-
an március végén felszáll-
hatnak az első, az 1es 
villamosvonalon közleke-
dő szerelvényre. A kilenc, 
már a fővárosban lévő vil-
lamos mellé még további 
hármat szállít le a spanyol 
gyártó; a szerelvények ter-
vezetten május közepéig 
fokozatosan kapják meg az 
üzembe helyezési enge-

délyt. A CAF a hosszú jár-
művek típusengedélyét, 
valamint az első jármű 
üzembehe lye zési engedé-
lyét is a szerződéses határ-
időn belül szerezte meg.

A hosszú CAF villamo-
sok világrekordernek szá-
mítanak, hiszen 55,9 mé-
teres hosszukkal a leg-
hosszabb és legnagyobb 
kapacitású villamosok a 
világon: egyszerre 345 
ember utazhat rajtuk. A 
járművek belső kialakítá-
sa maximálisan megfelel a 
kor igényeinek: a szerelvé-
nyek alacsonypadlósak, 
légkondicionáltak, egyte-
rűek, nincsenek magasab-
ban elhelyezett, nehezen 
megközelíthető ülések. A 

villamosokat üzembe he-
lyezési engedélyük meg-
szerzése után a BKK üze-
meltetésre adja át a BKV
nak, ahol a szükséges 
kocsikiadási és menetren-
di egyeztetések után állít-
ják forgalomba azokat. 

A tavaly szeptember kö-
zepén bemutatott rövidebb 
CAF szerelvények már je-
lenleg is közlekednek a 3
as és a 17-es villamos vo-
nalán, de hamarosan a 19
es és a 41es vonalakon is 
utazhatnak velük. 

Márciusban forgalomba állhat az 1-es vonalán a világ leghosszabb villamosa

Fotók: Antal István
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2015. évi engedélyek 
2016. március 31-ig, a 2016. évre kiadott engedélyek a kiadás 
napjától 2017. január 31-ig érvényesek (kivéve a gyermekszállí-
tási kedvezményt, amely a tanév végéig érvényes). Kérjük, hogy a 
kérelmek benyújtása előtt tájékozódjanak a www.obudaiparkolas.hu 
honlapon, az igénylések pontos menetéről! 
Az engedélyek igénylésére az Óbudai Kulturális Központban fel-
állított ideiglenes ügyfélszolgálaton is lehetőség van.
Azon III. kerületi lakosok részére, akik saját gépjárművükre vo-
natkozóan nyújtottak be 2015ben kérelmet a 2016. évre vonatko-
zó lakossági várakozási hozzájárulás (lakcím szerinti övezet-
ben korlátlan időtartamra) és az övezeten kívüli kedvezmény 
(napi 90 perc) igénylésének ügyintézését megkönnyítette az Óbu-
dai Parkolási Kft. azzal, hogy postai úton küldte meg a 2016os 
évre vonatkozó kérelem formadokumentumait. Ezáltal az ügyfe-
lek visszaküldhetik postai úton a kérelmet, vagy akár szemé-
lyesen is intézhetik a regisztrációjukat.
Amennyiben kérdésük van, kérjük, tájékozódjanak honla-
punkról, hívják Call Centerünket, vagy keressék fel az ügyfél-
szolgálatokat!
A postai úton beküldött kérelmek pozitív elbírálását a www.
obudaiparkolas.hu oldalon az Ügyfélablak igénybevételével vagy 
Call Centeren (+36-21-208-8002) tudják ellenőrizni.
A személyes ügyintézéshez minden esetben érdemes időpontot 
foglalni Call Centeren (+36212088002) vagy a honlapról (www.
obudaiparkolas.hu) elérhető Ügyfélablakon keresztül.
Az ideiglenes ügyfélszolgálat nyitva tartási rendje:
1032 Budapest, San Marco utca 81.
H-Cs: 7:00-19:00; P: 7:00-18:00; Sz-V: 9:00-17:00.
A Mozaik utcai ügyfélszolgálat nyitva tartási rendje:
1033 Budapest, Mozaik utca 7. földszint
H: 9:00-17:00; K: 9:00-17:00; Sz: 9:00-18:00; CS: 9:00-17:00; 
P: 9:00-16:00.

Pénztár kizárólag a Mozaik utcai ügyfélszolgálaton üzemel. A 
pénztár szerdán csak 9:30-tól üzemel, egyéb napokon pedig a 
nyitva tartási idővel megegyező időtartamban (pénztári ebédidő: 
12:00-12:30).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyes ügyek (pl.: pótdíj, egye-
di kérelem benyújtása) intézésére kizárólag a Mozaik utcai ügy-
félszolgálatunkon van lehetőség. Erről bővebben a honlapunkon 
tájékozódhatnak.

2016. március 31-ig érvényesek a 2015. évi parkolási engedélyek
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A téli leállást követő-
en folytatódnak a 

BudapestEsz tergom 
vasútvonal fejlesztésé-
hez kapcsolódó út és 
közműépítési munkála-
tok, mely miatt február 
22étől várhatóan már-
cius 15éig a Pomázi 
úton és az Aranyhegyi 
úton a meglévő terelé-
sek és lezárások mellett 
a következő jelentős for-
galomkorlátozásra kell 
számítani.

A Pomázi úton, a Tö-
rökkő utcai becsatlako-
zás térségében 60 méter 
hosszon sávlezárásra kell 
számítani, ezért a mun-
katerület mellett jelző-
lámpás forgalomirányí-
tással 1 sávon váltakozó 
irányban haladhat majd a 
közúti forgalom. Ez idő 
alatt a Törökkő utcát a 
Csillaghegyi út irányá-
ban egyirányúsítják. Az 
egyirányú szakasz vége 
a Csillaghegyi úti be-
csatlakozásnál lesz. A 

kivitelezés idején a Csil-
laghegyi út a Bojtár utca 
felől zsákutcává válik. 
Az egyirá nyúsított út-
szakaszt a Bojtár utca fe-
lől a Kunigunda útjaKe-
led útPomázi út útvona-
lon, vagy a Bojtár utca
Bécsi útPomázi út útvo-
nalon lehet kikerülni.

A másik korlátozással 
érintett terület az építés 
alatt álló Pomázi úti 
felüljáró északi oldalánál 

lesz. A jelenlegi, Bécsi út 
felé vezető egyirányú 
ágat lezárják, emiatt a 
forgalom mindkét irány-
ban újból a (Csillaghegy 
felé vezető) „A” ágra lesz 
terelve. A Keled úti pa-
tak híd feletti útszűkület 

miatt a szemben haladók 
elsőbbségét KRESZtáb-
la szabályozza.

Az Aranyhegyi út épí-
téséhez kapcsolódóan a 
Rozsda utca magasságá-
ban mintegy 150 méter 
hosszú szakaszon ugyan-
csak jelzőlámpás irányí-
tással szabályozott félpá-

lyás útlezárást alakíta-
nak ki.

A Pomázi útAranyhe-
gyi út útvonalon, elsősor-
ban a reggeli csúcsidő-
szakban a félpályás lezá-
rások miatt, jelentősebb  
torlódásokra kell számíta-
ni. Aki teheti, inkább ke-
rülje el ezt az útszakaszt.

Jelentős forgalomkorlátozások
Csatornafelújítás az Emőd utcában
Csatornafelújítás miatt február 22-től május 10-ig 
lezárták az Emőd utcát. A felújítás miatt a 34-es 
autóbusz módosított útvonalon halad, de megálló-
helyet nem hagy ki. Az első ütemben az Zaránd és 
a Keve utca közötti szakaszon végeznek munkákat, 
ezért a Keve utcai torkolatban útszűkületre kell szá-
mítani. A második ütem a Keve és az Emőd utca 
34. szám közötti szakaszt érinti, az Emőd utca tel-
jes lezárása mellett a Dósa utcai csomópontot is 
teljesen lezárják.

Ilyen volt Ilyen lett

A BKK honlapján idén is megtekinthetők a fővárosban zajló, forgalomkorlá-
tozásokkal járó útfelújítási munkálatok és azok ütemezései egy táblázatba fog-
lalva, annak érdekében, hogy a Budapesten közlekedők számára egységesen, 
egy felületen elérhetők legyenek az elkövetkezendő időszakok korlátozásai. 
A táblázat a közúti korlátozások mellett a tömegközlekedési járatokat érintő 
változásokat is tartalmazza, melynek köszönhetően a fővárosban közlekedők 
akár hetekkel előre megtervezhetik, hogy mely útszakaszokat érdemes elkerül-
ni egyegy időszakban, illetve mely tömegközlekedési eszközök helyett szüksé-
ges mást választani. A táblázat az aktuális, hetente frissített információkat tar-
talmazza a dátum megjelölésével.
A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a lehetőségekhez mérten a mun-
kavégzések idején is folyamatos legyen a forgalom. Az esetleges kellemetlensé-
gekért a társaság az arra közlekedők és az ott lakók türelmét kéri.
A tervezett pontosabb munkakezdési időpontokról és a felújítási munkákkal já-
ró forgalomkorlátozásokról közleményeikben is folyamatos tájékoztatást ad-
nak. Emellett a közösségi közlekedési változásokról folyamatosan frissülő nap-
rakész információk a BKK INFO oldalán, a www.bkkinfo.hu címen is megta-
lálhatók, mobiltelefonról pedig a BKK Info alkalmazáson keresztül érhető el 
a Budapesti Közlekedési Központ szolgáltatása. A járatfigyelő funkcióra fel-
iratkozva a felhasználó által tetszőlegesen kiválasztott járattal vagy járatokkal 
kapcsolatos valamennyi információt azonnal eljuttatják emailben is. Így indu-
lás előtt tájékozódni lehet a pillanatnyi közlekedési lehetőségekről és a terve-
zett változtatásokról is. (A folyamatosan frissülő táblázat a BKK internetes ol
dalán tekinthető meg.)

Idén 16 új kamerával bővült 
a kerületi térfigyelő-rend-
szer, így már több mint 100 
segíti a rendőrök és a közte-
rület-felügyelők munkáját. 

Az önkormányzat 
2007ben kezdte ki-

építeni a városrészben a 
térfigyelő kamerarend-
szert, mely optikai szálon 
adta át az információkat a 
64 kihelyezett kameráról a 
térfigyelő központnak. Ta-
valy a rendszer további 44 
kamerával bővült, mely-
ből 16 a Belügyminiszté-

rium támogatásának volt 
köszönhető, míg a többit 
az önkormányzat önerő-
ből telepítette. 2015ben 
modernizálták  a rend-
szert, így költséghatékony 
üzemeltetéssel működtet-
hető, IPalapú adatátvitel-
re tértek át. A térfigyelő 
központ időközben átke-
rült a kerületi közterület
felügyelet központjába. 
Idén januárban 16 kame-
rával bővült a rendszer, az 
új területeken digitális ka-
merákat helyezett ki az 
önkormányzat. 

Már 108 kamera 
figyeli a közterületet

Összefoglaló táblázat segíti a közlekedőket

Fotók: Sánta Balázs
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 Mi az, amiben sikerült 
fejlődni a választókerüle
tében az elmúlt évben?

 Mint ahogy egész 
Óbudán, a választókerü-
letemben is sikerült be-
tartani a választási ígére-
tet azzal, hogy már több 
helyen is megvalósultak a 
tervezett beruházások. 
Így a Tímár utca Duna fe-
lőli oldalán lakóknak le-
het öröm, hogy megtör-

tént az Árpád fejedelem 
útjaLajos utca közötti 
szakaszon a teljes útsző-
nyegezés és a parkolási 
felület is megújult. Elké-
szült ezen túlmenően a 
közvilágítás hálózatbőví-
tése a Tímár utcában, a 
Viador utcában, a Kálvin 
közben és a Beszterce ut-
cában is az elmúlt nyáron. 
Az Amfiteátrum sétány 
kialakítása ugyancsak 

szép eredménye az elmúlt 
évnek, mint ahogy az Ár-
pád fejedelem útján, a 
Görzenál mellett találha-
tó park padjainak felújítá-
sa is, aminek eredménye-
ként a parkban a bicikli-
sek, a kutyatulajdonosok 
és az egyszerű sétálók is 
kedvükre megpihenhet-
nek. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és a 
Fővárosi Önkormányzat 
közös beruházásában va-
lósult meg a Flórián téri 
aluljáró délkeleti hom-
lokzatának festése. Az új 
minta jobban illeszkedik 
a nemrég felújított Szent 
Flórián fogadalmi oltár 
szoborcsoporthoz. Az 
egészségügyi, szociális és 
lakásgazdálkodási bizott-
ság elnökeként büszke va-
gyok arra, hogy Óbuda
Békásmegyer Önkor-
mányzata 2011 után idén 
ismét megkapta az Idősb-
arát Önkormányzatdíjat. 
A rangos elismerést az 
Idősek Napja alkalmából 
adtak át. 

 Melyek azok a beru
házások, amelyeket a kö
vetkező időszakban ter
veznek megvalósítani?

 Szeretnénk újrater-
veztetni a Perc utca
Kiskorona utca  Serfőző 
utcaLajos utca által hatá-

rolt területet, amihez az 
eddigiekhez hasonlóan 
ezután is az itt élő polgá-
rok véleményét kérjük. 
Méltó környezetet kívá-
nunk teremteni az itteni 
patinás vendéglátóhe-
lyeknek, múzeumoknak, 
az Óbudai Társaskörnek, 
a gyerekeket szolgáló in-
tézményeknek, a Szent 
Péter és Pál Főplébánia
templomnak, illetve a kö-

zeli Óbudai Zsinagógá-
nak és az ókori romok-
nak, amelyek együtt te-
remtik meg a hamisítatlan 
óbudai hangulatot ebben 
a panelházak közé zárt 
negyedben. A korábbiak-
hoz hasonlóan a közössé-
gi tervezés keretében kí-
vánjuk megvalósítani a 

Pacsirta udvar megújítá-
sát és a Szépvölgyi úti 
park fejlesztését. Mind-
ezekhez továbbra is vár-
juk a környéken élők ja-
vaslatait, elképzeléseit, 
mint ahogy az ilyen 
egyeztetés a korábbiak-
ban már bevált.

 Hogyan fogadták 
Óbudának ezen a részén 
élők az új parkolási 
rendszer bevezetését?

 Nagyon jól fogadták. 
Ugyanis a szomszédos II. 
kerületben már korábban 

bevezették a fizető parko-
lási rendszert, ezért ide 
torlódott elsősorban az 
agglomerációból érkezők 
autóinak jelentős része. 
Most rendeződött ez a 
helyzet, hiszen a kerületi-
ek kedvezményeivel tud-
nak parkolni az övezetben 
lakó kerületiek.   Bodzay

Teljesülnek a választási ígéretek
Míg korábban egyes személyeket 
képviselt ügyvédként, több mint egy 
éve már a közösséget is képviseli dr. 
Demeter Gellért (Fidesz-KDNP), az 
óbudai 1. számú választókerület (az-
az a Szépvölgyi út-Bécsi út-Tímár 
utca-Pacsirtamező utca-Árpád híd és 
a Duna által határolt terület) önkor-
mányzati képviselője. A politikust az 
elmúlt időszak eredményeiről és a vá-
lasztókerületében jövőben várható fejlődésről kérdeztük.

A Közép és Keleteurópai Tör-
ténelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány XX. század Intéze-
te az első világháború centenáriu-
mi rendezvénysorozatában, az El-
ső Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság megbízásából, pá-
lyázatot hirdetett azzal a céllal, 
hogy ezáltal is hozzájáruljon a kor-
szakkal kapcsolatos ismeretek bő-
vítéséhez. Tavaly decemberben az 
önkormányzat sikeres pályázatot 
nyújtott be, így lehetőség nyílt a 
békásmegyeri Hősi Emlékmű res-
taurálására.

Az alkotást Jankovits Gyula szob-
rászművész készítette 1927ben. A 
szobor posztamens oldalain és a 
hátulsó lapján az elmúlt háborúk 
és az 1956os forradalom és sza-
badságharc hőseinek nevei olvas-
hatók, amiből világosan kitűnik, 

hogy az emlékművet folyamatosan 
alakították az idők folyamán. A la-
kótelep építése miatt 1974ben az 
emlékművet lebontották, majd 
1985ben Kovács Ernő által restau-
rálva újra felállították. Közelről 
vizsgálva az is látszik, hogy vala-
mikor több apró ütés, feltehetőleg 
lövések érték a szobrot, ezen felül a 
szennyezett csapadék és a városi 
korom is rákövesedett a felületére, 
több helyen moha, zuzmó telepe-
dett meg rajta. A restaurálás célja, 
hogy egy időtállóan felújított, esz-
tétikus szobor emlékeztethessen a 
múlt jelentős eseményeire, méltó-
képpen őrizve meg hősi halottaink 
emlékét.

A támogatás elnyerését követően 
jelenleg a restaurátor kiválasztása 
zajlik. A munkálatok várható befe-
jezése 2016. március 31e.

Restaurálják a békásmegyeri 
Hősi Emlékművet

Fotók: Antal István
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A százéves Koronghy Elemérné, Né-
meth Olgát születésnapja alkalmából, 
családja körében köszöntötte Bús Ba-
lázs polgármester február 23-án. 

Olgi néni 1916. február 23
án született Budapesten. 

Édesapja a Fővárosi Sörfőző fő-
könyvelője, édesanyja varrónő 
volt. Olga néni első gyermek-
ként született a családba, őt kö-
vette 7 évvel fiatalabb öccse. A 

polgári után kereskedelmi isko-
lát végzett. Ezt követően titkár-
nő volt néhány évig, majd a 
Mogürt Külkereskedelmi Vál-
lalat vezérigazgatója mellett tit-
kárságvezetőként dolgozott 
1971ig, nyugdíjazásáig. 

1939ben ismerkedett meg 
Koronghy Elemérrel, aki köny-
velő volt korábbi munkahelyén. 
A pár 1940ben kötötte össze éle-
tét. Házasságukból négy gyerme-

kük született: 1941ben Elemér, 
1944ben Gyula, 1946ban Géza 
és 1947ben Olga. 

A háború utolsó évében, 
1945ben bombatalálat érte a 
házukat, mindenük odaveszett. 
A XI. kerületben kaptak egy ta-
nácsi lakást, ahol újrakezdhet-
ték életüket. A család mindig 

nagy szeretetben, békességben 
élt. 55 év boldog házasság után 
a családfő 1995ben elhunyt. 

Olga néni 1996ban költözött 
lányával a Matróz utcai laká-
sukba, azóta itt élnek. Nyugdí-
jas éveit igyekezett aktívan töl-
teni, minden idejét családjának 
szentelte. Hét unokája és 12 
dédunokája született. Olga néni 
rejtvényfejtéssel és olvasással 
tartja frissen magát szellemileg. 

A százéves Olga néni ma is aktív

Megvásárolták egy autista fiatalember festményét
Véget ért az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Informá-
ciós Pontban az „Ahogy mi látjuk a világot” című kiállítás.  A kiál-
lítást az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ által 
meghirdetett pályázat műalkotásaiból állították össze. A kiállítás 
egyik pályaművét, Varga Dániel középsúlyos autista fiatalember 
„Macskabarát” című festményét Tahyné Ecsedy Sarolta vásárol-
ta meg. Az alkotást a művészetpártoló hölgy február 17-én dél-
után az Esernyős kávézójában vette át az alkotótól. Ezt követően 
baráti beszélgetést tartottak, ahol kiderült, hogy a Tahy család fi-
ainak is volt egy talált cicájuk, melyet nagyon szerettek, a kép er-
re a cicára emlékezteti őket. A fiatalember elmesélte, hogy a ké-
pen ő, a kedvenc macskája és egy jó barátja látható. Nagyon 
örül, hogy a festményének ilyen sikere van. 

Fotó: Antal István
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Jubileumi diplomák 
pedagógusoknak

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felhívja a 
III. kerületi lakcímmel rendelkező nyugalmazott 
pedagógusok figyelmét, hogy az önkormányzat a 
korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is segítsé-
get nyújt a tanítóként vagy óvónőként végzett 
pedagógusoknak jubileumi díszoklevelük igénylé-
sének ügyintézésében.
50 éve szerzett pedagógus arany; 60 éve szer-
zett pedagógus gyémánt; 65 éve szerzett peda-
gógus vas, illetve 70 éve szerzett pedagógus ru-
bin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet 
eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási osztályán 
nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell egy rövid 
szakmai önéletrajzot, első igénylés esetén a dip-
loma másolatát (a másolást és hitelesítést az osz-
tályon elvégzik), valamint a 30 év pedagógus 
munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó 
igazolást, erre a munkakönyv szolgál (arról is 
fénymásolatot készítenek az osztályon). Maga-
sabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén 
csak az előző jubileumi diploma fénymásolatát 
szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2016. február 29-ig 
az oktatási osztályra behozni, illetve beküldeni 
szíveskedjenek (1033 Budapest, Fő tér 4.).
A kérelem tartalmazza a kérelmező lakcímét, a 
telefonszámát, adószámát, taj-számát, valamint 
azt, hogy a kérelmező hány évet dolgozott peda-
gógusként a kerületben. 
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között 
történik, előreláthatólag 2016. június 3-án.
A tanári diplomával rendelkezők közvetlenül a 
főiskolán, illetve egyetemen (jogutódján) kér-
hetik jubileumi diplomájukat!
(Bővebb tájékoztatás Horányi Anna oktatási refe-
renstől kérhető a 437-8548-as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

A fenti címmel tartották második alkalommal Óbuda-Békás-
megyer Ifjúsági Önkormányzata rendezésében a középisko-
lások zenei estjét a Veres Péter Gimnáziumban február 12-
én. Az iskola pódiumán több diák a profikat megszégyenítő 
módon muzsikált

Az Óbudai Egyetem január 
28-án negyedik alkalommal 
rendezett nyílt napot, segít-
ve a pályaválasztás előtt ál-
ló középiskolás diákokat 
döntésükben.

A rendezvényen közel 
170en vettek részt, 

többnyire Budapestről és 
az agglomerációból ér-
keztek. A regisztrációs la-
pokon adott válaszokból 
kiderült, hogy a megje-
lentek közel kétharmada 
az első helyen fogja meg-
jelölni az Óbudai Egyete-
met a felsőoktatásba való 
jelentkezés során.

Az egyetemi nyílt napot 
Prof. Dr. Fodor János rek-

tor nyitotta meg. Bemutat-
ta  az egyetemet, hangsú-
lyozva az intézmény kü-
lönböző rangsorokban el-
foglalt előkelő helyét. A 
megjelentek betekinthet-
tek az Óbudai Egyetem ál-
tal kínált képzési terüle-
tekre, a munkaerőpiaci 
igényekbe, megismerhet-
ték az egyetemen végzet-
tek elhelyezkedési lehető-
ségeit. Ezt követte Kártyás 
Gyula oktatási igazgató 
előadása, melyben prakti-
kus tanácsokkal látta el a 
leendő hallgatókat a je-
lentkezés kapcsán.

A program során az au-
lában bemutatták az 
egyetem hallgatóinak a 

különböző versenyeken 
elért sikereit, a standokon 
közvetlen konzultációt 
biztosítottak a karokkal. 
Az érdeklődők rendelke-
zésére állt továbbá Né
methy Krisztina karrier 
tanácsadó, illetve a Diák-
hitel egy munkatársa. A 
nyílt napon az előadóter-
mekben a kar előadásait 
lehetett meghallgatni.

Rendkívül népszerű 
program volt a Bánki kar 
tésztahíd törése. Laky 
Zoltán, a kar Gépszerke-
zettani és Biztonságtech-
nikai Intézetének tanszé-
ki mérnöke és Vincze 
Miklós hallgató segítsé-
gével megismerkedhettek 
az érdeklődők a tésztahíd 
építés szabályaival, tech-
nikájával. Miklós több 
nyertes tésztahíd megal-
kotója, a 2013as RECCS 

Tésztahíd Építő Világbaj-
nokságon Járó Csaba 
hallgatótársával világcsú-
csot állítottak fel: hídjuk 
570,3 kilogramm terhe-
lést bírt el.

A regisztrációs lapot 
kitöltők között ajándéko-
kat sorsoltak ki. A fődíj 
EFOTT hetijegy volt, 
melyet hárman nyerhet-
tek meg.

Nyílt nap az Óbudai Egyetemen

Tésztahidat törtek
Hangolódj rá!

Fotó: Sánta Balázs
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Technika verseny a Záporban

Idén is kerületi technika versenyt rendeztek az 
Óbudai Nagy László Általános Iskolában. A csapa-
toknak az elméleti teszt mellett egy „egérfogó ver-
senyautót” kellett elkészíteniük. A helyezettek: 1.  
Kerék Általános Iskola és Gimnázium; 2. Első Óbu-
dai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Isko-
la; 3. Veres Péter Gimnázium.

Képzőművész diákok kiállítása
Az Aelia Sabina Művészeti Iskola képzőművészeti 
tanszaka diákjainak kiállítása március 2-ig látható 
hétköznapokon az Alternatív Közgazdasági Gimná-
zium (AKG) aulájában, az iskola nyitva tartási idejé-
ben. Az esemény folytatása a kerületi rajz munkakö-
zösség szakmai kapcsolatának. Korábban ugyanis 
cserekiállításokat szerveztek az Árpád és a Kölcsey 
Gimnáziumokkal, tapasztalatcserén jártak az Alter-
natív Közgazdasági Gimnáziumban, több előadást 
tartottak a belvárosi Deák 17 Gyermekgalériában. 
(Az AKG címe: Raktár utca 1.)

Tehetséggondozó szakkör 
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2015-2016-os 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A 
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájá-
ba év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes je-
lentkezés nincs. Szakkörvezető: Számadó László.

1% 1% 1%
Az aelia sabina zeneiskolai alapítvány az el-
múlt évben támogatóitól kapott 1 százalékból 
(171.098 forint) azt kiegészítve új hangszereket vett 
a fúvóstanszak tanuló növendékeknek. Támogatá-
sukat köszönik!

Korrepetálás általános- 
és középiskolásoknak, 

előkészítõk érettségizõknek 
Szaktanárok szakszerűen, nagy gyakorlattal oktatják 
az általános és középiskolai tanulókat matematikából, 
fizikából, kémiából, magyarból, történelemből. Lehető-
ség van mindennapos korrepetálásra, érettségizők in-
tenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétől az 
emelt szintű érettségi sikeres letételéig. Mód van közös 
tétel kidolgozásra. Bukásmegelőzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. 
Elindul a központi írásbelire való előkészítés III., V., VII. 
osztályos tanulóknak. A diákokat minden délután és 
szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a taná-
rok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért napokon és 
időpontban (A jelentkezők a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámot hívhatják. További tájékoztató az interneten, 
a www.obudamatek.hu oldalon.)            Thalész-Kör

Méltó módon emlékezett 
meg január 18-án az Óbudai 
Egyetem díszdoktoráról, 
Prof. Dr. Bejczy Antalról, aki-
ről immár több mint három 
éve egy kari szintű intéz-
ményt, a Bejczy Antal 
iRobottechnikai Központot 
(BARK) neveztek el. Az ün-
nepélyes eseményen tudo-
mányos programmal, Bejczy 
Antalról és munkásságáról 
szóló előadásokkal tiszteleg-
tek a szervezők és a meghí-
vott vendégek az egyetem 
hallgatói számára is mintául 
szolgáló kutató előtt. 

Prof. Dr. Bejczy Antal 
fizikus, az Amerikai 

Űrkutatási Hivatal, a NA-
SA Jet Propulsion Labora
tory vezető kutatója, a 
California Institute of 
Technology, a Washing-
ton University in St. Louis 
professzora, a nemzetközi 
űrkutatás és robotika ki-
emelkedő személyiségére 
emlékezve az Óbudai 
Egyetem Bejczy Antal 
iRobottechnikai Köz-
pontja január 16át a 
BARK Nemzetközi Bej
czy Napjává nyilvánította. 
Az Óbudai Egyetem tisz-
teletbeli doktora január 
16ai születésnapjához 
kapcsolódva az egyetem 
tudományos rendezvény-
nyel tisztelgett a nemzet-
közi szinten elismert ma-
gyar származású kutató 
eredményei előtt, egyben 
kiosztották a Bejczy An-
tal Hallgatói Publikációs 
Díjakat, valamint megnyi-
tották a közönség előtt és 
bemutatták a Bejczy Mú-
zeum és Kiállítás anyagát 
a Kiscelli utcában.

Az elmúlt évben el-
hunyt, az Amerikai 
Egyesült Államokban élő 
magyar tudós az utóbbi 
évtizedekben gyakran 
hazajárt, és a Magyar Tu-
domány Napja alkalmá-
ból rendszeresen előadást 
is tartott hazánkban. Az 
egyetem Szenátusa 2012 
szeptemberében alapítot-
ta a központot, ugyanak-
kor az elődjének tekint-
hető Egyetemi Robotikai 
Tudásközpont már 2010 
óta létezett. A régóta fo-
lyó elméleti kutatások 
mellett megvolt az igény 
egy központosított, gya-

korlatorientált központ 
kialakítására is, amely 
egyaránt ellát oktatási, 
kutatási és ipari fejleszté-
si feladatokat. Az Óbudai 
Egyetemen létrejött köz-
pont célja az alkalmazott, 
emberközpontú roboti-
kához kapcsolódó tudo-
mányos és műszaki ered-
mények létrehozása, az 
egyetemes tudás bővíté-
se, a meglevő ismeretek 
átadása, valamint a robo-
tika népszerűsítése az 
egyetemen belül és kívül 
egyaránt.

A Bejczy Nap alkalmá-
ból rendezett ünnepélyes 
eseményen Prof. Dr. Ru
das Imre, az Egyetemi 
Kutató és Innovációs 
Központ Irányító Testüle-
te elnöke az eseményt 

tiszteletadásnak nevezte a 
tudós, a kutató, az egye-
tem díszdoktora, a köz-
pont névadója előtt. 
Hangsúlyozta, hogy 
Bejczy professzort ki-
emelkedő munkásságáért 
a NASA nagy becsben 
tartotta nem csak robotdi-
namikai elméleti munkái 
miatt, hanem mert remek 
fejlesztő is volt. A roboti-
ka területén úttörő a mun-
kássága, ötleteit és fej-
lesztéseit a Mars kutatás-
nál, valamint a sebészro-
botikai rendszerek kiala-
kításánál is felhasználták.

Dr. Bruno Siciliano, a 
Nápolyi II. Fererico Egye-
tem professzora Bejczy 
Antalhoz fűződő szakmai 
és személyes tapasztalatait 
osztotta meg a közönség-
gel. Dr. Somló János prof. 
emeritus értékelte a 
Bejczy Antal Hallgatói 
Publikációs Pályázatra be-
érkezett tudományos 
munkákat, amelyekről el-
mondta, hogy magas szín-
vonalú tudományos dolgo-
zatok születtek,  az elbírá-
lóknak nehéz volt dönteni-
ük a győztes felől. Az első 
helyezett egy víz alatti be-
rendezésről szóló tudomá-
nyos értekezés lett. 

A Nemzetközi Bejczy 
Nap alkalmából a szerve-
zők egyúttal megnyitották 
a Bejczy Múzeum és Kiál-

lítást is, amelynek gondola-
ta már 2014ben felvető-
dött, majd 2015ben az idő-
közben összeállított anyag 
egy részét vándorkiállítás-
ként, konferenciákon Felvi-
déken, Erdélyben és a Vaj-
daságban már bemutatták. 
A kiállítás a tudós szemé-
lyes tárgyai, írásai, publi-
kációi mellett az életutat is 
a közönség elé tárja, és 
mindezt a szakemberek 
hamarosan egy emlékszo-
bával kívánják bővíteni. (A 
Bejczy Múzeum és Kiállí
tás címe: Kiscelli utca 78-
82.).        Bodzay Zoltán

Emléknap, múzeum 
Bejczy professzornak

Szakmai nap
A NASA és az űrrepülés történetét feldolgozó 
Gateway to Space kiállítás (www.urkiallitas.hu) és 
az Óbudai Egyetem közösen szervezett február 6-
án szakmai napot a Millenáris „B” épületében. A 
Bejczy Antal hagyatékát bemutató neves profesz-
szorok mellett a tudós munkásságát továbbvivő 
iRobottech ni kai Központ fiatal kutatói is megosztot-
ták kutatási eredményeiket az érdeklődőkkel.

Fotók: Antal István
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Egyházi hírek
• március 4-én 14 órától a Doberdó úti Szent Vér ká-
polnánál nagyböjti keresztútjárás lesz a Szenthárom-
ság plébánia vezetésével. A Trinitárius templomrom-
nál, a Kiscelli Múzeumtól indulnak a résztvevők. 15 
órakor érnek a kápolnához, ahol a Mária Rádió köz-
vetítésével imát mondanak és szentmisét mutatnak 
be, könyörögnek a teremtett világ megmentéséért. 
• szintén március 4-én 17 órakor a Kálvin közi re-
formátus templomban ökumenikus imádságot ve-
zetnek, bekapcsolódva a világ minden keresztény, 
női közösségének imájába. Idén ezen a délutánon 
Kuba leányaiért és asszonyaiért könyörögnek.

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik a bibliai előadássorozat (Is-
ten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség-
ben). Az érdeklődőket keddenként várják az ÓKK-
ba. „István első vértanú megkövezése” címmel már-
cius 1-jén; „Farizeusból Krisztus-követő. Pál megté-
rése” címmel március 8-án; „Pál hajótörése és meg-
menekülése” címmel március 22-én hallhatnak elő-
adást. Előadók: Filep György, Kecskeméti János, 
Holló Péter, Stramszki István. (Kezdés: 18.30 óra-
kor. Belépőjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

A „plakátfiú” gyűjteménye a Platánban

Nemcsak a filmrajongóknak jelentett különleges 
prog ramot megtekinteni a Badits Marcell által ösz-
szegyűjtött régebbi és újabb filmplakátokat az 
Óbudai Platán Könyvtárban. A gyűjtő több évtize-
des munkával hozta létre kollekcióját. Az érdeklő-
dők ebből kaphattak ízelítőt, melynek egy részét 
tavasszal árverésre bocsátják. A kiállítás kizárólag 
magyar grafikusok plakátjait mutatta be az 1950-
es évek végétől a rendszerváltásig. Az alkotók 
munkájának színvonalát jól jelzi, hogy igen sok 
nemzetközi filmhez is rendelt képeket a MOKÉP. 
Badits Marcell (ahogy egyesek hívják, a „plakát-
fiú”) nyomdász végzettséggel és művészi ambíci-
ókkal rendelkezik. Gyűjteményének első darabja 
az 1979-es Belmondo-film, a Zsaru vagy csirkefo-
gó plakátja volt, melyet ajándékba kapott.          sz

1% 1% 1%
A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése 
alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond támoga-
tóinak, hogy a 2014. évi személyi jövedelemadó 1 
százalékból, 600 ezer 350 forint befolyt összeggel 
támogatták az alapítványt. Az összeget a Békás-
megyeri és Csillaghegyi Református Egyházköz-
ség javára, felújítási munkákra fordítják. (Adóazo-
nosító: 19676906-1-41.)

Ismét sok érdekességgel, Óbuda történeté-
vel, jelenlegi és múltbeli kulturális életével 
foglalkozó írással jelent meg az Óbudai An-
ziksz, a harmadik kerületi kulturális maga-
zin téli száma. A kerület helytörténeti érde-
kességei mellett ezúttal is megszólalnak 
óbudai kulturális intézmények vezetői, és 
helyet kapnak többek között az irodalmi és 
képzőművészeti élet ismerői, szereplői.

A lapindító jegyzetet most dr. Far
baky Péter, a Budapesti Történeti 

Múzeum főigazgatója jegyzi, aki Óbu-
dával több szálon is összefüggő múze-
um történetéről mesél, többek között az 
Aquincumi Múzeumról, az amfiteátru-
mokról, az egykori kiscelli kolostorról, 
valamint mai kiállító tereiről és a Zichy
kastélyról. 

Pályafutásáról és elsősorban az óbudai 
intézmények fantasztikus nyolcvanas 
évekbeli aranykorszakáról vall Harsányi 
Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója. 
Az eddigieknél is többet megtudhatunk 
a Zichykastélyban megrendezett sza-
badtéri koncertekről, például az itt több 
alkalommal is fellépő Európa Kiadóról, 
a valaha itt működő Mini klubról, a Kis 
Ifi Parkról, valamint Szakcsi Lakatos 
Béla jazzestjeiről. 

Vallomásokat olvashatunk az Euró-
pában is egyedülálló Óbudai Népzenei 
Iskoláról, amelyet a nemrég elhunyt 
Kobzos Kiss Tamás vezetett 1991től 
egészen haláláig. Interjú készült Szeke
res Adrienn énekesnővel, valamint 
Ritókh Tamásnéval, a tavaly 140. szüle-
tésnapját ünnepelt Csalogány Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Szakiskola igazgatójával. 

Megszólal a téli lapszámban a több 
mint negyven éve a Faluházban élő Féja 
Endre is, aki édesapja, Féja Géza hagya-
tékát gondozza. Az irodalmár utód nem 
csak Féja Géza levelezésének sajtó alá 
rendezésével foglalkozik, hanem Krúdy 
Gyuláról írt cikkeinek válogatását is kö-
tetbe szerkesztette. 

Ugyancsak interjú olvasható Tenk 
László Mun kácsy Mihálydíjas festő-
művésszel, aki ugyan Nagybányán 
született, de több mint harminc éve 
Csillaghegyen él. Az alkotási folya-
matról és a kortárs művészeti gyűjte-

mény létrehozásáról szóló érdekes in-
terjút a festőművész alkotásait bemu-
tató illusztrációk egészítik ki.

Lehetetlen a teljesség igényével fel-
lépni az Anziksz írásainak sokasága 
miatt, ezért csak szemelgethetünk eb-
ben az ajánlóban. Beszélgetések és in-
terjúk készültek további fontos kerüle-
ti kulturális létesítmények vezetőivel, 
mint például Gyulai Ivánnéval, a Platán 
Könyvtár vezetőjével, Né pessy Noémi
vel, az Óbudai Múzeum igazgatójával, 
valamint Kiss Imrével, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um igazgatójával. 

Érdekes irodalmi kapcsolatokat tár 
elénk Vári György a magyar avant-
garde történetéről szóló írása az óbu-
dai kötődésű megakülöncökről, az 
avantgardista Kassákról és Tamkó Si-
rató Károlyról, s ez utóbbihoz szépen 
csatlakozik a Gryllus Dániellel készí-
tett interjú. Ezúttal sem hiányzik az 
Anzikszból Gyimesi László írása a vala-
ha Óbudát meghatározó Gáz gyár életé-
ről, de további hasznos olvasmányt 
ígérnek a kerületből jól elérhető túra-
útvonalakról, a korabeli téglák gyűjté-
séről, vagy akár a sakkról, a bridzsről 
és a humorról szóló írások.

(Az Óbudai Anziksz lapszámai in
gyenesen elérhetők a polgármesteri 
hivatalban, valamint az óbudai kultu
rális intézményekben.)

B. Z.

 Minőségi óbudai kultúra az Anzikszból

A XIX. század legnagyobb lengyel színésznőjé-
ről, Helena Modrzejewska-Modjeska vibráló lé-
nyét és egy-egy híres alakítását idézték meg az 
Óbudai Társaskör lengyel estjén február 17-én. 

A híres színésznőt nemcsak a felszab-
dalt Lengyelország, hanem Ameri-

ka, Anglia, Ausztrália is sztárként ünne-
pelte. Modrzejewska vagy ahogyan kül-
földön ismerték, Modjeska izgalmas szí-
nészegyénisége nagylelkűséggel és lán-

goló hazaszeretettel párosult, segítette fia-
talabb színészkollégáit és az arra rászoru-
lókat is. Lengyel színpadon kezdeménye-
zésére játszották először Ibsen Nóráját, 
ahol a főszerepet alakította. Külföldi 
színpadokon a XIX. század nagy lengyel 
költőjét és drámaíróját, Juliusz Slowackit 
népszerűsítette. Az esten a művésznő hí-
res alakításait Trojan Tünde előadómű-
vész idézte meg. Zongorán kísérte Szilasi 
Alex. A rendező Gergely László volt.    sz

Lengyel szalon a Társaskörben 

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését 
és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a ki
emelkedő tevékenységet kifejtő személyek
nek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásme
gyer kulturális életének fejlődéséhez kima
gasló teljesítményükkel vagy életművükkel 
hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott cso-
portról a képviselőtestület – rövid indoklást 
is tartalmazó – minősített többséggel elfoga-
dott határozatában dönt, melyet a nyilváno-
san meghirdetett és beérkezett javaslatok 
alapján – a kulturális és turisztikai bizottság 
véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Díjazásban évente csak 
egy személy vagy egy csoport részesülhet.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája;
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000 forint összegű pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várják az 
óbudai polgárok, civil szervezetek, és egyéb közösségek jelölési javasla-
tait. A javaslatokat zárt borítékban, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata Társa-
dalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális 
Főosztályának címezve postai úton (1033 
Budapest, Fő tér 4.) „Javaslat Óbuda 
Kultúrájáért Díj adományozására” 
megjelöléssel 2016. március 11-ig kérik 
eljuttatni.
(Bővebb információ Torday Andrea 
kulturális és turisztikai referensnél 
kérhető, (tel.: 437-8553, e-mail: 
tordayandrea@obuda.hu).

Óbuda Kultúrájáért Díj

Házi praktikák az ókorból
Az antik kertek jellemző növényeinek változatos fel-
használási módjaival szakember ismerteti meg az 
alkotóműhely résztvevőit az Aquincumi Múzeum-
ban. Az ismeretszerzés mellett az aktív tevékeny-
ség, kenőcsök, festékek készítése is része a prog-
ramnak. A tanfolyamra 17 éven felüliek jelentkezé-
sét várják. Február 27-én: gyapjúfestés, selyemfes-
tés, növényi színezőanyagok; március 26-án: növé-
nyi tinták és festékek fára, papírra. Szakkörvezető: 
Kemendi Ágnes. (A részvételi díj egy alkalomra 6 
ezer forint/fő. Érdeklődni Ódor Bernadettnél lehet: 
odor.b@aquincum.hu; 250-1650.) 

Nyolcvan év útirajzai
Könyvbemutatót tartanak a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeumban február 28-án 16 
órától. Dámosy Géza: Úton-Útfélen-Nyolcvan év 
útirajzai című könyvéről beszélget a szerzővel Kiss 
Imre múzeumigazgató. (Cím: Korona tér 1.)

Ásványok és bonsaiok
Az Óbudai Kulturális Központban több tízéves ha-
gyománya van az ásvány és bonsai kiállításnak. A 
seregszemle évről évre ide vonzza a hazai és kül-
földi kiállítókat is. A szervezők igyekeznek minden 
alkalommal színesíteni a palettát, éppen ezért le-
hetőséget adnak új kiállítóknak is. Ásványok, csi-
gák, kagylók, natura termékek, ajándéktárgyak, ék-
szerek és még sok érdekesség várja a látogatókat 
február 28-án 9-től 17 óráig. (A belépés ingyenes. 
Cím: San Marco utca 81.)

Kamaraest a Megbékélés Házában
Gulyás Márta növendékeinek kamaraestjére várják 
a közönséget február 29-én 19 órai kezdettel a bé-
kásmegyeri Megbékélés Házában. (Cím: Királyok 
útja 239., Újmegyeri tér.)

Grafika kategória
A Magyar Kultúra Hete alkalmából nyílt meg a „The 
Talent Kortárs Képzőművészeti Kiállítás Grafika 
Kategória” című tárlat a Békásmegyeri Közösségi 
Házban. (Megtekinthető március 10-ig ingyenesen. 
Cím: Csobánka tér 5.).

„Cégér Best Of 30” címmel 
nyílik kiállítás március 8-án 
az Óbudai Platán Könyvtár-
ban. Az új tárlat Hybridart 
Management Cégér - Jó bor-
nak tervezz címkét! pályáza-
tának díjnyertes munkáit 
mutatja be március 25-ig.

Négy évvel ezelőtt 
hirdette meg először 

a Hybridart Management 
azt a gasztrodesign pá-
lyázatot, melynek célja, 
hogy új együttműködé-
sek jöjjenek létre a kis és 
közepes borászatok, va-
lamint grafikusok között, 
új platformot nyithassa-
nak a magyar kreatív ipar 
területén és ezzel együtt 
segítsék a kisebb hazai 
borászatok piaci érvénye-
sülését.

A pályázat sikerét mu-
tatja, hogy az évente kiírt 
versenyre minden alka-
lommal több száz boros
címketerv érkezett, me-

lyek közül a szakmai 
zsűri által kiválasztott 
legjobb tíz tervezőnek a 
programba bevont borá-
szokkal közösen kellett 
kialakítaniuk egyegy 
borfajta új arculatát. 

A tíz döntős pálya-
munka 2012 óta utazó 
kiállítással és borkósto-
lóval a nagyközönség 

számára is bemutatko-
zott Magyarország mel-
lett Párizsban, Rómában, 
Londonban, Helsinki-
ben, Berlinben, Pozsony-
ban, Prágában, Zágráb-
ban, Brüsszelben, New 
Yorkban és Londonban, 
ahol a helyi magyar inté-
zetekkel közös szerve-
zésben volt látható. A 
Cégér Best Of 30 kiállí-
táson a 2012, 2013 és a 
2014 döntős címketerveit 
mutatják be. 

A megnyitót március 8
án 17 órakor tartják. Kö-
szöntőt mond Bús Balázs 
polgármester. A kiállítást 
megnyitja és a projektet 
ismerteti Erdélyi Sza
bolcs, a Hybridart Mana-
gement ügyvezetője. (A 
tárlat március 25-ig lát
ható az Óbudai Platán 
Könyvtárban. További in
formáció: www.platan
konyvtar.hu)           Sz. Cs.

Az Óbudai Platán Könyvtár új kiállítása
Jó bornak tervezz címkét! 

Az Accordia műhely-beszélgetése
Önálló köteteket és egy antológiát mutattak be február 
12-én a Békásmegyeri Közösségi Házban a szerzők és 
a közönség jelenlétében. A program első részében 
Maczkay Zsaklin: Töréspontok (Accordia, 2013); Murron 
Skeats – Robert Pole: Hispán historia (Littera Nova – 
Accordia, 2015); Bognár Stefánia: Kövirózsa (Littera No-
va, 2015) és Balázs Tibor: Maforizmák (5. kiadás, Littera 
Nova 2010) kötetei szerepeltek az Accordia Művelődési 
Kör műhely-beszélgetésén. Az irodalmi délután máso-
dik részében a negyvennégy szerzőt felvonultató, A sza-
vak csillámló hóesése 2015 című antológiával ismerked-
hettek az érdeklődők. A műveket bemutatta és a szer-
zőkkel beszélgetett a program házigazdája: Gyimesi 
László költő, író, kritikus, a Magyar Írószövetség tagja. 











20 2016. 4. számcivil szErvEzEtEk

Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271141
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944141
Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024141
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948241
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676241
Aquincum Baráti Kör 19023384241
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553141
AquincumMocsáros Egyesület 18099445141 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948241
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557243
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdő 18106228141
Baltazár Színház Alapítvány 18091698241
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674141
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány   19676906141
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745141
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány  19673752141
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, ÓbudaBékásmegyer 18065475141
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391141
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület 18125476141
Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület 18135327141
BHRG Alapítvány  18241343141
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141241
Budapesti Székely Kör 19638933141
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327141
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  18258150143
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887141
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítő Alapítvány 18075096141
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250141
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 18126381141
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület   18103225141
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724141
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040141
Derűs Évekért Alapítvány 18129621141
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 18112735141
Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola (Hapkidosuli) 19704692141
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034141
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633141
Erdőalja Alapítvány 19020305141
Erős Várunk Alapítvány  18072251141
Esések Iskolája Egyesület 18336377141
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575141
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311141
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332142
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041141
FULLSPORT SE 18117778241
Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány  18218233113
Gankaku Sportegyesület 18121094141
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924141
GÁT Alapítvány 18041222141
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576141
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823141
Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597141
GRUBER´S GYM Sportegyesület 18085143141
Gyermekeinkért´91 Alapítvány 19700478241
Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa 18102815141
„Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674141
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427141
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068141
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247141
Hegedűs István Alapítvány  19651879141
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610141
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040141
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786241
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653141
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093141 
Jövőbarát Alapítvány 18110458141
K2 Funsports Club  18063428141
Kamasztér Alapítvány 18112670141
Kassák Alapítvány 19666969141
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941141
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011141
Kerekecske Óvodai Alapítvány  19675974141
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832141
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507141
Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek  
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb Jövőjéért 18269253141
Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224141

Kontakt Alapítvány 18095991141
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122141
KÖSZI Alapítvány 18052552141
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181141
„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991141
Külker Evezős Klub 18001903241
Lakóközösségek Életminősége Javításáért 
ÓbudaBékásmegyer Egyesület 18121977141 
Legyen a Betű Jó Barát Alapítvány 19666608142
Legyetek Jók Alapítvány  18117826141
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087241
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907141
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162243
Magyar Hospice Alapítvány 19663258141
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702243
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671141
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940141
Megérted Alapítvány, Részképességfejlesztő, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképző Központ 18125342141
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány  18081967141
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért 18136586141
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 180977351 41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511141
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591141
MűvészettelTudománnyalHittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167141
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008141
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729141
Óborkör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021141 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238141
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277141
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602141
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428141
ÓbudaHegyvidékiek Egyesülete 18088476141
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672141
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419141
ÓbudaHegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215141
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503241
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656141
Óbudai Judo Club 18116069241
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707141
Óbudai Korfball Klub 18112230142
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473141
Óbudai Nagy LászlóZÁPOR Diáksport Egyesület 18275870141
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495141
Óbudai Sportegyesület 19802783141
Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató Egyesület  18085112141 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488141
Okosító Alapítvány 18127382141
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858141
Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400141
Pais Dezső DSE 19025537141
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017141
PÉNUÉL Idősotthon Alapítvány 18123618141
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 19010289142
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076141
Previfitt Sportegyesület 18136201141
Rave Dance Sporttánc Egyesület  18132094141
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány   19652533141
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő 
és Diák Vízisport Egyesület 18040551141
Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370241
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241141
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702141
Soroptimist Club Budapest 18096693141
Százszorszép Alapítvány 18056927141
Széll Kulturális Egyesület 18684704141
Szérűskerti Napraforgók Alapítvány  10325737444
TArt Alapítvány 19635600141
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezső Ált. Isk.) 18130535141
Történelmi Lovas Egyesület 19363446141
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808143
Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813141
Universum Taekwondo Team Harcművészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141241
Új Világ Egyesület 18701146141
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572141
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649141
„Velemjáró” Alapítvány 18261688141
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668141
Vesevilág Alapítvány 19009966141
Vízililiom Egyesület   18119323141
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453141
Zöld Almák Óvoda Alapítvány  18076994141
Zöldgömb Sport Klub 18081297241

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel 
azonban nagymértékben segíti a kerületben működő civil szervezetek 
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil 
szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!
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Az április 10-től 19-ig tartó lomtalanítás ideje alatt az FKF Nonprofit 
Zrt. kizárólag a kikészítésre biztosított időpontot követő napon elszállítja a 
háztartásokban keletkező, nem veszélyes, nagy darabos lomhulladékot 
(bútor, láda, doboz stb.). A lomtalanítási közszolgáltatás nem terjed ki a 
mindennapos háztartási hulladékra, építési és bontási hulladékra, gumiab-
roncsra, szénporra, földre, autóroncsra, az ipar, mezőgazdaság vagy szol-
gáltatási tevékenység során képződött hulladékra, veszélyes hulladékra, 
elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékra és a kerti 
biohulladékra.
Amennyiben a lomtalanítást érintő útszakaszon végzett kivitelezési 
munkák miatt a lomtalanító gépjármű a forgalomtól elzárt területre be-
hajtani nem tud, úgy az esetlegesen kirakásra szánt lomokat a lakosság-
nak – a megküldött lakossági értesítőben jelzett időpontban – a legköze-
lebbi, közúti közlekedésre alkalmas, a lomtalanító gépjármű által megkö-
zelíthető helyre szükséges kirakni, mivel kizárólag ez esetben tud az 
FKF Nonprofit Zrt. annak elszállításáról gondoskodni.
Az FKF Nonprofit Zrt. biztosítja, hogy a körzetprogram szerint a lakos-
sági ingatlantulajdonosokat vagy használókat a lomok kikészítésének 
pontos időpontjáról, a lomtalanítás előtt legalább 10 nappal hivata-
los levélben értesíti.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomok kikészítésére rendelkezésre 
álló idő kizárólag az FKF Nonprofit Zrt. által hivatalosan közölt időpont.

A lomkikészítés és elszállítás időpontjai

Körzet Kikészítés időpontja Elszállítás időpontja
1. április 10. (vasárnap) április 11. (hétfő)
2. április 11. (hétfő) április 12. (kedd)
3. április 12. (kedd) április 13. (szerda)
4. április 13. (szerda) április 14. (csütörtök)
5. április 14. (csütörtök) április 15. (péntek)
6. április 15. (péntek) április 16. (szombat)
7. április 17. (vasárnap) április 18. (hétfő)
8. április 18. (hétfő) április 19. (kedd)
9. április 19. (kedd) április 20. (szerda)

 
A kikészítésre megadott időpont előtti, illetve azt követő lomkirakás TI-
LOS!
Kérjük, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megőrzé-
se érdekében kizárólag a tájékoztató anyagunkban, illetve a lépcsőház-
ban elhelyezett plakáton feltüntetett időpontban helyezzék ki lomjaikat 
Budapest közterületi rendjének és megóvásának érdekében!
Ne készítsen ki: a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladé-
kot; ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulla-
dékot; veszélyes hulladékot; építési törmeléket; autógumit, autóroncsot; 
zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

A lomok kikészítésének módja:
Kérjük, hogy a lomot olyan helyre helyezzék ki, amely járművünkkel 
könnyen megközelíthető.
Fontos, hogy a lomok ne tegyék az úttestre, mert akadályozhatják a for-
galmat, illetve balesetet okozhatnak.
Kérjük, hogy a közterületi rend megóvása érdekében a levelünkben fel-
tüntetett kikészítési időpontban helyezzék csak ki a lomot, melyet a kö-
vetkező napon szállítunk el.
A lomtalanítás utáni takarítás:
Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az érintett terület ala-
pos takarítását. Az ingatlanok előtti járdaszakasz megtiszítása a tulajdo-
nosok kötelezettsége. Kérjük, legyenek partnereink!
Hasznosítható hulladékok:
Környezetünk megóvása érdekében, a hasznosítható hulladékokat (fehér 
üveg, színes üveg, papír, műanyag, fém doboz, italos kartondoboz) kérjük, 
ne a lomokkal együtt helyezze ki, hanem használja a házhoz menő szelek-
tív gyűjtőtartályokat, gyűjtőszigeteinket, illetve hulladékudvarainkat!
Veszélyes hulladék begyűjtése: 
A háztartásokban keletkező, szakszerű ártalmatlanítást igénylő hulladékok 
átvételére Társaságunk minden körzetben az elszállítás napján  ideiglenes 
gyűjtőpontot üzemeltet. Pontos helyszínéről 
tájékoztató levelünkben adunk tájékoztatást. 
A veszélyes hulladék átvétele minden egyes 
körzetben a lomok kikészítését követő na-
pon történik 12 és 18 óra között, hétvégére 
eső gyűjtési napokon 10 és 16 óra között.
A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulla
dékok: sütőzsír; sütőolaj és göngyölegei; 
festékmaradék és göngyölegei; olajos mű-
anyag flakon; oldószerek, hígítók; növény-
védő szer; szárazelem; elektronikai hulla-
dék; gumiabroncs; szóró palack; fénycső.

Lomtalanítás áprilisban

Átvehették a képzés-
sorozat sikeres el-

végzését igazoló tanúsít-
ványaikat Óbudán azok a 
többségében önkormány-
zati szakemberek, akik 
az elmúlt hetekben részt 
vettek a négy modulból 
álló, nyolcnapos klímare-
ferensképzésen. Az ok-
leveles klímareferensek  
részben a Nemzeti Klí-
maadaptációs Hálózat 
tagjaiként  sokat tehet-
nek majd szűkebbtágabb környeze-
tükben a klímaváltozás hatásai ellen. 
A tanúsítványokat Baross Norbert, a 
programban konzorciumi partnerként 

közreműködő Herman Ottó Intézet 
szakembere, környezetvédelmi refe-
rens munkatársa adta át február 19én 
az Óbudai Társaskörben.

Referensek a klímaváltozás hatásai ellenVisszatért az aranysakál
A Buda környéki erdőkben néhány évvel ezelőtt ta-
lálkoztak először magányos aranysakálokkal a Pili-
si Parkerdő Zrt. szakemberei. Mára bizonyos lett, 
hogy az őshonos állatfaj ismét stabilan jelen van a 
főváros környéki erdőkben is. Az emberre veszélyt 
nem jelentő, közepes testű emlős ragadozó nem 
betelepítéssel, hanem természetes módon bukkant 
fel a parkerdő által kezelt területeken. 

Fotó: Antal István
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szol gál ta tás
 Tetőfedés, ács és bádogos munkák! 
Cserép, pala, zsindelyezés, tetők javítása, 
készítése, bádogozása, ereszcsatornák 
cseréje. Lapostetők szigetelése, viharkár 
utáni helyreállítás. Tel.: 06305131112

 Szakképzett kőműves vállal teljes
körű lakásfelújítást, hidegburkolást, dry
vitozást. Korrekt árak, garanciavállalás-
sal. Tel.: 30/8328844
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga ran
ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket tás mun
kák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! Konyhabúto-
rok készítése, összeszerelése. A leg ki sebb 
mun kát is el vál lal juk! Tel.: 06(30)9604525
 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243
2730, 06(20)9972747
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföl-
di hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a 
kerületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) 
Várhidi Gábor. Tel.: 2500921, 06(20)972
5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)9484000

 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, javítás, csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202
2505, 06(30)2513800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízható-
ság, szakértelem több évtizede. Kelényi Im-
re, Keve utca 21. Tel.: 2426823, 06(30)931
3686
 Óbudán, Budán nonstop hűtő, fagyasz-
tó, automata mosógép szerviz. Javítás ese-
tén ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán 
belül. Tel.: 06(20)9287507, 3680864. Ko-
vács Sándor
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
hp 9től 17 óráig. Tel.: 2443998
 Lakatosmester Gyulabácsi vállal zársze-
relést és javításokat. Kisebb új munkákat. 
Tel.: 06209424943, 7050511
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 2438490, 06(20)9470774
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 3494899,  
06(70)2800479
 Ablakcsere! Műanyag ablakok, bejárati 
ajtók gyártása, beépítése egyedi méretben, 
akár 5 munkanap alatt! Tel.: 06(30)960
4525, www.csabAblak.hu
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala
kí tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
víz sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á
val! www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 
9616153
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)9344664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)9720347,403
9357, 06 (30)5897542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni cse-
re, szalagfüggöny, szúnyogháló, harmoni-
kaajtó. Hétvégén is. Nagy Sándor Tel.:06 
(20)3210601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)3413423
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós 06
302664666
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
2421389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelé-
sét 1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)5500269, Horváth Ákos

 Villanyszerelés, hálózatbővítés, hibake-
resés, kisebb javítások, biztosítótábla cse-
rék, szerelvény cserék, egyéb. Tel.: 0630
9706257, 0612427238
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, laminált parkettás mun-
kák magánszemélyek, közületek részére. 
Tel.: 06(30)2123308
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06204235812
 Lakásfelújítás, festés, burkolás, kőmű-
ves, parkettázás. Víz, gáz, villany munkála-
tok. Tel.: 06205996598
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adásvétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 2445577, 06(30)4292991
 Társasházi közös képviseletet meg-
bízhatóan, referenciákkal Óbudán. www.
kozoskepviselet.hu Tel.: 0613967016, 06
703386723
 Kert-telekrendezés! Metszés, permete-
zés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tés építése, javítása, egyéb kertészeti, kőmű-
ves munkák. Reális ár! Ingyenes kiszállás. 
www.telekrendezes.hu, 0617814021, 06
202596319
 Ingatlan felújítás! Épületek, ingatlanok, 
társasházak teljeskörű felújítása, homlokzati 
javítása, hőszigetelés, utólagos vízszigetelé-
sek, betonozás, festés, burkolások, ácsmun-
kák. Ingyenes felmérés! Reális ár. Tel.: 06
202596319, 0617814021
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter 
Tel.:0670/3973869
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wctartály, radiátor szerelés. 0670
6427526
 Ne cserélje le régi öntöttvas kádját! A 
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 0620
5294180, www.kadfelujitas.hu

egész ség
  Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai 
ma gán ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 
1035 Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer
da 1618 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je
lent ke zés, tel.: 06(30)2019198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
1618ig, csü tör tö kön 1113 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 3170631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or
vos csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé
sén vár ja ked ves be te ge it: Gabriel Med 
Stú dió III. ker. Po zso nyi u. 32. Anya jegy
szű rés, ta nács adás, kis mű té tek. Be je lent
ke zés: 06(30)3508359

 

 Dr. Kalán Jú lia bőrgyógyászkoz m e
tológus fő or vos ma gán ren de lé se: III. ker. 
Bé csi út 217ben (EuroCenterrel szem
ben). Gyer mek bőr gyógy ászat is. Bőr ki
nö vé sek el tá vo lí tá sa. Be je lent ke zés: 
06(20)5433948

 Fül-orr-gégészeti magánrendelés min-
den szerdán 18.30től 19.30ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 3889406, 
06(20)2115190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 2402059, 06(20)493
1675

 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyugdí-
jas kedvezmény! Tel.: 06(20)8067783
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában 
segítséget nyújtana. Tel.: 06302533757
 Fogyasztómasszázs fájdalommentesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénzkereseti lehe-
tőséggel. premiumkko@gmail.com
 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápi-
ás rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kis-
korona u. 20. Tel.: 3871508 Indokolt esetben 
háznál is kezel!

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)4803953

oktatás
 Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia, ma gyar
ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos- és kö zép-
is ko lá so kat a Vörösvári úton, min den dél
után. Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 23 
fős kis cso port ban. ThalészKör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)9462027

 Német beszédcentrikus nyelvoktatás és 
vizsgafelkészítés Óbudán,  külföldi, és 
Goethe  Intézetekben megszerzett szakmai 
tapasztalattal, bármely korosztálynak. 
0630/7739155, emilia5@tonline.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
Email: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 
3678160, 06(20)2439043
 Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából, kémiából Békásmegyeren. Ga-
rantált javítás! 2000Ft/45 perc Tel.: 0630
3343433
 Angoltanítás, vizsgafelkészítés, nyelv-
vizsgáztatásban is jártas tanárnőtől, Kaszás-
dűlőn. Tel.: 2426826, 06307221994
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 3674809, 
06(70)6195546
 Matematikából  korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)3343433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)6041478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)9212899
 Tanulj angolul könnyedén! Békásmegye-
ren, Óbudán. Beszédközpontúan, igényeid 
szerint, otthonodban. Tel.: 06204396410

elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)5648326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.:3320243
 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. 
Ingyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel.: 
06302561640

 Autót vásárolok típustól és évjárattól füg-
getlenül a hét bármely napján! 06706220123
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
AranyEzüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fe-
hérvári úti csarnok földszint, virágsoron 
(PorcelánEzüst üzlet). Tel.: 061/2094245
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 3887332; 06(20)9781974

  Könyveket, könyvtárakat  (régit, 
újabbat) antikváriumunknak vásárolok. 
100 könyv felett díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06(20)4256437

régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06202800151. herendi77@gmail.com

 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000300.000 Ftig. Arany 8500 Fttól, 
ezüst 350 Fttól. Min den fé le ré gi sé get, órá kat, 
por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, ké pes la po
kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes ha gya té kot. 
Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs lés. Üz let: V. ker., 
Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 06(20)9140150

 Gábor Eszmeralda becsűs műgyűjtő-
nő, legmagasabb áron készpénzért vásá-
rol festményeket, bútorokat, órákat, por-
celánokat, ezüsttárgyakat, arany ék sze re
ket, egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszál-
lás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő 
u. 67. 0617891693, 06/303827020
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266
4154. Nyitva: HSZ: 1017, Cs:1019
 Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan 
kiszállással: bútort, festményt, porcelánt, ke-
rámiát, híradástechnikát, könyvet, órákat, sző-
nyegeket, aggancsot, hanglemezt, készpénzért. 
Pintér Nikoletta, 4668321, 06309734949
 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, műtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel.: 06309492900. E
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu. Nemes 
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
 Magas áron vásárolok törtaranyat, fazon
aranyat, ezüstöt, borostyánt, órákat. Cím: V. 
ker Kígyó utca 46. Tel.: 06205905284, 
0617921692
 Almási Katalin legmagasabb áron vásárol 
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, könyveket, hangszert, bizsukat, 
csipkét, szőrmét, porcelánokat, hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással. Tel.: 06303089148 
 

számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat részbe sze re
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)8572653

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2es üzlethelyiség 18,4 MFtért el-
adó. Tel.: 06(20)4984847
 Eladó III. ker Aranypatak utcában beke-
rített, gondozott, 835 m2es telek, egyedi gáz 
és fafűtéses cserépkályha fűtésű lakóházzal. 
Külön két autónak épült garázzsal, fatáro-
lókkal. Telefon: 0613871761
 Nívósabb lakás beszámításával is eladó 
240 m2es jegyzett nemesi kúria Pest me-
gyében. Tel.: 06202865135
 Felújítandó panellakást keresek saját 
részre a III. kerületben. Tel.: 205850226
 Üzlet eladó III. ker Kaszásdűlő utcában 
25 m2es, utcafrontos, 8 millió Ft. Tel.: 06
203331448
 Lehet megéri eladni lakását? Ingyenes ér-
tékbecslés, ha eladva: csak 3% jutalék. In-
gatlanirodánk telefonja: 06209600600. 
Diploma, nyelvismeret, tapasztalat

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
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/

apróhirdEtés
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 Eladó lakást keresek készpénzes fizetés-
sel!!! Várom hívását!!! Tel : 06309673067

állás
 Közös képviselet Óbudai irodája keres agi-
lis, munkaszerető hölgyet teljes munkaidő-
ben. Érdeklődni lehet a 2501460as, 367
1373as telefonszámon

 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását és nagytakarítását vállalom közületek-
nek, magánszemélyeknek. Tel.: 2022505, 
06(30)2513800

 Otthon végezhető munka! CD lemezek cso-
magolása stb. Tel.: 0690603607 (www.
audiopress.iwk.hu, 635 Ft/min, 06209104517)

 Római-partra keresünk nyelvtudással 
rendelkező pultost,  szakácsot és konyhai 
kisegítőt ill. asztal leszedőt. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal lehet: fejosne.
helga@xxlcatering.hu címen.

 Műkörmöst-pedikűröst keresek! Forgal-
mas főútvonalon lévő szépségstúdióba. Gál 
Kitti, 204961533
 Óbudai irodaházunkba keresünk Gond-
nok-Kar bantartót. Telefon: 06309225101 
 „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelke-
ző gépkocsivezetőt óbudai kereskedelmi cég 

felvesz. Jelentkezni: laviker.timi@gmail.com 
fényképes önéletrajzot várunk

kiadó
 Bejáratott gyermekruha üzlet bérleti joga 
átadó a békásmegyeri lakótelepen. Tel.: 06
209565982
 A Szentendrei úton két db 26 m2-es üz-
lethelyiség kiadó. Érdeklődni lehet hétfőtől
csütörtökig 1518 óra között a 3884726os 
telefonszámon

egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 12 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)9669241

Életjáradék
 Segítséget nyújtunk idős személyeknek 
életjáradéki szerződéssel. Őszi Napsugár 
Alapítvány. Biztonság, segítség. 0670379
3210
 Eltartási- vagy életjáradéki szerződést 
kötne idős emberrel, kölcsönös bizalommal, 
dr. Pálfi, 06302480444

 

Idősgondozás
 Természetgyógyász hölgy idősfelügyele-

tet/gyermekgondozást vállal. Tel.: 20430
3658

hirdEtés
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A sport területén kiemelke-
dő helyet foglal el a gyerme-
kek rendszeres testmozgás-
ra való nevelése. Ennek ér-
dekében Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezésére 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a 2014/2015-ös 
tanév kezdetével ingyenes 
óvodai úszásoktatást vala-
mint a 2015/2016-os tanév-
től ingyenes korcsolyaokta-
tást szervez a kerületi fenn-
tartású óvodákba és isko-
lákba járó gyermekeknek.

Újabb oktatási sza-
kasz kezdődött feb-

ruár 1jén az óvodai 
úszásoktatásban. A 
programban a Római 
Sportegyesület és a Ró-
mai Teniszakadémia 
működik közre. A mos-
tani szakaszban az Ágos-
ton Művészeti Óvoda, a 
Kastély Óvoda, a Gyer-
mekvilág Óvoda Kanóc 
utcai telephelye, a Száz-
szorszép Óvoda és a Mó-
kus Óvoda vesz részt. A 
tervek között szerepel, 
hogy a képzés intenzitá-
sát növelve hatékonyabb 
oktatást és a gyerekek 
számára nagyobb fejlő
dést tegyenek lehetővé. 
Ennek érdekében a Vac-
kor Óvoda óvodásai áp-
rilisban úgynevezett 

tesztcsoportként egyhó-
napos intenzív kurzuson 
ismerkedhetnek a vízzel, 
az úszás fortélyaival. Így 
ebbe az ütembe, amely 
az idei tanévet zárja, ösz-
szesen hat óvoda nyolc 
épületét, tagintézményét 
vonták be, ahol az egyez-
tetett csoportlétszámok 
alapján 328 gyermek 
szerez vízjártasságot. 

A program immár ötö-
dik szakaszába érve meg-
valósul, hogy a 2014/2015
ös tanévben induló és a 
2015/2016os tanévben is 
folytatódó oktatás során 
az összes III. kerületi ön-
kormányzati óvoda nagy-
csoportos gyermeke ré-
szesülhessen az ingyenes 

oktatásban. Számokban 
kifejezve ez összesen 11 
óvoda 32 tagintézményét, 
a gyermekek számát ille-
tően 1235 kisgyereket je-
lent. Az a tapasztalat, 
hogy a gyerekek nagyon 
otthonosan mozognak az 
uszodai környezetben, 
példásan követik az úszó-
edzők kéréseit, technikai 
utasításait. Az oktatók, az 
óvónők és a szülők elmon-
dása alapján a gyerekek 
nagyon sokat fejlődnek, 
ami a vízhez szokást, a 
vízben való biztos moz-
gást illeti. Nem véletlenül 
esett a választás az úszás-
oktatásra, hiszen egy 
olyan sport, amelyet egész 
életünkön keresztül űzhe-

tünk, biztonságot nyújt és 
jó alapja lehet egy egészsé-
ges életmód kialakításnak. 

Az iskolások részére 
második alkalommal in-
dult el az iskolai korcso-
lyaoktatás, amelyre az 
önkormányzat a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központ III. Tankerületé-
vel egyeztetve választotta 
ki az iskolákat. A prog-
ramban a 2. osztályosok 
vesznek részt a tanterv 
szerinti testnevelés órá-
kon. Az oktatás célja 
nemcsak az alapok elsajá-
títása és a biztos korcso-
lyázó tudás megszerzése, 
hanem az, hogy a gyere-
kek a játékos feladatokon 
keresztül megszeressék a 

sportot. Az edzések 2015 
szeptemberétől kezdőd-
tek, amely a résztvevő 
osztályok számára 11 hé-
ten keresztül, heti egysze-
ri alkalommal valósulnak 
meg az óbudai Gepárdok 
Jégcsarnokban. A prog-
ram első szakaszába az 
Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskola, az Első Óbu-
dai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Is-
kola és a Krúdy Gyula 
AngolMagyar Két Taní-
tási Nyelvű Általános Is-
kola intézményei kerültek 
sorra. A tanév második 
félévében két újabb iskola 
– a III. kerületi Kerék Ál-
talános Iskola és az Óbu-
dai Nagy László Általá-
nos Iskola – kezdte meg 
az edzéseket. A 
2015/2016os tanévben a 
korcsolyaoktatásban 351 
gyermek részesül az 
ugyancsak ingyenes kép-
zésben. 

Mindkét sportolási le-
hetőség kiválasztásánál 
egyik legfontosabb szem-
pontunk az volt, hogy 
igazodjon a gyermekek 
mozgásigényéhez, váljon 
a szabadidő eltöltésének 
hasznos eszközévé és 
mindenképpen fejlessze a 
kitartásukat, akaraterejü-
ket. A test minden izmát 
átmozgatva erősítse azo-
kat, ezáltal hozzájárulva 
a jó testtartás kialakulá-
sához, amelynek fejlesz-
tésére már óvodás és kis-
iskolás korban is nagy 
szükség van.

Előzetes felmérések 
alapján a 2016/2017es 
tanévben mindkét prog-
ram folytatása tervezés 
alatt van. 

Biztonságban a vízben és a jégen 

Labdarúgó NB III. sorsolás
A III. kerületi TVE labdarúgó-csapatának sorso-
lása a 2015/2016. év tavaszi idényében
Február 27. (szombat): 
14.00 Balatonfüred - III. ker. TVE.
március 03. (szombat): szabadnapos.
március 12. (szombat): 
14.30 Érdi VSE - III. ker. TVE.
március 19. (szombat): 
15.00 Mosonmagyaróvár - III. ker. TVE.
március 26. (szombat): 15.00 III. ker. TVE - Sárvár FC.
április 02. (szombat): 
17.00 ETO Futsal KFT - III. ker. TVE.
április 10. (vasárnap): 
16.30 III. ker. TVE - Fehérvár FC - III. ker. TVE.
április 17. (vasárnap): 15.00 FTC II. - III. ker. TVE.
április 23. (szombat): 
17.00 III. ker. TVE - BKV 2013 Futball Kft.
május 01. (vasárnap): 
11.00 Puskás FC II. - III. ker. TVE.
május 07. (szombat): 
17.30 III. ker. TVE - DTC FC Kft.
Május 15. (vasárnap): 
17.30 Andráshida - III. ker. TVE.
május 21. (szombat): 18.00 III. ker. TVE - Dorogi FC.
május 29. (vasárnap): 
17.00 Csornai SE - III. ker. TVE.
Június 05. (vasárnap): 
18.00 III. ker. TVE - Tatabánya FC. Fotó: Lovas Albert
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A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, 
Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az 
önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások 
bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült mű-
szaki leírások Budapest Főváros III. kerületi Pol-
gármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában 
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Va-
gyonkezelő Zrt. központjában (1033 Budapest, Mo
zaik utca 7.) valamint az önkormányzat honlapján 
a www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A laká-
sokról készült fotók – a pályázat benyújtásának ha-
táridejéig – megtekinthetők az Óbudai Vagyonkeze-
lő Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra tör-
ténő jelentkezéshez nyomtatványok 2016. február 
26-tól ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában át-
vehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a 
pályázaton való részvétel ingyenes. 
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormány-

zati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüze-
mi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján 
módosulhatnak.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkö-
tésétől számított 90 napon belül a lakásra vonat-
kozó műszaki állapot meghatározásban részle-
tezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell 
végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettség-
nek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határo-
zott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja 
a szerződéskötést követő nap. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. március 18. 11 óra.
Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati 
irodája (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.),
A pályázatokat az egészségügyi, szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság 2016 áprilisi ülésén 
bírálja el.
A döntésről a szociális szolgáltató főosztály a pá-
lyázókat írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyon-
tárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II.16.) szá-
mú rendelet hatályba lépésével a lakáspályázat ki-
írásának és elbírálásának szabályai megváltoztak, 
ezért kérjük, hogy a pályázati kiírást figyelmesen ol-
vassák el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a 
szükséges mellékletek csatolásánál ennek megfele-
lően járjanak el!
Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának 
elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel 
általános szabályai:
1) Pályázaton részt vehet azon természetes sze-
mély:
a) akinek, illetve a vele együttköltöző személy-
nek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélve-
zeti joga – a kerületi önkormányzat tulajdonában 
álló lakás bérleti jogának kivételével – másik laká-
son bérleti joga nem áll fenn;

b) akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára 
behajtható köztartozása;
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül 
önkényesen nem költözött be önkormányzati tu-
lajdonban lévő lakásba. 
d) a pályázó, illetve a vele együttköltöző szemé-
lyek közül legalább egy fő legalább 6 havi mun-
kaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyból származó igazolt jövedelemmel ren-
delkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás 
várható költségeit.
e) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor egy 
havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.
f) aki a lakás rendeltetésszerű használatra való 
alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatá-
nak emelésére vállal kötelezettséget.
g) a pályázó és a vele együttköltöző személyek-
nek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy 
érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 150%át. (42.750 Ft).
h)  a kerületi önkormányzat tulajdonában álló 
lakás bérleti jogával rendelkező bérlő csak költ-

ségelvű pályázaton indulhat. A költségelvű pályá-
zaton való részvételének további feltétele, hogy a 
bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő leadását 
a bérleti szerződés megkötését követő 90 napon 
belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költ-
ségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését 
követően.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályá-
zatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltá-
nyolható lakásigényének felső határát:
 1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba
 24 személy esetén 2 lakószoba
 35 személy esetén 3 lakószoba
5nél több személy esetén minden további személy 
esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.
3) A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatá-
nak tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban 
rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges külön-
leges igényeit és azok indokát;
b) a pályázó és családja (együttköltöző szemé-
lyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kap-
csolat megjelölését;
c) a pályázó nyilatkozatát saját és családja 
(együttköltöző hozzátartozói) jövedelmi és va-
gyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskö-
rülményeiről;
d) a pályázó nyilatkozatát, hogy 90 napon be-
lül vállalja a pályázati kiírás mellékletét képező 
műszaki állapotlapban meghatározott felújítá-
sokat átlagos, jó minőségben és a helyreállításhoz 
szükséges, kiírásban meghatározott anyagi erő-
forrásokkal rendelkezik.
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel 
a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, 
továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötele-
zettségeket;

f) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy 
az elmúlt öt évben részt vette és hány alkalom-
mal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályá-
zatokon;
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájá-
rul adatainak a pályázat elbírálásával összefüg-
gésben történő felhasználásához, valamint a szer-
ződéskötés érdekében adatainak és személyi ok-
mányai fénymásolatának az ÓV Zrt részére törté-
nő kiadásához.
4) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköltöző szemé-
lyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkavi-
szonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyára és lakcímére vonatkozó igazolásokat, 
nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, lak-
címkártya szerinti lakcímét, illetve tartózkodási 
helyét és személyazonosító adatait);
b) fiatal házastárs pályázata esetén házastár-
sak részéről a házassági anyakönyvi kivonat má-
solatát, élettársak részéről az élettársi kapcsola-
tot igazoló dokumentum másolatát.
c) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges 
egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyi-
latkozatokat.
Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadásá-
ra nyitva álló határidőn belül becsatolt okira-

tok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.
Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításá-
nál az együtt költöző személyek valamennyi jöve-
delmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási, 
szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A 
havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat 
beadását megelőző 6 havi nettó jövedelem átla-
gát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátá-
sok vonatkozásában a kérelem beadását megelőző 
egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vál-
lalkozók esetében az állami adóhatóság által ki-
állított igazolást kell benyújtani. Munkanélküliek 
esetében az illetékességi területükön lévő Munka-
ügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be, ugyan-
csak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. 
Ha a kérelmező elvált, csatolandó a válásról, gyer-
mekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bí-
rósági végzés fénymásolata, igazolás a tartásdíj 
összegéről.
5) Egy pályázó legfeljebb három lakásra 
nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 
pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.
6) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon adtak be; 
b) amely hiányosan került benyújtásra; 
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben vagy 
a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. 
7) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a)  a rendelet keretei között az ESZLB ha-
tározza meg;
b) a pályázaton meg hirdetett lakások 50%
át fiatalok részére kell bérbe adni;
c) a fiatalok részére történő bérbeadás ese-
tén előnyt élveznek a fiatal házasok.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási 

Bizottság

Pályázati kiírás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások 

költség-elven való bérbeadására

Sor
szám

Út/utca Emelet m2 Szoba-
szám

Komfort
fokozat

Alap
lakbér 

(Ft/m2)

Helyreállítás költsége

1. Bécsi fsz 40 1  komfortos 621 2.100.000 Ft+ÁFA
2. Bogdáni 3 28 1  komfortos 621 1.700.000 Ft+ÁFA
3. Kenyeres Félem. 28 1  komfort nélküli     278 1.800.000 Ft+ÁFA
4. Margitliget 12 32 1  összkomfortos 678 1.600.000 Ft+ÁFA
5. Meggyfa 3 36 1  komfortos 621 2.300.000 Ft+ÁFA
6. Pacsirtamező 1 37 2  komfortos 621 2.100.000 Ft+ÁFA
7. Raktár fsz 36 1  komfortos 621 1.900.000 Ft+ÁFA
8. Raktár fsz 25 1  komfortos 621 1.400.000 Ft+ÁFA
9. Selmeci fsz 32 1  komfortos 621 1.700.000  Ft+ÁFA

10. Váradi 3 26 1  összkomfortos 678 1.800.000  Ft+ÁFA
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Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2016. (I. 29.)1 önkormány-
zati rendelete az önkormányzat tulajdo-
nában álló egyes vagyontárgyak bérbe-
adásáról  9/2015. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Budapest Főváros III. Kerület, ÓbudaBé-
kásmegyer Önkormányzat 
Képviselőtestülete a Ma-
gyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. 
§ (5) bekezdés 14. pontjá-
ban meghatározott feladat-
körében, a lakások és helyi-
ségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonat-
kozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1)(2) bekez-
désében, 3. § (1)(2) bekez-
désében, 4. § (3) bekezdé-
sében, 5. § (3) bekezdésé-
ben, 9. § (1) bekezdésében, 
10. § (2) bekezdésében, 13. 
§ (1)(2) bekezdésében, 15. 
§ában, 17. § (2) bekezdésé-
ben, 18. § (1) bekezdésé-
ben, 19. §ában, 20. § (3) 
bekezdésében, 21. § (6) be-
kezdésében, 23. § (3) be-
kezdésében, 27. § (2) be-
kezdésében, 31. § (2) be-
kezdésében, 33. § (3) be-
kezdésében, 34. § (1)6) be-
kezdésében, 35. §ában, 36. 
§ (2) bekezdésében, 42. 
§ában kapott felhatalma-
zás alapján az önkormány-
zat tulajdonában álló egyes 
vagyontárgyak bérbeadá-
sáról szóló 9/2015. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 
módosításáról következő-
ket rendeli el:
1. § Az önkormányzat tu-
lajdonában álló egyes va-
gyontárgyak bérbeadásáról 
szóló 9/2015. (II. 16.) ön-
kormányzati rendelet (a to-
vábbiakban: Ör.) 48. §a az 
alábbiak szerint módosul:
[A költségelvű alaplakbér 
mértéke:]

Komfortfokozat Lakbér 
 Ft/m2/hó
Összkomfortos 678,
Komfortos 621,
Félkomfortos 399,
Komfort nélküli 278,
2. § Az Ör. 48. § (2) bekez-
dése az alábbiak szerint 
módosul:
[Az (1) bekezdésben foglal-
tak alapján a szociális alapú 
lakbér mértéke:]
1 elfogadva: 2016. január 28.

Komfortfokozat Lakbér 
 Ft/m2/hó
Összkomfortos 423,
Komfortos 404,
Félkomfortos 262,
Komfort nélküli 200,
Szükséglakás 174,
3. § (1) Jelen rendelet 2016. február 1. nap-
ján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetése a Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesz-
tésével történik.
(3) Jelen rendeletet az Óbudai Vagyonkeze-
lő Zrt. hirdetőtábláján, illetve az Óbuda Új-
ságba is közzé kell tenni.
Kiss Anita                       Bús Balázs
       jegyző                   polgármester
A rendelet az obuda.hu oldalon is olvasható.
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.3017.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779. 
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap első péntek 1718 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
  minden hónap első hétfő 1819 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 3678791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 1718 között Bécsi út 7779. alatti Fidesz iroda. 06(20)2000017
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 1718 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 1718 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4840805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 1718 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  4378930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 1819 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá
mú egyé ni vá lasz tó ke rü
let ön kor mány za ti kép vi
se lő je min den hó nap el ső 
he té ben, szer dán 16.30tól 
17.30 órá ig az MSZP III. 
ke rü le ti iro dá já ban: Mó kus 
ut ca 13. Tel.: 2448036.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 0630
2116111es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437
8881es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
email cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06202360500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 2448036.

Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he
té ben, csü tör tö kön 15től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban (Mó kus ut ca 13., tel.: 2448036).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 0670699
2214es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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Rejtvényünkben Dél-Magyarország természet-
védelmével kapcsolatban talál neveket. Meg-
fejtés a vízszintes 1., 7., 26., 41., 58., valamint a 
függőleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Közismert növény. 7. A termé-
szetvédelmi terület neve (zárt betűk: D. V. E. T.). 
13. Katonai fizetség. 14. Elzáródik. 15. Vers műfaj. 
16. Ú. T. Z. 17. Egyfajta jog. 19. Egyenes, sima, an-
golul. 20. Brit út. 22. Óraadó része! 23. Tőle lefelé. 
24. Hegycsúcsok. 26. Kedves növény. 28. Kiejtett 
mássalhangzó. 29. Gordon …, étel. 30. Nagy Lon-
donban. 31. Zambiai, görög és egy fél zairei autó je-
le. 33. Egyfajta csipszek. 35. A. A. S. 36. … Zsuzsa, 
szociológus. 37. GGGGGGGGG! 38. I. G. K. 39. 
AA! 40. Ebház. 41. Szintén védett növény. 44. In-
dítja. 46. Kastély. 47. Névelős tagadás. 48. Cassiopé 
része! 49. Megszégyenít. 51. Időnként. 53. Oxigén 
és nátrium vegyjele. 54. Török méltóság volt. 55. 
Vajon étkeznee?. Falusiasan. 56. Sok fából áll. 58. 
Még egy védett növény. 
FÜGGŐLEGES: 1. Kevesen ismerik ezt a nö-
vényt (zárt betűk: S. D. O. Ó.). 2. Állatbiztató 
eszköz. 3. Afrikai állam. 4. Némán kel! 5. Ma-
gasztos versfajta. 6. Madridi múzeum, fordítva. 7. 
Bakonyaljai víz. 8. Kb. tudniillik. 9. Norvég, 
uruguayi, olasz autók jele. 10. Rangjelző. 11. Ré-
gen írja. 12. Káderben van! 18. Háziállat. 19. Le-
tartóztatás féle. 21. Büntetőintézet volt. 23. A. Y. 
25. Császári és királyi rövidítése volt. 27. Tóga 
egyneműi. 28. Fizikai mértékegység. 32. Kecse-
sen a zenében. 34. Mely helyen. 35. Ötölné. 36. 
Lassító szerkezet. 38. Izomkötő szövet. 42. Ősi sumer város. 43. 
Gyevel az elején srácok. 45. Szervadó. 46. Áhítás. 47a. Mozi egyik 

fele. 50. Levegő. 51. Kongóban van! 52. Néma rőfös! 55. Elán egy-
neműi. 57. Osztrák, belga autók jele.                           Ipacs László

Ott délen, télen

A Kiscelli Múzeum-
ban 2016 májusá-

ban új időszaki kiállítás 
nyílik #moszkvater/A 
Széll Kálmán tér tör-
ténete címmel. Megis-
merhetjük a Széll Kál-
mán tér újkori történe-
tét, felidézhetjük azo-
kat a régi időket, ami-
kor téglagyár vagy 
sportpálya tette ismert-
té ezt a városrészt. Nem maradhat el az emblematikussá vált óra be-
mutatása sem, amely immár műtárggyá magasztosulva idézhet fel vál-
tozatos emlékeket mesélőkben és nézőkben egyaránt.

Abban, hogy a történeti feldolgozás minél hitelesebb legyen, Ön 
is a kurátorok segítségére lehet! 

A Kiscelli Múzeum február 15-től március 31-ig pályázatot 
hirdet a városlakók személyes, a térhez kötődő élményeinek ösz-
szegyűjtésére. A tárlatot emlékeikkel, tárgyaikkal gazdagítók 
minden esetben értékes ajándékban részesülnek!

Meséljen el egy történetet, hozzon egy 
tárgyat, ami a Kalef/Moszkva/Széll Kál-
mán térhez köthető, vegyen Ön is részt a 
kiállításban!

Várjuk jelentkezését a moszkvater@
kiscellimuzeum.hu email címen! Bő-
vebb információ az emlékgyűjtésről és 
a nyereményekről a Kiscelli Múzeum 
honlapján (www.kiscellimuzeum.hu) és 
folyamatosan frissülő Facebook oldalán 
(www.facebook.com/kiscellimuzeum) 
olvasható.

#moszkvater emlékgyűjtés 
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tófő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
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1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
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Fo ga dÓ Óra. zsiga-kár pát dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
a Ka bar ut ca 11. szám alat ti Job bik iro-
dá ban. Előze tes be je lent ke zés szük sé-
ges a 06(30)365-0862-es szá mon, ahol 
kü lön időpont egyez te té sé re is mód van.

Fo ga dÓ Óra. kiss lász-
ló (MSZP) or szág gyű lé si 
kép vi se lő (Bu da pest, 10. vá-
lasz tó ke rü let) fo ga dó órá ját 
min den hó nap el ső pén te-
kén 16-tól 17 órá ig tartja, 
márciusban a helyszín a 
Békásmegyeri Közösségi 
Ház (Csobánka tér 5.). (Te-
le fon: 244-8036; e-mail: 
kiss. laszlo@parlament.hu).

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

Kereszténydemokrata Fórum
Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár „Otthonte-
remtés” címmel tart előadást a CSOK-ról a Keresztény demokrata Fó-
rumon, március 1-jén  a szokásostól eltérő időpontban, 17 órától a 
Selyemgombolyítóban. (Cím: Miklós tér 1.).

Feltehetően elektromos zárlat okoz-
ta tűz keletkezett a Szent Margit 
Kórház patológiai osztályán február 
23-án hajnalban. 

A Margit kórház patológiai osz-
tályának egy része füsttel te-

lítődött, összesen húsz járóbeteget 
és dolgozót kísértek biztonságos 
helyre, a szint fekvőbetegeinek 

pedig elzárkózást rendeltek el. 
(Utóbbiak részlegét a tűz és a füst 
nem érintette.) A tűzoltók rövid 
idő alatt elfojtották a tüzet. Turbó-
ventilátorral szellőztették át a kór-
házi épület ezen szintjét, egyben 
átvizsgálták az épületet, keresték a 
tűz keletkezésének okát. A beteg-
ellátás mindvégig zavartalan volt. 
Személyi sérülés nem történt. 

Tűz a Margit kórházban 

Ö tvenezer kavics súlya is kevés lenne annak a fájdalomnak a ki-
fejezésére, amit az életben maradtak éreznek, mikor felidézik 

az 1944 márciusa és 1945 februárja között történt szomorú esemé-
nyeket. 1944 őszén, a Bécsi úti, újlaki téglagyár területén több mint 
50 ezer zsidó származású embert gyűjtöttek össze, hogy németor-

szági haláltáborokba küld-
jék őket. Többségük már 
útközben meghalt. 

Az áldozatokra gondol-
va hajtottak némán főt a 
Fájó Emlékezés Napján 
résztvevők a Szent Margit 
Kórház melletti parkban 
állított emlékműnél febru-
ár 15én. Köztük Pless Ist
ván, az egyik áldozat hoz-
zátartozója, Mészáros 
György, a Magyar Ellenál-
lók és Antifasiszták Szö-
vetségének helyi képvise-
lője, valamint Pál Gizella 
az események elszenvedő-
je, az antifasiszta mozga-
lom egyik vezetője helyez-
te el az emlékezés virágait 
és kavicsait. 

Fájdalmas emlékezés kavicsokkal

Fotó: Antal István

Cukorbetegek klubja 
A Szent Margit Kórházban működő Óbudai Cukorbetegek 
klubjában március 8-án 15.30 órától dr. Halászlaki Csaba en-
dokrinológus az „Idős cukorbetegek gondozásának speciális 
szempontjai” címmel tart előadást. Szabó Eszter, az Elektron 
77-től az okos vércukormérőkről beszél. (Cím: Bécsi út 132.)
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