
A Fővárosi Közgyűlés képviselőinek több-
sége megszavazta, hogy közvetlenül a 
Duna mentén épüljön meg a mobilgát. 

A békásmegyeri egészségnappal foly-
tatódik április 29-én az ingyenes szű-
rővizsgálat-sorozat a Csobánka téren.

Öt kategóriában rendezik júniusban az 
Óbudán élő nyugdíjas emberek immár 
hagyományos művészeti fesztiválját. 
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Megjelenésünk. Lapunk következő száma áp-
rilis 28-án, pénteken jelenik meg. Újságunk koráb-
bi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon. 

Az önkormányzat ked-
vezményes muskát-

li-vásárlási akciót ren-
dez április 22-én 8 órá-
tól a készlet erejéig a vá-
rosrész hét helyszínén. A 
vásárolható mennyiség: 

4 tő muskátli/fő, mely-
nek vételára 200 forint. 
Kérik, hogy lehetőség 
szerint a lakóhelyükhöz 
legközelebbi helyszínt 
keressék fel!

Felhívás a 3. oldalon

Kedvezményes 
muskátlivásár

Fotó: Antal István
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Nemcsak 6 milliárd forinttal 
olcsóbb, de a környezeti és 
természeti értékek védelmét 
is jobban lehet biztosítani, 
ha a part menti árvízvéde-
lem valósul meg a Rómain - 
a Tudományos Akadémia és 
a Vízügyi Főigazgatóság 
után a Műszaki Egyetem is 
tanulmányt készített a ró-
mai-parti árvízvédelemről.

Nemrégiben elké-
szült az alternatív, a 

Nánási úti és a part men-
ti nyomvonalat összeha-
sonlító elemzés – adta 
hírül a Magyar Hírlap-
nak adott nyilatkozatá-
ban Nagy László, a Buda-
pesti Műszaki Egyetem 
docense. Hangsúlyozta: 
árvízvédelmi szempont-
ból jelenleg ez Budapest 
leggyengébb láncszeme, 
ezért valamilyen beavat-
kozás elkerülhetetlen. A 
Római-part elhanyagolt 
állapotára is kitért, de el-
sősorban arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a partra 
és a Királyok útja/Náná-
si útra vonatkozó elkép-
zelés nagyon hasonló. 
Hozzátette: „Úgy gondo-
lom, ezek a területek már 
felértékelődtek, és nem 
az árvízvédelmi fal után 
fog nőni az értékük.” 

Az ország 
legköltségesebb 

utcája lenne
A 3 kilométeres sza-

kaszra vannak költség-
becslések, ezek alapján 
elmondható, hogyha a 

Nánási út-Királyok útja 
vonalon létesül a gát, ak-
kor ez lesz az ország leg-
költségesebb utcája, hi-
szen minden közművet 
át kell építeni. Az itt hú-
zódó 800-as víznyomó-
csövet is csak úgy lehet-
ne kiváltani, ha a Szent
endrei úthoz vinnék. A 
költségek meghaladnák 
a 25 milliárdos kiadást, 
a partra tervezett mobil-
gát ezzel szemben nagy-
jából 19 milliárd forintba 
kerülne. 

A „fenti” fákért 
nem kár?

A szakember leszö-
gezte: a projekt nem a 
fairtásról szól, hanem tu-
datos partépítésről, ame-
lyet inkább a lakosság 
érdekében, mintsem el-
lene kell megtenni. A 
végleges műszaki meg-
oldással párhuzamosan, 
annak ismeretében az 
ökológiai, természetvé-
delmi érdekeket messze-
menően érvényesíteni 
kell. Arra kell töreked-
ni, hogy a legkevesebb 
fához kelljen hozzányúl-
ni. Ebből a szempontból 
a part menti nyomvonal 
még jobb. Habár mind-
két nyomvonalon körül-
belül ugyanannyi fát kel-
lene kivágni, a Királyok 
út/Nánási útja „annyira 

sűrű”, hogy ezeket nem 
lehetne oda visszapó-
tolni. Jelenleg is zajlik a 
parton lévő fák felméré-
se, azt lehet tudni, hogy 
a fenti vonalon 500700, 
a partra tervezett nyom-
vonalon 600-800 között 
van a kivágandó fák szá-
ma. Sajnos, az előbbi, al-
ternatív, fenti vonalon 
sok, a területre jellemző 
platán is áldozatul esne. 

A földgát és 
a duplázás 

is értelmetlen
A szakértő arra a fel-

vetésre, hogy nem mo-
bil, hanem földgátat kel-
lene építeni, azt a választ 
adta: általánosságban 
egyetértene ezzel, azon-
ban ide nem lehet ilyet 

húzni. Ugyanis a Római-
parton nem fér el a föld-
gát, se a fenti, sem pedig 
a lenti nyomvonalon. Ez 
elvenne 25-30 métert a 
Dunából, a másik eset-
ben pedig az utak teljes 
szabályozási szélességét 
kitöltené. A tiltakozók 
részéről felmerült a dup-
la gátrendszer is, ami ki-
fejezetten rossz megol-
dás. Értelmetlen túlbiz-
tosítás és pénzkidobás, 
ráadásul két helyen kel-
lene kivágni a fákat.

Káosz lehetne 
a közlekedésben

Bár ezt így a szakér-
tő nem mondta ki, de ér-
demes belegondolni: már 
most is dugó van a Náná-
si és a Királyok útja vo-

nalán, el lehet képzelni, 
mi lenne, hogyha mégis a 
fenti gátat kezdenék építe-
ni. A docens nyilatkozatá-
ban leszögezte: két évnél 
rövidebb idő megépíteni a 
parti nyomvonalon a mo-
bil falat, ennél tovább tar-
tana a másik alternatíva 
kialakítása. Utóbbi azért 
is kellemetlen, mert az 
ott élőknek addig el kel-
lene tűrniük az építkezést, 
a buszközlekedést át kel-
lene szervezni. Az emlí-
tett útvonal az autós köz-
lekedés tekintetében is ki-
emelt jelentőségű. Addig 
is míg a döntés megszüle-
tik, fokozni kell az együtt-
működést a helyiek, a par-
ti tulajdonosok, az önkor-
mányzat és a tervező kö-
zött.                               Sz.

„Arra kell törekedni, hogy a legkevesebb fához kelljen hozzányúlni”

A gátnak a parton kell megépülnie

A testület 19 igen, 2 
nem szavazattal, 4 

tartózkodás mellett támo-
gatta a Bagdy Gábor és 
Szeneczey Balázs főpol-
gármester-helyettesek ál-
tal jegyzett előterjesztést, 
amelyben szakértői véle-

mények alapján azt java-
solták, hogy „a Csillag-
hegyi-öblözet árvízvé-
delmét szolgáló árvízvé-
delmi létesítmény a Du-
na-part menti nyomvona-
lon, továbbá a Barátpa-
tak és az Aranyhegyi-pa-

tak mentén” épüljön meg. 
A Fővárosi Közgyűlés a 
javaslat elfogadásával ki-

nyilvánította elkötelezett-
ségét a part jelenlegi rek-
reációs és sport funkció-
jának megőrzésében és e 
jelleg erősítésében, vala-
mint úgy döntött, hogy a 
védmű megépítését köve-

tően sem változhat a part-
szakasz alapvető funkci-
ója és jellege, tehát nem 
kezdeményezi és nem tá-
mogatja a vonatkozó tele-
pülésrendezési eszközök e 
céltól eltérő módosítását.

Nem változhat a partszakasz alapvető funkciója
Mobilgát a Római-parton

Lakossági fórum
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is érte-
síti az érintetteket, hogy 2017. április 24-én 17-18.30 
óra között az Óbudai Kulturális Központban (San 
Marco utca 81.) a Budapest III. kerület Bogdáni út 
– HÉV pálya – Sorompó utca – Folyamőr utca által 
határolt terület kerületi építési szabályzatának ter-
vezetével kapcsolatban Massányi Katalin főépítész 
lakossági fórumot tart.

Fotó: Antal István
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A kaszásdűlői fizető parkolási övezetről, a Nánási úti pla-
tánsor védetté nyilvánításáról, kulturális egyesületek tá-
mogatásáról, pályázatok kiírásáról is döntöttek a képvise-
lők a március 29-ei testületi ülésen.

Sportrendelet, védett platánsor, támogatások

Horváth Antal ezredes a tes-
tületi ülésen tájékoztatta a 
képviselőket tavalyi munká-
jukról. 

A BRFK III. kerüle-
ti Rendőrkapitány-

ság vezetője beszámo-
lójában kitért a külön-
böző bűnesetek számá-
nak statisztikai csök-
kenésének bemutatásá-
ra, kiemelve, 
hogy minden te-
rüle ten eredmé-
nyesség mutat-
ható fel, külö-
nös tekintettel 
a kiemelt bűn-
ügyek terüle-
tén. Az eredmé-
nyességi muta-
tók nem csak a 
felderített bűn-
esetek számára, 
hanem a reagá-
lási időre, az ál-

lomány közterületen el-
töltött idejére is vonat-
kozik. Horváth Antal 
kiemelte a kapitányság 
jó kapcsolatát és szoros 
együttműködését Óbu-
daBékásmegyer Közte-
rületfelügyeletével és a 
kerületi polgárőrséggel, 
akik számos esetben tá-
mogatták a rendőrök 
munkáját. Az elmúlt év-

ben  megrendezték a ka-
pitányság korábban is 
sikeres programjait: Is-
kola rendőre, Ovizsaru, 
Szülői Drogprevenciós 
programok. A kapitány-
ságvezető kiemelte a ta-
valy szeptemberben, ön-
kormányzati támogatás-
sal elindult kerékpár-re-
gisztrációs programot, 
amely idén folytatódik. 

Csökkenő bűnesetek

Az önkormányzat 
2015. július 31-én 

vezette be a fizető parko-
lási rendszert BelsőÓbu-
dán. A meglévő fizető vá-
rakozási övezeteken be-
lül az óbudai lakosokat 
érintő parkolási problé-
mák megszűntek, a vára-
kozás feltételei rendeződ-
tek. Ugyanakkor, az agg-
lomerációból érkező gép-
járművezetők a kerület fi-
zetővárakozási övezete-

in kívül eső, kaszásdű-
lői területeket továbbra 
is P+R parkolóként hasz-
nálják, ez az ott lakó óbu-
dai polgárok parkolási le-
hetőségeit ellehetetleníti.

Mindezek alapján in-
dokolttá vált egy újabb, 
5. díjtételű fizető vára-
kozási övezet kialakítá-
sa Kaszásdűlőn, a Bojtár 
utca – Huszti út – Kazal 
utca – Szentendrei út – 
Záhony utca – Sujtás ut-

ca – Gázgyári lakótelep 
III. csoport – Gázgyár 
utca – Ángel Sanz Briz 
út – Duna folyam – Bog-
dáni út – Hévízi út – Vö-
rösvári út – Bécsi út által 
határolt területen. 

A képviselőtestület 
döntése alapján Bús Ba-
lázs polgármester ter-
jeszti majd a Fővárosi 
Közgyűlés elé a javas-
latot, utóbbi hatásköre a 
végső döntést meghozni.

Kaszásdűlő ne legyen P+R!

A képviselő-testület elfo-
gadta az önkormányzat 
2017-től 2021-ig tartó idő-
szakra vonatkozó sportkon-
cepcióját. 

A dokumentum az el-
következendő öt 

évben, a kerület sport-
életében vállalt szere-
pét részletezi, figyelem-
mel a kerület lakosainak 
egészségügyi állapotára 
és igényeire. Az önkor-
mányzat jelen formában 
elkészített sportkoncep-
ciója szervesen illeszke-
dik a 2011 és 2016 közöt-
ti időszak sportkoncep-
ciójához. Tágan értelme-
zi a sport fogalmát, mely 
magában foglalja a test-
nevelés és sportkultúra 
valamennyi területét: a 
szabadidős és verseny-
sportot, valamint az ön-

kormányzat tulajdoná-
ban álló, vagyonkeze-
lésbe átadott sportléte-
sítmények fejlesztési el-
képzeléseit. A koncep-
ció felvázolja azokat a 
sportcélú elképzeléseket 
is, amelyeket az elkövet-
kező 5 éves időszakban 
meg kíván valósítani.

(A sportról szóló, 
2004. évi I. törvény alap-
ján a települési önkor-
mányzat feladatkörébe 
tartozik a helyi sport-
koncepció meghatáro-
zása és megvalósítása, a 
sporttal foglalkozó he-
lyi szervezetekkel va-
ló együttműködés, a tu-
lajdonában álló sportlé-
tesítmények fenntartása, 
működtetése, az önkor-
mányzati iskolai sportte-
vékenység feltételeinek 
megteremtése.) 

Sportkoncepció öt évre

Együttműködés 
kulturális szervezetekkel

• Az önkormányzat több kulturális tevékenységet 
végző egyesülettel is szerződést köt vagy hosszab-
bít idén. A képviselők megszavazták, hogy az elő-
ző évekhez hasonlóan is közszolgáltatási szerző-
désben támogatják a Térszínház Egyesületet, me-
lyért a szervezet kulturális, oktatási és művészeti 
szolgáltatásokat nyújt. Az egyesület a kerület kultu-
rális programkínálatát színesíti, az ifjabb generáci-
ót is megcélozva.
• Közszolgáltatási szerződést kötött az önkormány-
zat az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesülettel 
is. A zenekar megalakulásától fogva nagy szerepet 
vállal Óbuda kulturális életében való részvételével, 
színvonalas komolyzenei koncertek elődadásával. 
A szerződés lehetőséget teremt arra, hogy a zene-
kar az Óbudai Társaskörben idén 5 előadást tartson 
a kerület kulturális kínálatának színesítése céljából.

Virágos Óbuda
A kerület még zöldebbé és virágosabbá tétele ér-
dekében Virágos Óbuda címmel pályázatot ír ki 
az önkormányzat, a helyi lakosoknak. A cél az, 
hogy ösztönözzék és elismerjék azokat a szemé-
lyeket és közösségeket, akik és amelynek tagjai 
fontosnak tartják környezetük esztétikai minősé-
gét, és ennek érdekében gondozzák, növények-
kel, virágokkal szépítik azt. A pályázaton a leg-
szebb virágos előkertet, virágos udvart díjazzák 
társasházi és családi ház kategóriában.

Felhívás a 19. oldalon Fotók: Antal István
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A képviselő-testület dönté-
se értelmében kezdeménye-
zik a Fővárosi Közgyűlésnél 
a főváros köztisztaságáról, 
illetve a szmogriadó-tervről 
szóló rendelet felülvizsgála-
tát és módosítását. 

A gyakorlati tapasz-
talatok, valamint 

lakossági bejelenté-
sek ugyanis rávilágítot-
tak több problémára. Az 
egyik az, hogy a jelenle-

gi előírás szerint az in-
gatlan tulajdonosa (keze-
lője, használója) köteles 
gondoskodni az ingatla-
na előtti járda, továbbá a 
járda és a kocsiút közöt-
ti kiépített vagy kiépítet-
len terület gondozásáról, 
tisztán tartásáról, sze-
mét- és gyommentesíté-
séről, hó eltakarításáról 
és síkosság mentesítésé-
ről; a beépítetlen telek-
ingatlan tisztán tartásá-

ról és gyommentesítésé-
ről; a telekingatlanról a 
gyalogjárda és az úttest 
fölé nyúló ágak és bok-
rok megfelelő nyesésé-
ről. Ez a megfogalmazás 
azonban számos problé-
mát vet fel ott, ahol az 
ingatlan előtt nem húzó-
dik járda, tekintettel ar-
ra, hogy ezekben az ese-
tekben nem értelmezhe-
tő a kötelezettség. A vo-
natkozó rendelet szank-

ciót sem tartalmaz, így 
az ellenőrzésen túl nem 
lehet érvényesíteni a kö-
telezettséget.

A levegőszennyezett-
ség kapcsán az emlí-
tett fenti fővárosi rende-
let módosítását is kez-
deményezték a képvi-
selők, mivel pontosítani 
szükséges az avar és ker-
ti hulladék égetésének ti-
lalmát. Javasolt néhány 
engedélyezett időpont 

kijelölése, amikor a hely-
ben maradó (nem kom-
posztálható, nem elszál-
lítható) kerti hulladékot 
el lehet égetni. Ugyan-
csak szorgalmazták va-
lamilyen szankció meg-
állapítását a kötelezettsé-
gek elmulasztása esetén, 
továbbá jelezték, felha-
talmazást szükséges ad-
ni az ellenőrzésre jogo-
sultak számára a szank-
ciók alkalmazására.

Módosítani kell a köztisztasági rendeletet!

A tavaly elkészült ke-
rületi fakataszter 

adatai alapján egyértel-
műen látható, hogy a Ki-
rályok útja – Nánási úti 
fasor helyi védelemre ér-
demes természeti érté-
ket képvisel. A teljes fa-
sor 427 fából áll, melynek 
egyik kiemelkedő értékű 
részén juharlevelű platán 
fasor (Platanus x hispani-
ca) is áll. A platánok több-

ségének életkora 50 év fe-
letti, több 8090 év felet-
ti faegyed is található itt. 
A fakataszter adatai alap-
ján a kerületben található 
11 darab 100 éves életko-
ron felüli fák közel fele – 5 
darab – ebben a fasorban 
áll. A platánok átlagos ma-
gassága 17 méter, átlagos 
törzsátmérőjük 58 centi-
méter, tehát valóban hatal-
mas fákról beszélhetünk. 

Fenti adatok jól mutat-
ják, hogy a fasor kiemel-
kedő természeti értéket 
képvisel, ezért indokolt 
lehet védetté nyilvánítá-
sa. A képviselőtestület is 
egyetértett ezzel, és a ter-
mészet védelméről szó-
ló törvény alapján kezde-
ményezi a teljes fasor he-
lyi jelentőségű terület vé-
detté nyilvánítását a fővá-
rosi önkormányzatnál.

Védetté nyilváníthatják a platánsort

Tájékoztató a motoros vízi 
járműveket terhelő 
települési adóról

A képviselő-testület tavaly év végén elfo-
gadta a motoros vízi járműveket terhelő te-
lepülési adóról szóló, 39/2016. (X. 26.) ön-
kormányzati rendeletet, amely 2017. január 
1-jén lépett hatályba.
Az adó alanya az a magánszemély, aki az 
év első napján a III. kerület közigazgatási 
határain belül tárolt motoros vízi jármű tu-
lajdonosa. Az adókötelezettség egyaránt 
vonatkozik a Duna folyó III. kerületi részén, 
a Duna III. kerülethez tartozó partszaka-
szán, közterületen vagy magántulajdonú 
ingatlanon elhelyezett, továbbá a kikötők-
ben tárolt motoros vízi járművekre (beleért-
ve a hajólajstromon kívüli motoros vízi jár-
műveket is). A rendelet értelmező rendel-
kezése szerint nem minősül tárolásnak a 
motoros vízi jármű, vagy a motoros vízi jár-
művet szállító egyéb jármű nyolc órát meg 
nem haladó várakozása.
Az adó mértéke a motoros vízi jármű tel-
jesítményéhez igazodik. E szerint 50 kW 
teljesítményig 75 Ft/kW/negyedév; 51-200 
kW teljesítmény között 100 Ft/kW/negyed-
év; és 200 kW teljesítmény felett 150 Ft/
kW/ negyedév. A fentiek alapján számított 
adóból 50 százalékos adókedvezmény ille-
ti meg azonban az elektromos meghajtá-
sú, valamint a hidrogén tüzelőanyag cel-
lás üzemű járműveket, továbbá minden ví-
zi járművet a hajólajstrom szerinti vízre bo-
csátás évét, vagy ennek hiányában a gyár-
tás évét követő 10. évtől.

Adókedvezményre jogosult az az adóalany 
is, aki egy naptári éven belül a motoros ví-
zi járműve után két negyedévre a víziköz-
lekedésről szóló törvényben meghatáro-
zott adattartalomnak megfelelő adóbeval-
lási kötelezettségének és adófizetési köte-
lezettségének egyaránt határidőben ele-
get tesz. Ebben az esetben az adott mo-
toros vízi jármű utáni adót az év hátra le-
vő negyedévében, negyedéveiben nem kell 
megfizetnie, azonban bevallási kötelezett-
ségét ezen időszakokra is teljesítenie kell.
Teljes mértékben adómentes az illetékes ví-
zirendészeti rendőrkapitányságon vízi menté-
si tevékenység ellátására nyilvántartásba vett 
és vízi mentés céljára a hajózási társaság ál-
tal alkalmasnak minősített és ténylegesen ar-
ra is használt vízi jármű, valamint az, amit ki-
zárólag műszaki vizsgálat céljából és csak a 
közlekedési hatóság által a hatósági tájékoz-
tatóban közzé tett napon, és helyszínen tárol-
nak az önkormányzat illetékességi területén.

Az adó alanya negyedévente, a negyed-
év utolsó napját követő hónap 15. napjáig 
köteles az adóbevallás megtételére, vala-
mint az adó befizetésére. 2017. évre vonat-
kozóan ezek a határidők a következőkép-
pen alakulnak: I. negyedév - 2017. április 
18.; II. negyedév - 2017. július 17.; III. ne-
gyedév - 2017. október 16.; IV. negyedév - 
2018. január 15.
A bevallási nyomtatvány letölthető a www.
obuda.hu honlapról vagy beszerezhető az 
Adóügyi Főosztályon (1034 Bp., Zápor utca 
27.). További információért forduljanak bi-
zalommal a hivatal munkatársához, Szom-
bath Gabriellához ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 14-18, szerda: 8-16.30, csütörtök: 
8-13 óráig) ugyanezen a címen vagy tele-
fonon (436-7180) munkaidőben bármikor.
A motoros vízi járműveket terhelő települé-
si adót a 12001008-00108968-00100003 
számlaszámra fizethetik meg, valamint a 
fenti elérhetőségen csekk is igényelhető.

Fotók: Antal István
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Közel 200 négyzetméteren 
újult meg a Szent Margit Kór-
ház egyik speciális egysége, 
a központi aneszteziológiai 
és intenzív terápiás osztály 
(KAITO). Az örökbefogadó 
Duna Autó Zrt. egyebek mel-
lett 1,5 millió forinttal támo-
gatta a felújítási munkákat.

A kivitelezés során a 
Duna Autó vállal-

ta az osztály teljes terüle-
tének festését és a helyi-
ségek belső nyílászárói-
nak mázolását. A munká-
latok elvégzéséhez szük-
séges alapanyagok, eszkö-
zök beszerzését, és a fes-
tést végző szakembereket 
az autóértékesítéssel, szer-
vizeléssel foglalkozó cég 
biztosította 1,5 millió fo-
rint értékben. A támogatás 
összegéből két modern te-
levízió készüléket is aján-
dékoztak a krónikus bel-
gyógyászati osztálynak.

Az átadás alkalmá-
ból rendezett ünnepsé-
gen dr. Badacsonyi Sza-
bolcs főigazgató köszö-
netet mondott a jelentős 

adományért a Duna Au-
tó Zrt. vezetőinek és re-
ményét fejezte ki, hogy a 
partneri együttműködés 
a jövőben is folytatódik. 

A felújítás után a Szent 
Margit Kórház speciális 
részlegén dolgozó orvo-
sok, ápolók modern, fris-
sen festett környezetben 
láthatják el a betegeket, 
ahol a szakemberek a ve-
szélyeztetett életfunkciók 
pótlását illetve helyreállí-
tását, ezzel együtt az in-
tenzív megfigyelést vég-
zik. Itt történik a műtét-
re váró betegek kivizsgá-
lása, előkészítése, a mű-
téthez szükséges fájda-
lommentesség biztosítá-
sa, az operáció alatti és 
utáni szoros megfigye-
lés és ellátás is. Az osz-
tályon állandó a vész-
helyzet és az életmentés, 
ezért a felújítás megkez-
dése előtt, több szervezeti 
egység részéről is össze-
hangolt előkészület zaj-
lott. A munkavégzés zök-
kenőmentesen, egy hét 
alatt befejeződött. 

- Társaságunk számára 
mindig is kiemelten fon-
tos volt a helyi szintű tár-
sadalmi felelősségválla-
lás. Több szociális intéz-
ményt, szervezetet támo-
gatunk a III. kerületben 
és örömmel tölt el min-
ket, hogy ezúttal a Szent 
Margit Kórháznak segít-
hettünk – mondta Ormos 
Péter, a Duna Autó Zrt. 
igazgatója. Hozzátette: - 

Természetesen a kórház a 
jövőben is számíthat tár-
saságunk támogatására. 

Dr. Ferenczi Balázs, 
a KAITO osztályveze-
tő főorvosa megköszönte 
a gyors, precíz felújítást. 
Örömét és elismerését 
fejezte ki a kórház me-
nedzsmentjének, hogy 
ilyen kreatív kezdemé-
nyezésekkel is segítik az 
intézmény fejlesztését.

Puskás Péter, Óbuda
Békásmegyer Önkor-
mányzatának alpolgár-
mestere is jelen volt a 
rendezvényen, köszöne-
tet mondott a Duna Au-
tó Zrt.-nek. Hangsúlyoz-
ta: a „Fogadj örökbe egy 
helyiséget!” kezdemé-
nyezés, a sorozatos örök-
befogadások a betegel-
látást, Óbuda lakosságát 
szolgálják.

1,5 millió forint a Margit kórház intenzív osztályának

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támogatá-
sával kedvezményes üdülé-
sen vehetnek részt Siófok-
Sóstón a III. kerületi nyug-
díjas emberek. Az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intéz-
mény idén három turnust 
szervez, július 31.-augusz-
tus 6., augusztus 7-13. és 
augusztus 14-20. között. 

A z egy hetes nyara-
lás ára 42.000 fo-

rint, amely tartalmaz-
za az utazás költségét – 
busszal odavissza –, a 
szállást 2 ágyas szobák-
ban 6 éjszakára, a napi 
háromszori étkezést, ki-
rándulást és naponta szí-

nes programokat. A kí-
nálatban szerepel kéz-
műves foglalkozás, tár-
sasjáték, irodalmi és ze-
nés délután, vízparti für-
dőzés és zenéstáncos is-
merkedési és búcsúest.

A sóstói nyaralásra 
szeretettel várjuk a III. 
kerületi állandó lakcím-
mel rendelkező nyugdí-
jas polgárokat. Jelent-
kezésre az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intéz-
mény idősek klubjaiban 
van lehetőség személye-
sen május 19-ig, hétköz-
nap 8-16 óra között. Az 
előzetes jelentkezés nem 
jelent automatikus jogo-
sultságot az üdülésre. 

Tavaszi adománygyűjtés gyermekeknek
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ tavaszi adomány-
gyűjtést szervez a rászoruló gyermekek megsegítése érdekében március 27-től 
május 26-ig. Célunk, hogy a gyermekek húsvéti- és gyermeknapi ünnepéhez 
programokkal és ajándékokkal mi is hozzájáruljunk. Az akcióban az általános is-
kolai korosztály számára játékokat, könyveket és kreatív, fejlesztő játékokat (pl. 
kifestő) szeretnénk gyűjteni és azt részükre ajándékozni. Köszönettel várjuk az 
óbudai polgárok, egyesületek, intézmények felajánlásait munkaidőben a Váradi 
utca 9-11. és a Kelta utca 5. alatti telephelyeinken. Az adománygyűjtésről, szállí-
tásról további információ Tapasztó Gábor családsegítőtől kérhető a cstan.info@
kszki.obuda.hu e-mail címen, valamint a 20/576-8976-os telefonszámon.

Megelőzhető a koraszülöttek vaksága
A koraszülöttek, beteg újszülöttek mentését végző Peter Cerny Alapítványi 
Mentőszolgálat hiánypótló, éjjel nappal működő szolgálatával 1989-óta több 
mint 72 ezer betegnek biztosította a legmagasabb szintű neonatológiai sürgős-
ségi intenzív ellátást. Óbuda-Békásmegyeren a kritikus állapotú kora-újszü-
löttek és kiscsecsemők ellátását és későbbi életminőségük javítását 2016-ban 
összesen 86 esetben segítették.
A mentési költségek háromnegyedét fedező állami támogatás kiegészítése 
mellett a mentőautók és inkubátorok cseréje mellett biztosítani kellett a vilá-
gon egyedülálló, a felesleges szállításokat kiváltó, a koraszülöttek vakságát 
megelőző „Csecsemő-Szem-Mentő” program működtetését is, amelyért sem 
a szülő, sem az országos Egészségbiztosítási Pénztár nem fizet. A koraszü-
lött mentési logisztikára telepített, az ország háromnegyedét lefedő szemé-
szeti távvizsgálatokkal, illetve helyszíni lézeres műtétekkel sikerül drasztikusan 
csökkenteni a látáskárosodott koraszülöttek számát. 
Az Önök támogatása is tevőlegesen tud hozzájárulni a koraszülött men-
tési tevékenységünk folyamatos és zökkenőmentes fenntartásához. 
Ezért kérjük, támogassa erőfeszítéseinket személyi jövedelemadójának 
felajánlható 1 százalékával. Adószám: 19010289-1-42; www.pca.hu; Face-
book/Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat

Kedvezményes balatoni 
nyaralás nyugdíjasoknak

1% 1% 1%. A Százszorszép Alapítvány köszö-
ni mindazoknak, akik a jövedelemadójuk 1 száza-
lékát, összesen 789 ezer 887 forintot felajánlották 
2016-ban. Kérjük, ha tehetik, idén is támogassák 
adójuk 1 százalékával a Százszorszép Alapítványt, 
melynek adószáma: 18056927-1-41. A felajánlott 
összeget sószoba létrehozására fordítjuk. 

Fotó: Antal István
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A z Óbudai Egye-
tem az első ma-

gyarországi felsőoktatá-

si intézmény, amely ál-
lami támogatással vásá-
rolt elektromos autót. A 
környezettudatos szemlé-
let elterjesztését az egye-
tem kiemelt feladatának 
tartja – tudtuk meg Ré-
ger Mihálytól, aki azt 
is elmondta, hogy az in-
tézmény hallgatói is szá-
mos innovatív környezet-
barát műszaki megoldást 
fejlesztettek, fejlesztenek 
ki. A Varga Mihály által 
átadott elektromos autót 
a közlekedésen kívül ok-
tatási célokra is használja 
az egyetem, a villamos-

mérnök hallgatók számá-
ra valós mérések végzé-
sét teszi lehetővé. Az ese-
ményen több olyan kör-
nyezettudatos hallgatói 
innovációt is bemutattak, 
amelyek szakmai verse-
nyeken, pályázatokon el-
ismerésben részesültek.

Az eseményen részt 
vett Kelemen Viktória 
alpolgármester is. A III. 
kerületi önkormányzat 
már eddig is számos al-
kalommal bizonyította, 
hogy elkötelezett a zöld 
innováció és a megúju-
ló energiák felhasználá-

sa iránt. Tavaly például 
környezetkímélő hibrid 
és elektromos autókra 
cserélték a polgármeste-
ri hivatal járműflottáját.

Varga Mihály kérdé-
sünkre válaszolva elmond-

ta: május 1-jéig lehet pá-
lyázni az elektromos au-
tók beszerzésére. A pályá-
zatra a kormány 2016-ban 
2 milliárd forintot biztosí-
tott, idén 3 milliárd forint 
áll rendelkezésre.

A z ÓbudaBékásme-
gyer Önkormányza-

ta által életre hívott ren-
dezvény célja, hogy lehe-
tőséget teremtsen a talál-
kozásra és ezzel a kedves 
gesztussal díjazza azokat, 
akik a kerékpáros közle-
kedést választják a mun-
kába, iskolába járáshoz.

A szervezők célja, hogy 
a tavasszal tapasztalt nagy 
érdeklődés mellett tovább-
ra is bárki számára elér-
hető és élvezhető legyen 
a minőségi reggelit kíná-
ló Bike & Breakfast prog-
ram, ezért az ingyenes 
bringásreggelik kiszolgá-
lását májustól előzetes in-
ternetes regisztrációval 
teszik kényelmesebbé a 
vendéglátóhelyek.

A regisztrációval kapcso-
latos további részletes infor-
mációk április végétől az 
online felületeken (obuda.
hu, Facebook, Óbudahír-
levél), valamint az Óbuda 
Újság következő számában 
lesznek megtalálhatóak.

Az elektromos autóké a jövő Az Óbudai Egyetem aulájában 
egyszerre volt jelen a múlt és a 
jövő március 30-án. A Galamb 
József által a múlt század hu-
szas éveiben tervezett A-mo-
dell és egy vadonatúj elektro-
mos autó. Utóbbit az egyetem 
a kormány támogatásával vá-
sárolta meg, ezzel is jelezni 
szeretnék, hogy elkötelezett 
hívei a megújuló energiák fel-
használásának. Az esemé-
nyen az új jármű kulcsát Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, Óbuda országgyűlési 
képviselője adta át Réger Mi-
hály rektornak. 

A tavasz beköszöntével renge-
teg kerékpáros mozdult meg 
Óbudán, hogy részt vegyen a 
népszerű Bike & Break fast – 
bringásreggelik Óbudán ak-
cióban. A minden hónap utol-
só péntekén reggel 7 órától 
induló közösségépítő prog-
ramon egyszerre három ven-
déglátóhelyen kínálnak mi-
nőségi reggelit a biciklivel ér-
kezőknek, ingyen.

Fotó: Antal István

Májustól 
előzetes 

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

Gyorsulási verseny lehetett a Szen-
tendrei úton közvetlenül a két halá-
los áldozatot követelő baleset előtt 
– ezt állítja a Ripost. A lap úgy tudja: 
egy harmadik autó is volt a helyszí-
nen, ami az ütközés után eltűnt. A 
rendőrség azt közölte: a lap infor-
mációi nem a rendőrségtől szár-
maznak, ilyen jellegű adatok a nyo-
mozásban nem keletkeztek.

Mint arról lapunkban is hírt 
adtunk, két vétlen fiatal 

vesztette életét a Szentendrei út 
és a Czetz János utca kereszte-
ződésében, amikor egy Mercé-
deszes férfi 130 kilométer/órás 
sebességgel, fékezés nélkül, há-
tulról az autójukba hajtott már-
cius 18-án. A bulvárlap szerint 
az áldozatok és a vétkes sofőr 
jól ismerték egymást: egy edző-
terembe jártak a Pünkösdfürdő 
utcába. Névtelenül többen állí-
tották, hogy gyorsulási verseny 
volt a Szentendrei úton, közvet-
lenül a tragédia előtt. Akadt, 
aki azt mondta: ott volt egy har-
madik, száguldó autó is, amely 
aztán eltűnt a helyszínről. Miat-
ta nem férhetett el a Mercedes, 
hiszen az előbb a helyszínre ért, 
végül ezért csapódott a két fia-
tal kocsijába. 

Akár így történt, akár nem, 
elég végigmenni a Szentend-
rei úton, vagy más, hosszabb 
nyílt szakaszú útvonalon, bár-
hol megtapasztalhatjuk: az au-
tósok, motorosok egy része jó-
val a sebességhatáron felül szá-
guldozik. Vélhetően a pillanat 
adja, hogy egy másik delikvens 
is csatlakozik-e hozzá a másik 
sávban. 

Hivatalos 
bejelentések 
nem érkeznek

Dr. Böjtös Zoltán, a III. kerü-
leti Közterületfelügyelet igaz-
gatóját megkérdeztük arról, ér-
kezett-e hozzájuk gyorsulási 
versenyekkel kapcsolatos beje-
lentés? Válaszában elmondta: 
ilyenről nincs tudomása. Hoz-
zátette: - A szó szoros értelmé-
ben véve az út klasszikus gyor-
sulási versenyekre nem alkal-

mas, mert ahhoz túl forgalmas 
és sok a lámpa. Volt ilyen je-
lenség a Hajógyáriszigeten, de 
ott fizikai akadályokkal lezár-
ták az utat. A gyorsulások in-
kább nevezhetők egyedieknek, 
vagy egy-két autó között zajla-
nak. Hivatalosan nincs ilyen-
ről értesülésünk. A Szentendrei 
úton összesen két olyan kamera 
van, ami az utat is látja, de ezek 
alapvetően nem forgalomfigye-
lésre készültek, nem egy irány-
ba állnak, hanem forognak. In-
kább a parkolóhelyeket, tereket 
figyelik. (A kamerák címlistája 
és térképe fent van Óbuda hon-
lapján.) A felügyelet gyorshaj-
tás ügyében nem járhat el, erre 
nincs jogköre. A térfigyelőka-
mera egyébként sem tud sebes-
séget mérni. Fel lehet használ-
ni például, ha rögzített egy bal-
esetet, de ebben a rendőrség jár 
el, nekik kell kikérni a felvételt.

Dr. Horváth Antal ezredes, a 
III. kerületi kapitányság vezető-
je Puskás Péter alpolgármester 
kérdésére válaszolva a márci-
us végi testületi ülésen elmond-
ta: 2014 óta folyamatosan jár-
őröznek rendőrök a Szentendrei 
úton. Önálló, fokozott intézke-
déseik nagy részét ezen az út-
szakaszon hajtják végre. Sa-
ját állományukon kívül a bal-
esetmegelőzések szempontjá-
ból megerősítő erőt is igénybe 

vesznek, sőt, a közterületfel-
ügyelet munkatársaival is haj-
tottak már végre közös ellenőr-
zéseket. Ezen túlmenően az it-
tas vezetések kiszűrésében is 
jelentős szerepet vállal a III. ke-
rületi Rendőrkapitányság. Eb-
ben budapesti szinten jelesked-
nek. Pénteki és szombati na-
pokon külön akcióterv alap-
ján hajtanak végre ellenőrzése-
ket a Szentendrei úton és más, 
a balesetveszély szempontjából 
kiemelt helyeken. Rendszere-
sen tartanak sebesség ellenőr-
zést, és ennek fokozását kérték 
a közlekedésrendészeti főosz-
tálytól is. Állampolgári beje-
lentések a buszsáv jogosulatlan 
használatával és a kanyarodási 
szabályok megsértésével kap-
csolatban érkeznek a kapitány-
sághoz. – További terv a Szen-
tendrei úttal kapcsolatban a fo-
kozott ellenőrzések számának 
növelése, melyhez segítséget 
kértünk és kaptunk a központi 
szervektől. Ebbe beletartozik a 
sebesség ellenőrzések gyakori-
ságának növelése is – tette hoz-
zá a rendőrkapitány.

Nem hivatalosan…
Hogy a Szentendrei útnál ma-

radjunk: a saját tapasztalaton 
túl elég megkérdezni erre köz-
lekedő ismerősöket, mindenki 
rendszeresen találkozik őrülten 

száguldókkal. Egy, a csillaghe-
gyi állomáson dolgozó mentő(s) 
elmondta: főleg éjszaka és haj-
nalban nap, mint nap húznak el 
mellettük spontán egymás mel-
lé állt autósok, akik már az Ár-
pád hídtól gyilkolják a gáz-
pedált, és még hosszan látni, 
ahogy tart a „futam”. Az a cso-
da, hogy nincs még több bal-
eset emiatt! Mindegy is, hogy 
gyorsulási versenynek nevez-
züke az ilyen „akciókat”, a lé-
nyeg, hogy az így közlekedők 
nem csak saját, de mások életét 
is veszélybe sodorják. 

Intelligens 
kamerák kellenek!

Mint korábban megírtuk, a 
példátlanul súlyos balesetet kö-
vetően Bús Balázs polgármes-
ter ismét a Belügyminisztéri-
umhoz fordult, hogy a már or-
szágosan kiépített VÉDA köz-
úti intelligens kamerarendszert 
bővítsék ki, és a Szentendrei út-
ra is helyezzenek ki kamerákat, 
melyet az önkormányzat kész 
anyagi hozzájárulással is támo-
gatni. Egy ilyen tragikus eset 
még inkább rávilágít arra, hogy 
elengedhetetlen a szabályosan 
közlekedők védelmének bizto-
sítása kamerák által is, ha már a 
KRESZ szabályait és a közleke-
dési táblákat egyesek figyelmen 
kívül hagyják.                Sz. Cs.

Véget kell vetni a gyorsulási versenyeknek!

Fotó: Antal István
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Óbudán ismét lehetőség nyí-
lik ingyenes kerékpár-re-
gisztrációra. A regisztrációs 
rendszer tartalmazza a két-
kerekűek paramétereit, fény-
képeit, amivel lopás esetén 
elősegíthetik azonosításu-
kat, illetve megtalálásukkor 
a tulajdonosokhoz történő 
visszajuttatást. 

A regisztrációt a rend-
őrség végzi, az eh-

hez szükséges eszközök 
beszerzése ÓbudaBé-
kásmegyer Önkormány-
zatának támogatásával 
valósulhatott meg.

Hogyan zajlik 
a kerékpár-regisztráció?

A kétkerekűek bejegy-
zéséhez egy adatlapot 
kell kitölteni a bringatu-
lajdonos személyes ada-
taival, majd fénykép ké-

szül a kerékpárról. Ezt 
követően minden adatot 
elektronikusan rögzíte-
nek a nyilvántartórend-
szerben, a járművekre 
pedig azonosítómatrica 
kerül.

A BRFK III. kerüle-
ti Rendőrkapitányság 
munkatársai legköze-
lebb április 14-én, pén-
teken 9-től 13 óráig a 
Békásmegyeri Rendőr-

őrsön várják az érdeklő-
dő bringatulajdonosokat.

De annak, aki április 
28-án, pénteken a reg-
geli kerékpározása során 

betér a szokásos Fő téri 
bringásreggelire, ezzel 
egy időben, 7-től 9 óráig 
szintén alkalma nyílik a 
kerékpár-regisztrációra.

A főváros beruházá-
sában elkészült a 

fonódó villamoshálózat a 
múlt év elején. Közleke-
désének biztosítása érde-
kében kötelező haladá-
si irányt jelző táblát he-
lyeztek ki. Ezzel egyide-
jűleg, a Budapest Közút 
Zrt. három nagyméretű 
előjelző táblát helyezett 
el a Bécsi úton, ami mu-
tatja a javasolt alternatív 
útvonalat, egyben felkér-
te a kerületi közterület-
felügyeletet, hogy ellen-
őrizze annak betartását. 
Kezdetben a helyszínen 
szóbeli figyelmeztetés-
sel, majd hónapok múlva 
bírságolással tartották a 

rendet, és biztosították a 
tömegközlekedés folyto-
nosságát. A terület azon-
ban alkalmatlan félreál-
lításra, a szabályszegők 
száma pedig nem csök-
kent. Ezért vált szükség-
szerűvé az ellenőrző ka-
merák kihelyezése. 

A kamerák által rögzí-
tett fotók alapján a közte-
rületfelügyelő 156/2009. 
(VII. 29.) számú Kormány 
rendelet 11/F mellékle
tében meghatározott – 50 
ezer forint összegű – és 
kötelező mértékű bírsá-
got szabta ki. Ez az összeg 
az önkormányzat szerint 
is túlzó, megváltoztatása 
azonban a kormány hatás-

körbe tartozik. Jelen pil-
lanatban a kamerák által 
rögzített szabályszegése-
ket rögzítik, de nem bün-
tetik, mert az azok alap-
ján lefolytatott bírságo-
lás jogosságát az Orszá-
gos Rendőrfőkapitányság 

vitatja. Ezért mindaddig, 
amíg a jogbizonytalansá-
got nem oldja fel hivatalos 
állásfoglalással az ORFK, 
a kerület polgármestere 
felkérte a felügyeletet a 
bírság kiszabásának fel-
függesztésére. A kamera 

azonban mint térfigyelő 
rendszer továbbra is rög-
zíti a felvételeket a térfi-
gyelő központban, az el-
lenőrző berendezés szoft-
vere pedig a szabálytalan 
kanyarodásról készült fo-
tókat tárolja. 

A fonódó miatt kötelező a haladási irány

Ismét kerékpár-regisztráció 

Az utóbbi hetekben többszereplős ütközőponttá vált a Bé-
csi és a Szépvölgyi út kereszteződése. A történetben alig 
kapott hangsúlyt egy lényeges elem. A fonódó villamosok 
közlekedését, menetidejét nagyban befolyásolta, hogy a 
jobbra kanyarodó autók miatt rendszeresek voltak a dugók, 
a sínen megállt a tömegközlekedés. Forgalmirend-változta-
tásra volt szükség. A Fővárosi Önkormányzat kötelező ha-
ladási irányt jelző táblákat helyeztetett ki. Az autósok nagy 
része azonban ezt figyelmen kívül hagyta.

Az óbudai Zichy-kastélyban 
április 25-től 28-ig a Hello 
Wood szervezésében rende-
zik a Városi Recycling Work-
shopot és Konferenciát világ-
hírű nemzetközi építészek 
közreműködésével.

Az ingyenesen láto-
gatható program cél-

ja, hogy a résztvevők és a 
közönség a város alapvető, 
de elsőre szokatlan témá-
nak számító rétegét vizs-
gálja, az infrastruktúrát. 
Az elavult vagy kihasz-
nálatlan funkciók kicseré
lése vagy felülírása he-
lyett, egy gazdaságosabb 
és érdekesebb megköze-
lítéssel, az újrahasznosí-
tással, újragondolással ke-
zeljük a régi, elavult vagy 
funkcióját vesztett tárgya-
kat és egyebeket. Április 

25én, a konferencia ked-
di napján a látogatók meg-
hallgathatják több sikeres 
magyar építész, valamint 
egy izgalmas projektekkel 
foglalkozó cseh cég elő-
adásait a témával kapcso-
latban. Április 28-án (pén-
tek) pedig a workshop al-
kotásainak bemutatója 
után a világhírű építész, 
Alfredo Brillembourg elő-
adása zárja az eseményt.

A háromnapos work shop 
során a résztvevők a Flóri-
án tér sajátságos infrastruk-
túrális csomópontjára, és 
a különleges történelmi és 
stílusirányzati rétegződésé-
re refl ektálnak a 3 nap alatt 
fából készített alkotásaik-
kal. Ezek április 25én egy 
kültéri kiállítás formájában 
tekinthetők meg a Flórián 
tér környékén.

Újrahasznosítás 
építész szemmel
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Az Óbudai Árpád Gim
názium diákja, Tóth 

Fanni veszi át a stafétabo-
tot elődjétől, a nyíregyhá-
zi Trizner Laurától. A fi-
atal nagykövet pozíciót az 
UNICEF Magyarország 
2015-ben hozta létre az-
zal a céllal, hogy biztosít-
sa az ENSZ Gyermekjogi 
Egyezmény szellemében 
a gyermekek részvételét 
munkájában, bekapcsoló-
dik az UNICEF program-
jainak népszerűsítésébe 
és képviseli a gyerekjogi 
programokban az érintet-
tek érdekeit.

 Örülök, hogy miután 
az elsők között nyerhet-
tük el az UNICEF Gye-
rekbarát Település díját, 
most egy újabb kapcsoló-

dási pont alakulhatott ki a 
szervezettel. Büszkék va-
gyunk Tóth Fannira, az 
UNICEF fiatal nagykö-
vetére, aki nemcsak a III. 
kerület lakosa, hanem az 
Óbudai Árpád Gimnázi-
um diákja is – mondta Bús 
Balázs, ÓbudaBékásme-
gyer polgármestere.

Az UNICEF-ről
Az UNICEF mintegy 

192 országban küzd a 
gyermekek jogaiért és jól-
létéért, különös figyelmet 
fordítva azokra a leghát-
rányosabb sorsú gyerme-
kekre, akiknek mindenki 
másnál nagyobb szüksé-
gük van a segítségre. Te-
vékenysége során olyan 
segítséget nyújt gyerme-

kek számára, ami lehető-
vé teszi az életben mara-
dást, küzd a gyermekek 

jogaiért és biztonságáért, 
oktatási körülményeik-
nek javításáért, kataszt-

rófák idején humanitárius 
segítséget nyújt. (Bőveb-
ben: www.unicef.hu)

Szent György-napi sokadalom 
Az Óbudai Waldorf Iskola szervezésében április 22-
én, szombaton 10-től 21 óráig az óbudai Fő téren ren-
dezik az immár hagyományos Szent György-napi so-
kadalmat. Program: a Szent György legenda és más 
színházi előadások; Korzenszky Klára és Magonc kon-
cert; Vitéz László bábelőadás; komoly- és könnyűze-
nei koncertek. Egésznapos kézműves vásár, családi 
piknik, a kisebbeket játszóház várja. A belépés díjtalan!

Tehetséggondozó szakkör matekból
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2016-2017-es tan-
évben is elindították matematikából az ingyenes tehet-
séggondozó szakkört az 5. osztályosoknak. A foglal-
kozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 óráig tart-
ják a gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.). A szak-
kör munkájába év közben is be lehet kapcsolódni, 
előzetes jelentkezés nincs. A foglalkozásokat Szám-
adó László tartja.

40 éves az Ágoston Művészeti Óvoda 
Az óvoda 1977-ben nyitotta meg kapuit a családok, 
gyermekek előtt. Ebből az alkalomból emlékeznek 
az eltelt 40 évre. Az eseményt június 14-én 10 órai 
kezdettel tartják. Szívesen ünnepelnének az óvó-
nők, dajkák és kertészek a régi dolgozókkal. Akinek 
lehetősége van eljönni, jelezze az óvoda felé szán-
dékát a 388-7776-os telefonszámon személyesen, 
hogy regisztrálni tudják.

Korrepetálás és középiskolai 
előkészítők a Thalész-Körben 

Matematika-fizika-kémia-magyartanárok a Vörös-
vári úton! Féljegyek javítása, bukásmegelőzés 2-3 
fős kiscsoportban minden délután és szombat dél-
előtt. Felkészítési és felvételi tapasztalatok meg-
osztása középiskolába készülő gyerekek szüleinek: 
április 21-én (péntek) 18-tól 19 óráig. Április 25-én 
(kedd) 18-tól 19 óráig. Konzultációs díj: 1000 fo-
rint, amit az első 10 óra számlázásakor visszatéríte-
nek. Bejelentkezés csak előzetes telefonegyeztetés 
után, korlátozott számban: 06(20)9462-027.

Új fiatal nagykövetet nevezett ki az UNICEF Magyarország 

Tóth Fanni kinevezésén részt vettek: Danks Emese, az UNICEF ügyvezető-igazgatója, 
Trizner Laura, az UNICEF Magyarország korábbi fiatal nagykövete, Bús Balázs polgár-
mester, dr. Tausz Katalin, az UNICEF Magyarország gyerekjogi igazgatója

Kétnapos állásbörzést szervezett az Óbudai 
Egyetem a Bécsi úti és a józsefvárosi kampu-
szon. A rendezvény kiváló alkalom mind az 
új munkaerő, mind a leendő munkahely fel-
kutatására, hasznos információk szerzésére 
a munkaerőpiacról. Ebben az évben a közép-
iskolák végzőseit is várták a rendezők. 

Az egyetemi események sorában 
kimagasló jelentőségű a 18 éves 

múltra visszatekintő, minden év tava-
szán rendezett Óbudai Egyetem állás-
börzéje, amely az első nagy ilyen jelle-
gű esemény volt az idén. A két napon, 
két helyszínen zajló rendezvény alkal-
mat nyújtott az egyetemi hallgatók és 
fiatal szakemberek, valamint a cégek, 
vállalatok számára a közvetlen kap-
csolatteremtésre. Lehetőséget kínált a 
cégek számára a bemutatkozásra, ál-

lásajánlataik ismertetésére, az egye-
tem hallgatói és oktatói számára pe-
dig informálódásra a friss diplomások 
iránti keresletről.

Az állásbörze kiváló alkalom mind 
az új munkaerő, mind a leendő munka-
hely felkutatására. A személyes talál-
kozás lehetőséget adott a közvetlenebb 
kapcsolat kialakítására a hallgatók és 
leendő munkaadóik között. A börzén 
résztvevő cégek felmérhették a frissen 
végzettek szakmai felkészültségét, ta-
pasztalatát és a munkahellyel kapcsola-
tos elképzeléseiket, ugyanakkor kiváló 
alkalom volt arra is, hogy megismertes-
sék cégüket a diákokkal. A hallgatók a 
rendezvényen tájékozódhattak a cégek 
által nyújtott lehetőségekről, a pálya-
kezdőkkel, friss diplomásokkal szem-
ben támasztott elvárásaikról. 

Egyetemi állásbörze
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Idén kritikán aluli, áldatlan állapo-
tok alakultak ki a III. kerületben az 
éves ingyenes lomtalanítás ideje 
alatt március 16. és 28. között. A ki-
rakott lomok környékén bűnözői 
csoportok terrorizálták a lakosokat, 
a Fővárosi Közterület-fenntartónál 
(FKF) pedig nem találkoztak még 
egy helyre szórva ekkora mennyisé-
gű illegális szeméttel Óbuda egyik 
családi házas részén. 

Bús Balázs polgármester 
nyílt levélben fordult Cson-

tos Istvánhoz, az FKF Nonpro-
fit Zrt. vezérigazgatójához a vá-
rosrészben a lomtalanítás so-
rán tapasztaltak miatt.  „A lom-
talanítás időszakában sajnála-
tos módon kritikus közállapo-
tok alakultak ki, a kirakott lo-
mok környékén bűnözői cso-
portok terrorizálják a kerü-
let lakóit, ami számomra elfo-
gadhatatlan. Meggyőződésem, 
hogy a lomtalanítás jelenlegi 
gyakorlata tarthatatlan, azt ra-
dikálisan meg kell változtatni” 
– írta. A polgármester azt a ja-
vaslatot tette, hogy más váro-
sok mintájára a lakosok, társas-
házak egyedi bejelentése alap-
ján lehessen a lomot elszállíttat-
ni és szűnjön meg az a gyakor-
lat, ami Budapesten kialakult. – 
Az a fajta lomtalanítás, amely 
jelenleg is zajlik ÓbudaBékás-
megyer területén, nem kívána-
tos, azt a jövőben nem támoga-
tom – jelentette ki. 

(Levelében egyúttal megkö-
szönte az FKF korrekt munká-
ját és együttműködési készségét. 
Gyors reagálásuknak köszönhe-
tően sikerült az illegálisan lera-
kott szemetet eltávolítani és a 
III. kerületet újra kitakarítani.) 

Csontos István, az FKF ve-
zérigazgatója az ügy kapcsán 
elmondta: az eddig folytatott 
gyakorlat megváltoztatására a 
cégnek jelenleg nincs kapaci-
tása. Szerinte változtatni kelle-
ne a szabályozáson. A megoldás 
esetleg külön szolgáltatás for-
májában volna lehetséges. Szá-
mításaik szerint az eszközpar-
kukat és a munkát végzők lét-
számát körülbelül 50 százalék-
kal kellene bővíteniük. Emel-
lé kellene egy logisztikai cso-
port és egy ügyfélszolgálat is, 
hogy a megrendeléseket fel tud-
ják venni és koordinálni.

Szemétdomb 
lomtalanításnak álcázva

Az éves ingyenes lomtalaní-
tást kihasználva ismeretlenek re-
kordmennyiségű hulladékot rak-

tak le illegálisan a kerület egyik 
családi házas részébe. Csak az 
egyik kertvárosi utcából tíz ku-
kásautónyi szemetet kellett ösz-
szeszedniük az FKF Zrt. mun-
katársainak. A társaságnál még 
nem találkoztak egy helyre szór-
va ekkora mennyiségű illegális 
szeméttel, amit a házaktól pár 
méterre, legalább 80 méter hosz-
szan, közvetlenül egy forgal-
mas út mentén szórtak le isme-
retlenek. A hatalmas mennyisé-
gű szemetet csak kézi munká-
val, zsákokba lapátolva tudták 
eltávolítani az FKF munkatársai, 
mivel jutott belőle mindenhová: 
a vízelvezető árkokba, az útpad-
kára, sőt még a talajba is belepré-
selődött az apróbb hulladék. A 
cég szóvivője szerint érthetetlen 
egyesek hozzáállása, mivel a fő-
városiak 17 hulladékudvarba vi-
hetik el egész évben díjtalanul a 
lomokat. 

Szélmalomharc 
a lomizókkal

Dr. Böjtös Zoltán, a III. kerü-
leti Közterületfelügyelet igazga-
tója elmondta: A lomtalanítás 14 
napja alatt 83 közterületfelügye-
lő 830 órában vett részt a lomta-
lanítás helyszíneinek ellenőrzés-
ében. Ez azt jelenti, hogy 12 gép-
kocsizó járőrnek csak ez volt a 
feladata egész nap. Ebből a Mész-
kő utcai, 6 napos posztos szolgá-
latban 39 ember 390 órában vett 
részt. A lomtalanítás alkalmával 
4 esetben szabtak ki bírságot és 
156 esetben figyelmeztettek a fel-
ügyelők. A figyelmeztetés azt je-
lenti, hogy már előre szóltak az 
érkezőknek, hogy meg se próbál-
ja lerakni a szemetet. Az igazga-
tó szavaiból kiderült, hogy a do-
log ott tart: ahogy a közterület-
re kihelyezik a lakosok a fölösle-
gessé vált holmijaikat, megjelen-
nek a lomizók, akik az első perc-
től szervezetszerűen őrzik a ku-
pacokat, láthatóan területfelosz-
tás alapján. 

- Ha valaki megpróbál elvenni 
valamit a halomból, azt elzavar-
ják, mondván, ez már az övék. 
Attól fogva, ami kell belőle vala-
kinek, azért nekik fizessen érte. 
Ez persze jogellenes, mert a ki-
helyezett lom az FKF tulajdona, 
így aki abból bármit elvesz, az 
lopásnak számít. A lomizókkal 
több más probléma is van. Ott 
ülnek egész nap, ennek minden 

hátrányával együtt. Esznek, han-
goskodnak, széttúrják a lomot, a 
hűtőt és más egyebeket szétbont-
ják, abból az értékesíthető fé-
met kiszedik, a többit szanaszét 
hagyják. Az, hogy valaki a lom 
mellett ül egy széken egész nap, 
azzal nem követ el semmilyen 
szabálysértést. Hogyha ez köz-
tisztasági szabálysértéssel is pá-
rosul, akkor azért megbírságol-
ható, csakúgy, ha elvesz valamit 
a lomokból. Ehhez azonban tet-

ten kell érni az illetőt, ami igen 
nehéz. A közterületfelügyelők 
minden tőlük telhetőt megtettek. 
Az illegális hulladéklerakást 
például helyszínről helyszínre 
járva igyekeztek megakadályoz-
ni. Ez az a szélmalomharc, amit 
egy ekkora kerületben nem le-
het kezelni, mert erre nincs elég 
ember, még a rendőrséggel és a 
polgárőrséggel együtt sem – tet-
te hozzá a III. kerületi Közterü-
letfelügyelet igazgatója. Sz. Cs.

„A jelenlegi gyakorlat tarthatatlan”

Lomtalanítás a kerületben – sokkoló állapotok

zÖldoldal

Baseball ütőkkel verték egymást a lomokért
Íme, álljon itt „ízelítőül” néhány példa a rendőrségig jutott ese-
tekből. A lomtalanítás egyik estéjén érkezett a bejelentés a rend-
őrségre, hogy két társaság egymásnak esett a Juhász Gyula ut-
cában. A balhé a lomtalanítás miatt tört ki, ahol botokkal és ba-
seballütőkkel verték egymást az emberek. A rendőrség hamar 
megjelent a helyszínen. 

Lomisok: Enrikó ütött
A szóváltás két férfi között a tettlegességig fajult a Hévízi út és a 
Hunor utca kereszteződésében, a március végi lomtalanításkor. 
A 21 éves N. Enrikó úgy ütötte meg áldozatát, hogy az elesett, 
életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani.

Az utca hangja – Kaotikus lomtalanítás
A kerületben zajló lomtalanítás ezúttal is felemás érzéseket vál-
tott ki a lakosság körében. Az évente ismétlődő akció lebonyolítá-
sa nem volt zökkenőmentes, több helyen kaotikussá vált a hely-
zet, heves viták alakultak ki a gyűjtők között, szétszórt szeméthe-
gyek csúfították a környéket. Néhány vélemény a lomtalanításról:

Szekeres Mihályné: - A társasházunk környékén néhány napig 
szörnyű állapotok uralkodtak, az épület melletti járdán alig lehetett 
közlekedni a szétdobált holmik miatt. Az utca lakói hiába rakták 
zsákokba, dobozokba a kidobandó tárgyakat, a helyet megszál-
ló, sajátjuknak tulajdonító guberáló csa-
pat mindent kiforgatott, átvizsgált és a 
gondosan felhalmozott lomhalmot szét-
terülő szemét-síksággá változtatták. Saj-
nos eddig szokatlan jelenséggel is talál-
koztunk. A lakók mellett közületek is ki-
használták a lomtalanítást. Kis teherau-
tón ide hozta felesleggé vált tárgyait pél-
dául egy kertészeti vállalat, a közeli szál-
ló ágybetéteinek lerakási kísérletét azon-
ban megakadályozták a lakók.  

Fotó: Antal István



192017. 7. szám kÖrnyezetünk – egészségügy

Wald Jenő: - A lomtalanítás abból a szempontból hasznos, hogy meg 
lehet szabadulni a feleslegessé vált holmiktól, a vele járó káosz azon-
ban sok bosszúságot okoz. Ebben szerepük van azoknak a lakók-
nak, akik fegyelmezetlenül, már jóval a meghatározott időpont előtt ki-
pakolnak, ezzel azt érik el, hogy a gyűjtö-
getők hosszabb ideig válogathatnak. Ők 
csak a számukra értékes tárgyakat viszik 
el, a többit szanaszét dobálják, utánuk va-
lóságos csatatér marad. Ilyen akciókhoz 
nem ártana kiküldeni hivatalos embere-
ket, akik talán visszaszoríthatnák a mér-
hetetlen szemetelést. A lakóknak rossz 
érzésük támad a több napig tartó „környe-
zetszennyezés” miatt, szerencsére az ak-
ció utáni takarítással helyreállt a rend. 

Várhelyi Eszter: - Szerintem ebben a formájában felesleges a 
lomtalanítás. Csak akkor érné el a célját, ha mindenki kizárólag a 
szükségtelen, már használaton kívül helyezett tárgyaktól szabadul-
na meg, így nem kerülnének az utcára olyan tárgyak, amiktől más 
úton is meg lehetne szabadulni (szelektív 
gyűjtők). Sajnos egyre több helyről halla-
ni a turkálók közötti veszekedésekről, amik 
már-már a közbiztonságot is veszélyezte-
tik. Az ilyen incidensek és a rengeteg sze-
mét látványa kellemetlen érzéseket válta-
nak ki a lakókból, ezen változtatni kelle-
ne. Például azzal, hogy a gyűjtés ne a há-
zak előtt, hanem néhány arra kijelölt he-
lyen történjen és a lebonyolítást hivatalos 
személyek ellenőrizzék.                lovas A.

Virágos Óbuda pályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata „Virágos Óbuda” 
címmel pályázatot ír ki III. kerületi lakosok számára. A pá-
lyázat célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat a sze-
mélyeket és közösségeket, akik fontosnak tartják környe-
zetük esztétikai minőségét, és ennek érdekében gondoz-
zák, növényekkel, virágokkal szépítik azt. 

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet
1. A legszebb virágos előkert
    a, társasház 
    b, családi ház. 
2. A legszebb virágos udvar, kert
    a, társasház 
    b, családi ház.
Jelentkezési határidő: 2017. május 29.
A jelentkezés módja
Jelentkezni a „Virágos Óbuda” pályázati adatlapon lehet. Pá-
lyázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati irodájában (Harrer Pál utca 2.), illetve letölthető az 
önkormányzat honlapjáról (www.obuda.hu). A jelentkezés be-
nyújtható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, il-
letve e-mailen elküldhető a zoldobuda@obuda.hu címre.
Jelentkezhetnek III. kerületi lakcímmel rendelkező magánsze-
mélyek, valamint lakóközösségek (társasházak, lakásfenntar-
tó szövetkezetek).
Bírálati szempontok
• a beültetett növények minősége és esztétikai együtthatása;
• kreativitás, kertépítő elemek használata;
• a környezet gondozottsága, tisztasága;
• előnyt jelent a bírálatnál, hogyha a pályázaton induló terület 
közterületről jól látható, valamint az épület homlokzatának vi-
rágosítottsága.
Az elbírálást 3 tagú szakmai zsűri végzi. A zsűri előzetes 
egyeztetést követően augusztus és szeptember között keresi 
fel a versenyben résztvevő helyszíneket. 
Díjazás
Kategóriánként I., II., III. díjat ítélnek oda a társasházi, valamint 
a családi házas pályázók között.
I. díj: 200.000 Ft értékű utalvány.
II. díj: 150.000 Ft értékű utalvány.
III. díj: 100.000 Ft értékű utalvány.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2017. október 21., a Földün-
kért Világnapon. Fotó: Antal István
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Sok mindennel 
próbálkoztak 

- Sok szó esik mosta-
nában a Római-partról 
az árvízvédelmi beruhá-
zás kapcsán. Érvek, el-
lenérvek ütköznek, in-
dulatok, érzelmek csap-
nak össze azért, hogy el-
dőljön végre, hogy hol 
lesz majd a helye annak 
a gátnak, ami Rómaifür-
dőt és Csillaghegyet védi 
meg a dunai áradások-
kal szemben.

- Mindig szerettük vol-
na, ha több figyelmet kap 
a Rómaipart. Sok min-
dent megpróbáltunk: 
fesztiválokat szervez-
tünk, tüntettünk, aláírást 
gyűjtöttünk, lakossági 
fórumokat szerveztünk, 
csak azért, hogy megér-
tessük az emberekkel, a 
döntéshozókkal, hogy a 
Római-part változásért 
kiált. A végnapjait éli, ko-
szos, elhanyagolt, magára 
hagyott területté lett. Eb-
ben a két évtizedes küz-
delemben vált világos-
sá, hogy a Rómaipartnak 
csak akkor lesz jövője, ha 
– az egyre gyakoribb ár-
vizek után – a megmaradt 
értékek védelmet kapnak 
az árvízi pusztításokkal 
szemben. Megéltük már 
néhányszor: Kőmíves Ke-
lemenként építettünk, a 
víz rombolt, mi újra épí-
tettünk, elkészültünk, a 
víz megint jött, mi taka-
rítottunk, pakoltunk, épí-
tettünk egyre nehezebb 
szívvel, egyre alább ha-
gyó lelkesedéssel. Pró-
báltunk befektetőket, pá-
lyázatokat keresni, hogy 
megépíthessünk egy 
XXI. századi csónakhá-
zat, de a sajnálkozó, oly-

kor szánakozó együttér-
zésen túl nem jutottunk. 
Nem lehet, nem érdemes 
fejleszteni egy olyan terü-
leten, ahol bármikor átve-
heti a hatalmat a víz, ami 
mindent visz. És ez nem 
csak a mi vízi telepünkre 
igaz. Igaz ez valamennyi 
itt működő szabadidős és 
versenysport egyesületre, 
akiktől időt, pénzt és ren-
geteg energiát visz el egy-
egy áradás és az azt köve-
tő kármentesítés.

Fiatalítani kell 
a fákat!

- A parti gát ellenzői a 
Római-part hangulatát, 
a parti fákat féltik legin-
kább, illetve a mobil véd-
mű biztonságát kérdőjele-
zik meg.

 A fákat mi is szeretjük, 
szeretünk az árnyéka alatt 
hűsölni, szinte valameny-
nyit ismerjük a vízről, hi-
szen ott evezünk, ott élünk 
velük, és éppen ezért tud-
juk azt is, mire képesek 
azok az öreg, kimosott 
gyökerű, korhadt faóriá-
sok, amiket elkap egyegy 
erős szélvihar. Félelmete-
sekké tudnak válni, ami-
kor egyszerre küzdenek a 
széllel és a Duna hulláma-
ival. Amikor a házak kö-
zött, a kertvárosban egy 
öreg famatuzsálem házte-
tőt, kerítést, autót, játszó-
teret veszélyeztet, az ott 
élők gondolkodás nélkül 
fűrészért kiáltanak. Mi 
azt mondjuk, új fák kel-
lenek, fiatalítani kell, át-
gondolt telepítéssel új élet-
erő kell a Rómaipartnak. 
A jó hangulatot mi ma-
gunk teremthetjük meg, 
ahogy őseink tették ezt a 
XX. század elején, ami-

kor a Római-part elnyerte 
– a mára már csak mutató-
ban megmaradt – arcula-
tát: „Egy Duna-parti csó-
nakházban…” – ismerjük 
jól ezt a filmbeli dalocs-
kát. A mobilgát biztonsá-
gát sem én, sem az azt el-
lenzők nem tudják meg-
ítélni pusztán érzelmi ala-
pon. A szakértők, a terve-
zők azok, akik körbejárják 
a témát, számolnak, ele-
meznek, nemzetközi ta-
pasztalatok után járnak.

Gyakoribb 
áradások

- Az ellenérvek között 
szerepel, hogy árvíz min-
dig volt, lesz, ezt tudták 
az itt élők és dolgozók is, 
sőt azok is, akik időköz-
ben költöztek a területre. 

 Én is ezt mondanám, 
ha nem tudnám, hogy míg 
a XX. század mindösz-
sze három jelentős árvizet 
produkált a Dunán, addig 
a XXI. század elmúlt 17 
évében már négyszer ön-
tötte el a partot a Duna és 
vele együtt az emésztők, 
ülepítők tartalma. Négy-
szer szórtuk fel az 5 ezer 
négyzetméteres területün-
ket – és jobb esetben ve-
lünk együtt minden római-
parti létesítmény – klór-
mésszel. Fák, rózsabok-
rok, évelő virágok pusztul-
tak ki, a faházaink az egy-
hetes kényszerfürdők után 
dohosakká, használhatat-
lanokká lettek. Amikor az 
ANTSZ szigorú, ám de 
hatékony ellenőre nyári tá-

bor előtt körbejár a telepen, 
csak a vállunkat vonogat-
juk, amikor rámutat a vi-
zes blokkok falain éktelen-
kedő, a friss meszelés alatt 
átütő penészfoltokra, a fal-
hoz éppen csak ragaszko-
dó csempékre. 

Rendezett 
Duna-partot!

- Milyen változást je-
lentene a parti védelem 
az egyesület életében?

 Lehetőséget kínálna. 
Lehetőséget a fejlődés-
re, a továbblépésre. Most, 
hogy kitört a tavasz, ké-
szülünk a vízi telep nyi-
tóra, rendezgetjük a kör-
nyezetünket, sokat be-
szélgetünk. Nehezen 
tudjuk elképzelni, hogy 
megvalósulhat egy olyan 
gátvariáció, amikor ár-
víz esetén arról értesíte-
nek bennünket, hogy van 
pár óránk, hogy elhagy-
juk a telepet, mert a Ná-
nási úton felhúzzák a mo-
bilfalat. Olyan, mint egy 
rossz álom: eddig leg-
alább követtük a víz moz-
gását, ahogy emelke-
dett. Mi pakoltunk, hogy 
mentsük, ami menthe-
tő. Egy gát a Nánási úton 
egyértelmű ítélet a Ró-
maipart felett, mert nem 
csak mi, senki sem tud-
na védekezni, és akkor 
még ennyi sem maradna 
a működő partból. Ezért 
fontos azt hangsúlyozni, 
hogy nem csak nekünk, 
hanem a Római-part 
egészének érdeke a par-

ti védmű. Rendezett Du-
napart, kulturált vízre 
szálló helyek, sportolás-
ra hívogató vízi telepek, 
kerékpáros és vízi túrás 
kempingek, európai szin-
tű kerékpárút és sorolhat-
nánk a közösségi létezés 
megannyi formáját. 

Ezért fogtunk össze 
a parton dolgozó sport-
egyesületekkel és fordul-
tunk a döntéshozókhoz, 
hogy tervezéskor, a gát 
nyomvonalának meg-
határozásakor számol-
janak azokkal a szerve-
zetekkel, vállalkozások-
kal, akik valamennyien 
érdekeltek a Római-part 
fejlesztésében, jövőjé-
ben. A part rehabilitáci-
óját célzó fejlesztéseket 
meghatározó szabályo-
zók megalkotásakor kell 
figyelembe venni a be-
védett területhez fűződő 
hagyományokat, hogy a 
legendás vízi sport múlt-
tal bíró Duna-partszaka-
szon és ott lévő, még ál-
lami tulajdonú ingatlan-
jain csak közösségi cé-
lú fejlesztéseket lehessen 
megvalósítani. A fővá-
rosi és a kerületi vezetés 
már évekkel ezelőtt kije-
lentette, de most is meg-
erősítette, hogy nem kí-
ván az övezeti besoro-
láson változtatni. Ezért 
szeretnénk, ha nem arról 
folyna a vita, hogy hol 
legyen a gát, hanem ar-
ról, hogy milyennek sze-
retnénk a megvédett Ró-
mai-partot.                   sz

Örökre eltűnjön a vízi sportélet is?

„Védelem kell a Római-part megmaradt értékeinek!”
A Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Ví-
zisport Egyesület közel 25 éve azon munkálkodik a Római-
parton, hogy a vízi sportok – nevesül a kajak és a kenu – 
mind több népszerűségre tegyen szert a szabadidő spor-
tos eltöltését választók között. A helyszínnek, a Római-
partnak minden adottsága megvan ehhez: a Duna, a csó-
nakházak, a vízi telepek és a több évtizedre visszamutató 
hagyományok. A feladat egyszerűnek tűnik, mégis számta-
lan nehézséggel kellett szembenézni az elmúlt évtizedek-
ben. Ezekről és egy elképzelt jövőről beszélgettünk az 
egyesület ügyvezetőjével, Fehér Ágnessel.
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Tavaszi gyalogtúra 
Az Összefogás Óbudáért Egyesület vár minden érdeklődőt 
gyalogtúrájára április 22-én, szombaton. Útvonal: Dorog vasút-
állomás – Sátor-kő – Nyársas – Kesztölc – Kétágú-hegy – Szik-
lák alatti dűlő – Klastrompuszta – Szent Péter-fa – Vad-föld – 
Pincék alatti dűlő – Piliscsév – Piliscsév vasútállomás. Távolság: 
kb. 15 km. Szintemelkedés: 320 m, középnehéz túra. Találko-
zó: 8.30-kor Óbuda vasútállomás, vonat indul: 8.41 óra, Dorog 
állomásig váltunk jegyet. (Az Aquincum állomáson felszállók ré-
szére információ: a vonat 8.38 órakor indul, a szerelvény elejére 
szálljanak fel!) Érkezés: Óbuda, ill. Aquincum állomás 17 óra 
után. Túravezető: Takács Andrea (+36-30-350-8359). A túrára a 
megadott telefonszámon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu 
e-mail címen lehet jelentkezni.

Támogató nyilatkozat
Alulírottak, mint a római-parton működő, dolgozó sport-
egyesületek vezetői aláírásunkkal erősítjük meg a római-
parti védmű nyomvonalának Duna-parton való kijelölésé-
nek támogatását.

Indoklás:
Mi, akik ténylegesen a Duna római-parti szakaszán éljük min-
dennapjainkat, dolgozunk és közben vigyázzuk a Dunát,  hosszú 
évek óta várjuk, hogy méltó körülmények között foglalkozhassunk 
a vízi sportok népszerűsítésével, kajak-kenu, evezős versenyzők 
felkészítésével, a vízi szabadidős sportok minél szélesebb kör-
ben való terjesztésével, szeretnénk,  hogy a Római-parton végre 
élhető körülmények alakuljanak ki, hogy megépüljön végre a ró-
mai-parti gát, lenn a Duna-parton, ott, ahová való. 
Mi ismerjük a Duna-parti lét kevésbé napfényes oldalát: a kisebb-
nagyobb árvizek után visszamaradó mocskot a parton, a vízi tele-
peinkre egyre gyakrabban be-belátogató Duna utáni állapotokat. 
Az elkeseredett küzdelmeinket a rothadó falakkal, az agyon fertőt-
lenített talajjal, ahol már semmilyen növény nem akar megmarad-
ni. Az undort, amit akkor érzünk, amikor a Duna-partból kikandiká-
ló, egyenesen a Dunát célzó szennyvízcsövek mellett evezünk el. 
Árvíz idején és utána marad a sár, a szenny a parton, mi pe-
dig egyre türelmetlenebbül várjuk, hogy a napsütés elvégezze a 
dolgát, a fertőtlenítést, hogy újra használhassuk a partot. 
Nem tudjuk, nem értjük, hogy a partra tervezett gát kinek rossz. 
Az érintett területeken élőknek védelmet jelent áradáskor a víz el-
len, nyerhetnek egy tiszta, rendezett Duna-partot és egy élhető 
Római-partot. A Dunának sem lehet az rossz, ha a gátépítéssel 
eltűnnek a vízbe futó szennyvíz csövek. A Duna-part sem járna 
rosszul, ha végre békességet köthetne a Dunával, hogy az ne fal-
ja fel kedvére, egyre nagyobb és nagyobb darabokat szakítva ki a 
szárazföldből, elvéve az életteret az évente több tízezer látogatót 
fogadó Római-parttól. Az nem lehet érv, hogy a parti gát megépü-
lésével egyeseknek sokkal jobb lesz, mint eddig.

Jövőkép
Az új építésű lakóparkok, és azok, amelyek a folyamatosan vál-
tozó szabályozás mellett éppen most épülnek, mind a vízparti 
úthoz képest 2-2,5 méter magas földfeltöltéssel indulnak. A be-
ruházó éveken keresztül megengedi a környékbeli építtetőknek, 
hogy a telkén rakják le az akármilyen építkezés során kitermelt 
földet, majd amikor összegyűlt a kívánt mennyiségű feltöltés, ki-
várja az építési szabályozásban rendszeresen kialakuló réseket 
és elkezdi az építkezést.
Mi lenne az eredménye annak, hogyha a Nánási út mellett épül-
ne meg az elsőrendű védvonal? Tovább folytatódna a fent vá-
zolt folyamat: néhány évtizeden belül a part teljes egészében 
beépülne lakóparkokkal, amelyeket az árvizek nem vagy alig 
fenyegetnek a feltöltött telekszintek miatt. Jelenleg (2017 tava-
szán) éppen két ilyen építkezés folyik a pünkösdfürdői földgát-
tól délre, ahhoz szinte csatlakozva. Azok az építmények pedig, 
amelyek korábban épültek, akár 1945 előtt, tovább pusztulnak, 
mert nincs pénz arra, hogy 5 évenként felújítsák a tulajdonosok 
a házukat. Egészen addig, amíg valaki megveszi, és feltöltést 
alakít ki, ahol az árvíztől védetten megépíthet egy új lakóparkot.
A kerületi önkormányzat már kinyilatkoztatta, hogy nem támo-
gatja a lakóparkok építését, hogy az újonnan bevédett területet 
nem fogja átminősíteni, a Római-part a sport, rekreáció és a tu-
rizmus helyszíne lesz a jövőben is. Ugyanakkor látjuk a veszé-
lyét annak, ha megépülne a parttól távolabbi védvonal, a vízpar-
ti ingatlanok tovább pusztulnának addig, amíg valaki az éppen 
akkori szabályozás réseit kihasználva nem építi meg az újabb 
lakóparkokat.

Városfejlesztés
A sok üres telek, pusztuló épület között az államnak vagy álla-
mi tulajdonú szervezeteknek még jelentős mértékű tulajdona 
van: néhány csónakház, BMSK Beruházási, Műszaki Fejleszté-
si, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. a MÁV, NAV, Posta 

tulajdonolnak ingatlanokat, különböző magántulajdonosok mellett. 
Az eddig felmerült árvízvédelmi megoldások mindegyike tisztán 
műszaki-árvízvédelmi szemléletű. 
Úgy gondoljuk, hogy nem ártott volna komplex megközelítés, 
azaz, hogy hogyan nézzen ki a Római-part az árvízvédelem meg-
építése után. Ez egy építész-városrendező szemléletű megköze-
lítést feltételezne.
Ebben bízva támogatjuk a védmű Duna-parti nyomvonalát, és kér-
jük, ebben a szellemben képviselje egyesületeinket a döntésho-
zatalkor.
Budapest, 2017. március 31.
Tisztelettel:
Rátkai jános    Mihály Tibor
Rómaifürdő Telep,   Külker Evezős Klub
Környezetvédő, Szabadidő  Óbuda
és Diák Vízicsoport Egyesület
Horváth Péter    gyepes lajos
Multi Kajak-Kenu SE   Római SE
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Szol gál ta tás
 Lakásfelújítás, festés-mázolás, üres la-
kásokra árengedmény. Tisztasági festés, kő-
műves, villany, víz, gáz. Tel.: 06(20)986
3129, 7871332
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése garan-
ciával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyog-
háló minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70) 
3419489, 06(20)3410043
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, javítás, csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, kőműves 
munkák garanciával. Tel.: 2022505, 06(30) 
251-3800. Halász Tibor
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Vízvezeték szerelés, WC tartály javítás, csap-
telep csere. Hívjon most! Tel.: 06(20)4917949
 Villanyszerelés: Hibaelhárítás, ELMŰ
szerelés, felújítás. Tel.: 06(20)9214114, Bódi 
József. ELMŰminősített vállalkozás
 Ablak, nyílászáró csere, árnyékolás tech-
nika, festés, lakás felújítás AZig. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06(70)3252883
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544
4050 

 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)9777150
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonika ajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06(20)321
0601
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, 
festést, mázolást, tapétázást vállalok. Bara-
bás Jenő kisiparos. Tel.: 3494899, 06(70) 
2800479
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 2438490, 06(20)9470774
 Bútorkészítés! Egyedi méretű beépített 
bútorok, konyhák készítése, laminált parket-
ta lerakás. Tel.: 06(20)349-2224
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 25 éve 
iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Ingatlanok felújítása! Külsőbelső teljes 
körű javítása. Hőszigetelés, utólagos vízszi-
getelés, tetőcserélés, térkövezés, kerítés épí-
tése. Díjtalan kiszállás! Tel.: 06(1)7814021, 
06(20)259-6319. www.telekrendezes.hu
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/ m2 -től, pasz-
szítás, mázolás. Külső festések, parkettacsi-
szolás. Tel.: 06(20)9455473, 06(30)4991814
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági aj-
tók, hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 
242-1389
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. In-
gyenes kiszállással, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter. Tel.: 06(70)3973869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó
ablak javítása. Tel.: 06(20)3520869, www.
gardrobmester.hu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wctartály, radiátor szerelés. Tel.: 
06(70)6427526
 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

 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)5500269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)9777150

Egész ség
 Gyógypedikűr, masszázs és pedi-
kűr az Ön otthonában. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06(70)3663226. Precíz mun-
kavégzés. 
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas ked-
vezmény! Ajándék frissítő lábmasszázs! 
Tel.: 06(20)8067783
 Depressziós? Pánikol? Boldogtalan? Se-
gíthetek erőbe jönni! Terápiás tanácsadás. 
Tátrai Bokody Liza. Tel.: 06(30)8536238
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmeto-
lógus főorvos magánrendelése: III. ker., Bé-
csi út 217ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegy szűrés is. 
Bejelentkezni: 06(20)5433948
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterá-
piás rendelése: Dunamed rendelő (III. ker., 
Kiskorona u. 20). Indokolt esetben háznál is 
kezel. Tel.: 3871508
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30tól 19.30ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)3889406, 
06(20)2115190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Izomletapadások; fej, nyak, hátfájdal-
mak kezelése; teljes testmasszázs. Szakren-
delőben (Vörösváry u. 8896), vagy az Ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06(20)5953057
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 2402059, 06(20)4931675

Oktatás
NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goe-
the – Intézetekben megszerzett tapasztalat-
tal, bármely korosztálynak. Tel.: 06(30)773
9155. kreation@freemail.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
Email: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika-magyar-fizika-kémiataná-
rok a Vörösvári úton. Korrepetálás, bukás-
megelőzés minden délután és szombat dél-
előtt 23 fős kiscsoportban. ThalészKör 
06(20)9462027, www.obudamatek.hu
 Angolul érteni öröm! Skypeon órák B1
ig. Az első ingyenes! 06(30)9671319

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállítással. Tel.: 06(20)4256437

 

Régiség
 Almási Katalin vásárol legmagasabb 
áron, bútorokat, festményeket, órákat, csil-
lárt, dísztárgyakat, porcelánt, könyveket, bi-
zsukat, borostyánt, írógépet, kitüntetést, 
hangszert, hagyatékot díjtalan kiszállással! 
Tel.: 06(20)5978280
 +5000 FT-OT FIZETEK az újság felmu-
tatássakkor, vásárlás esetén! Készpénzért 
vásárolok hagyatékot, mindennemű régisé-

get. XIX.XX. századi festményeket. Ki-
szállás díjtalan! Markó István. Tel.: 06(70) 
6000323 a hét minden napján hívható! E
mail: marko.antik01@gmail.com
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 4668321, 06(30)9734949
 ANTIKVÁRIUMUNK vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, könyvhagyatékot. Díjtalan 
kiszállással! Tel.: 2506667, 06(20)4716410
 Vásárolok karórákat, porcelánokat, 
ezüst, arany, korall, borostyán ékszereket. 
Cím: V. ker., Kígyó u. 4/6. Tel.: 06(1)792
1692, 06(20)5905284
 Szőnyi István, Egry József, Batthyány Gyu-
la, Schönberger Armand FESTŐMŰVÉSZEK 
ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galéria. 1024 Buda-
pest, Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 06(30)949
2900. nemes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
2664154. Nyitva: HSZ 1017, CS 1019
 Briliáns, Arany, Ezüst, Borostyán, Me-
chanikus Órák és Hagyaték felvásárlás extra 
magas áron! Bp. XI., Fehérvári úti csarnok. 
Földszintvirágsor (Porcelán, Ezüst üzlet). 
Tel.: 209-4245

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Óbuda Aranyhegyen szabályos alakú, pa-
norámás építési telek (1081 nm) betegség miatt 
magánszemélytől eladó. Irányár: 18,25 millió 
Ft. Érdeklődés csak smsben: 06(70)5181733
 Pomázon eladó 60 nm-es, összközműves 
családi ház. Belül felújított, örökpanorá-
más, 248 nmes telekkel. Ár: 16 millió Ft. 
Tel.: 06(20)3975539
 2/A kiváló kétlakásos családi ház, gará-
zsokkal sürgősen eladó! Tel.: 06(30)5523166
 Eladó diósdi 184 négyszögöles télen is lak-
ható nyaraló, 7 millió Ft. Tel.: 06(20)5428688
 Eladó tulajdonostól 51 nm-es, IV. emele-
ti, 2 szobás panellakás a Kerék utcában. In-
gatlanosok kíméljenek! Ár: 19,6 millió Ft. 
Tel.: 06(20)358-3832

 Keresek eladó, 2 szobás, 50 nm körüli 
panellakást! (Kórház utca és környéke). 
Csak tulajdonos hívását várom! Tel.: 
06(20)358-3832
 „FŐNIX Iroda” 20 éves tapasztalattal 
és ügyfél megelégedéssel a budai ingatlanok 
értékesítésében, várja megtisztelő hívását! 
Alacsony jutalék, gondos ügyintézés. Tel.: 
06(30)9545797 
 ELADÓ ÉS BÉRBEADÓ LAKÁSOK 
KÖZVETÍTÉSE (válás, vagyonmegosztás, 
hagyaték is). Jutalék 2,53,5%, bérbeadás 1 ha-
vi díj. +36(30)7275753, 2491373 (Tímár utca)
 III. (Ezüsthegy) panorámás 2200 nm, 
nem építési telek engedélyezett, lakható, kb. 
40 nmes kőépülettel, terasszal eladó. (Mel-
léképület, pince, kocsibeálló, villany, fúrt 
kút). Tel.: 06(20)5489720
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozzuk 
a vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföl-
di vevők elérése. Hívjon: 06(20)9600600
 Ingatlanközvetítés 1% jutalékért. Teljes 
körű lebonyolítás. Tel.: 06(30)9843962. ala-
csonyjutalek.hu

Állás
 Fix fizetéssel, heti bérezéssel keresünk 
délutáni munkára telefonos asszisztenseket. 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06(70)7700080
 Budapesti székhelyű cég lakások kar-
bantartásában jártas munkatársat keres, 
heti 40 órás munkaidőben. Jogosítvány, er-
kölcsi bizonyítvány szükséges. A fényképes 
önéletrajzot a kokeny2014@gmail.com cím-
re várjuk, fizetési igény megjelölésével
 Óbudai munkahelyre érettségizett, gé-
pelni tudó, III. kerületben lakó munkatársat 
keresünk. A fényképes önéletrajzot a 
kokeny2014@gmail.com címre várjuk, a fi-
zetési igény megjelölésével
 Szakmunkást, segítőt keres víz, gáz, fű-
tésszerelő hosszú távra. Tel.: 06(20)4235812
 Kozmetikus és műkörmös váltótársat 
keresek, forgalmas főútvonalon lévő szép-
ségstúdióba. Tel.: 06(20)496-1533
 Takarító-mosógatókat keresünk cukrász 
üze münkbe. Munkájukra igényes, lehetőleg a 
közelben lakó kollégákat keresünk. A munkabe-
osztás 1 hónapra előre elkészül, és hétvégi mun-
kanap is benne van. Reggel 6 és este 22 között, 3 
műszakban lehet dolgozni. Részmunkaidős és be-
ugrós státusz is lehetséges. Fényképes önéletrajzát 
a cziniel@czinielcukraszda.hu címre várjuk 
 Fagyis pavilonunkba és üzletünkbe ke-

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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resünk fagylaltos „lányokat”. Tavaszi, 
nyári és főleg hétvégi munkáról van szó. 
Erős csukló és számolási ismeretek szüksé-
gesek. Fényképes önéletrajzát a cziniel@
czinielcukraszda.hu címre várjuk 
 Kézilányt keresünk. Konyhai ismeretek-
kel rendelkező kézilány/hidegkonyha poszt-
ra keresünk kollégát III. kerületi cukrász-
dánkba. Munkájára igényes, önállóan és csa-
patban is dolgozni tudó jelentkezőket vá-
runk.  Fényképes önéletrajzát a cziniel@czi-
nielcukraszda.hu címre várjuk 
 Római-parti sportcentrumunkba kere-
sünk teljes munkaidőben: tapasztalt 
ÚSZÓMESTERUSZODAMESTERT. Erős 
fizikumú TENISZPÁLYA KARBANTAR-
TÓT. Gyakorlott, barátságos, referenciával 
rendelkező ÚSZÓOKTATÓT (nyári táborba 
is). Megbízható, talpraesett, tapasztalt, nem 
dohányzó BÜFÉSRECEPCIÓS HÖL-
GYET. A fényképes önéletrajzát az rtaoffi-
ce@rta.hu címre várjuk. Tárgymezőbe kér-
jük tüntesse fel, melyik állásra jelentkezett 
 Óbudára azonnali kezdéssel, gyakorlott 
pénzügyi asszisztenst keresünk, napi 46 
órába. Előny: könyvelési jártasság, excel is-
meret. Jelentkezés: karrier@hungimpex.hu
 Raktárost keresünk azonnali munkakez-
déssel Óbudára. B kategóriás jogosítvány, 
OKJés targoncás jogosítvány előny! Jelent-
kezés: karrier@hungimpex.hu
 Alfa Art Hotel (Római-part) keres felszol-
gálót, konyhai kisegítőt, szobalányt állandó be-
jelentéssel. Pályakezdőt, gyakorlattal rendelke-
ző nyugdíjast is várunk. Alkalmi munkavég-
zésre is fogadunk jelentkezőt! Érd: 06(1)453
0060 vagy 62; penzugy@alfaarthotel.hu
 Te is lehetsz sikeres és elismert ingatlan-
szakértő! Kérek fél órát és megmutatom, mi 
-hogyan támogatunk ebben. Várom önélet-
rajzodat: csillaghegyi@oc.hu
 III.-XIII. kerületbe, hajnali 4 órás (04-
08ig) takarítói munkára keresünk, lehetőleg 
gyakorlattal rendelkező kolléganőt (lehet 
nyugdíjas is). Érdeklődni: 06(20)3161356
 Nyugdíjas, szakképesítéssel rendelkező, 
gyakorlott, „alkoholmentes”, megbízható, 
festőt keresek, alkalmi munkákhoz. Tel.: 
06(70)5384252
 Épületgépészeti függesztéstechnikával 

foglalkozó cégünk keres ügyfélszolgálati 
szaktanácsadó munkatársat. Műszaki vég-
zettséggel és lehetőség szerint gyakorlattal 
rendelkező pályázó személyében, Szent-
rendrei munkahellyel. allas75@
mefapromt.tonline.hu

életjáradék
  Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár 
eltartási szerződést kötne, kölcsönös szimpá-
tia és bizalom esetén, ott lakás nélkül. Lovas 
Zsolt. Tel.: 06(30)4876169
 Fiatal, egyedülálló férfi kötne eltartási-
életjáradéki szerződést. Vállal masszíro-
zást, kertiháztartási munkát (autóval). Hív-
jon bizalommal (akár beszélgetésre is). Tel.: 
06(30)8332726
 Ápolónő ápolást-gondozást vállal. Le-
gyen az illető fiatal, idős, nő vagy férfi. Több 
éves szakmai tapasztalattal rendelkezem. 
Bérezés: megegyezés szerint. Tel.: 06(70) 
300-8416

egyéb
 Nehéz fenntartania kertes házát? Felújí-
tanánk külön lakrésszel Önnek, másikkal 
nekünk. Tel.: 06(20)260-8422
 Lakhatásért kerti ház körüli teendőket 
vállal megbízható nyugdíjas. Tel.: 06(20) 
999-3604
 Gondoskodjon időben temetéséről. Kös-
sön temetés biztosítást! Tel.: 06(30)3248912
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szombat 
1018 óráig. Dr. Hubai Margit. III. ker., Kabar 
utca 5. Bejelentkezés: 06(30)3839755. Cégek-
nek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS! 

Kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző ut-
cában Társasház tulajdonát képező 58 nm
es helyiség KIADÓ, amelyben eddig meleg 
konyhás büfé üzemelt. Kizárólag csendes 
tevékenységre! Tel.: 06(30)8564818

Autó
 Autófelvásárlás készpénzért a hét bármely 
napján, évjárattól függetlenül. Tel.: 06(70) 
622-0123
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Keresztútjárás a Kálvária Stációknál
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunha-
xler” Egyesület minden érdeklődőt vár a hagyomá-
nyos német-magyar nyelvű keresztútjárásra április 
14-én nagypénteken, 15 órakor a Kiscelli Kálvária 
Stációknál.

Kamarakórus és húsvéti istentisztelet
A régi kereszt címmel a Cantanti Credenti kamara-
kórus ad koncertet április 14-én, nagypénteken 16 
órai kezdettel a Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban. A belépő ára 500 forint, mely-
lyel 15 órától a múzeum kiállításai is megtekinthe-
tők. (Cím: Korona tér 1.) * A Baptista Gyülekezet is-
tentiszteletet tart április 16-án, húsvétvasárnap 10 
órakor a Szőlő utca 48. szám alatt. A belépés díj-
talan. (További információ: www.obudabaptista.hu)

A kiállítás címe: YES!
Az Óbudai Kulturális Központ ad otthont T. Szabó 
László festőművész YES! című kiállításának, mely-
nek megnyitója április 21-én 18 órakor lesz. Az ese-
ményen köszöntőt mond Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere. A tárlatot Kováts Albert 
festőművész, művészeti író nyitja meg, közreműkö-
dik Pozsár Eszter fuvolista, szaxofonos. A kiállítás 
az Óbudai Kulturális Központban május 12-ig, hét-
köznaponként 9-16 óra között tekinthető meg. (Cím: 
San Marco utca 81.)

Dalest a Megbékélés Házában
Schiffer Ádám ária- és dalestjére várják a közön-
séget április 24-én 19 órakor a békásmegyeri Meg-
békélés Háza Templomban. Közreműködik: Haus-
er Adrienne (zongora), Tóth Orsika (gitár, ének). Az 
esten Schumann: A költő szerelme valamint Mo-
zart, Schubert és Mendelssohn művek csendülnek 
fel. (A belépés díjtalan. (Cím: Királyok útja 297., Új-
megyeri tér.)

Vetítés a permi emlékútról
A Német Nemzetiségi Klub és az Újpesti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői tavaly em-
lékutat szerveztek az oroszországi Permbe és Je-
katyerinburgba. Felkeresték azokat a helyeket, ahol 
a II. világháború után Gulág táborok működtek. A 
permi emlékútról április 29-én 15 órakor beszá-
molót és vetített képes előadást tart Pappné Windt 
Zsuzsanna, az Újpesti Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület elnöke. 
(Cím: Szőlő utca 78.)

Zárva a csillaghegyi könyvtár
Határozatlan ideig, műszaki okok miatt bezárt a 
Bajáki Elemér utcai csillaghegyi könyvtár. Április 
21-ig már csak visszavinni lehet a dokumentumo-
kat a következő időpontokban: hétfőn és pénteken 
14-től 19 óráig; kedden 10-től 14 óráig. A csillag-
hegyi könyvtárban váltott tagságok 2017. március 
6-tól – az érvényesség idejéig – a békásmegyeri 
(Füst Milán utca 26), a Fő téri (Fő tér 5.) könyvtár-
ban érvényesíthetők. Április 24-től a még kint lévő – 
csillaghegyi könyvtárból kölcsönzött – dokumentu-
mokat a békásmegyeri és a Fő téri bibliotékába vi-
hetik már csak vissza. 

Bánföldi Zoltán festő, performer művészet-
ében központi jelentőségű az emlékezésnek, 
a hagyomány felhasználásának és újraértel-
mezésének az igénye. Legújabb digitális fo-
tó-festmény sorozata sem nélkülözi ezt a 
gondolkodásmódot, amelyben Jan van Eyck 
művét, mint „Apropó”-t használja egy gon-
dolati egység kifejtésére. Alkotásaiból Re-
naissance 4.0 címmel nyílt kiállítás az Eser-
nyős Galériában április 4-én. A tárlatot Kész-
man József művészettörténész nyitotta meg. 

Esetünkben a képeken feltűnő Ar-
nolfini házaspár nem az emléke-

zés mozgatórugója, nem parafrázis, 
hanem egy kulcs, melyet a néző meg-
felelő módon használva számtalan em-
lékkaput tud kinyitni. A látogató tár-
salkotóvá válik.

Bús Balázs polgármester köszöntőjé-
ben elmondta: az önkormányzat vezeté-

se azzal a koncepcióval nyitotta meg az 
Esernyős Galériát, hogy a tömegkultú-
ra megnyilvánulási formáival és annak 
közönségével szemben egyfajta ellen-
pólust képezzen. A hely nem titkolt kül-
detése, hogy a világ dolgaira leginkább 
nyitott embereket szólítsa meg az itt be-
mutatott alkotásokon keresztül. Ezt te-
szi most is, amikor a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál programsorozatának része-
ként bemutatja Bánföldi Zoltán egyéni 
tárlatát. Mint máskor is, ezen a helyen, 
könnyű kikapcsolódás helyett szellemi 
erőpróba elé állítják a látogatókat. 

A kiállítás megtekinthető május 4-
ig az Esernyős Galériában (Fő tér 2.) 
www.esernyosgaleria.hu. A tárlat lét-
rejöttét – mely a Budapesti Tava-
szi Fesztivál keretében valósul meg – 
ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata 
támogatta.                                         sz

Az emlékezés újraértelmezése

Az Óbuda ma, ahogy mi lát-
juk Facebook-csoport leg-
jobb fotóiból nyílt kiállítás a 
Békásmegyeri Közösségi 
Házban.

Az Óbuda ma, ahogy 
mi látjuk Fb-cso-

port kiállításának meg-
nyitóján akkora volt az 
érdeklődés a Békásme-
gyeri Közösségi Ház-
ban, hogy nehezen lehe-
tett hozzáférni a kiállí-
tott anyaghoz. A csoport 
2013 decemberében jött 
létre azzal a céllal, hogy 
megörökítsék azokat az 
érdekességeket, ame-
lyekkel jártukban-kel-
tükben az óbudaiak ta-
lálkoznak ÓbudaBékás-
megyeren. Azóta létszá-

muk átlépte a háromezer 
főt, aktív tagjaik napon-
ta akár több fotóval is je-
lentkeznek, illetve baráti 
társaságok is kialakultak 
az elmúlt évek során.

Rábóczki Zsuzsa, a 
Békásmegyeri Közössé-
gi Ház vezetője rendha-
gyó kiállításnak nevezte 
a tárlatot, mert mint el-
mondta, általában vagy 
amatőr vagy profi mű-
vészek anyagait szok-
ták kiállítani, ezúttal pe-
dig azok képei láthatók, 
akiknek egyszerűen tet-
szik a lakóhelyük, sze-
retnek itt élni, és tetszik 
nekik az, amit látnak és 
ezt fotózzák le, hogy a 
képek azután másoknak 
is élményt nyújtsanak. 

Óriási képmennyiségből 
kellett összeválogatni 
azt az anyagot, amely vé-
gül megtekinthető, mert 
mindenki képét nyilván-
valóan nem lehet kiállí-
tani. Ám egy tévékészü-
léken a ház nyitvatartá-
si idejében folyamatosan 
látható a többi fotó is.

Neubrandt István ki-
állításmegnyitó beszé-
dében elmondta, hogy 
az indulásuktól eltelt há-
rom és fél év alatt mint-
egy három és fél ezer tag 
csatlakozott a csoport-
hoz, akik sokan bará-
ti viszonyban vannak és 
más sport, kulturális és 
szabadidő rendezvénye-
ken is közösen vesznek 
részt.                        B. Z.

Óbuda ma, ahogy mi látjuk

Fotó: Antal István
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Az egyik legfontosabb keresztény ünnep a hús-
vét, amelyen Jézus kereszthalálára, feltámadásá-
ra emlékezünk. Ezzel minden ember bűnét meg-
váltotta, feltámadásával pedig győzelmet aratott a 
halál felett. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünne-
pek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem 
esnek minden évben ugyanarra a napra. 

Sokáig vita tárgya volt, mikor is legyen ez 
az ünnep. Az első niceai zsinat 325ben 

határozott úgy, hogy a keresztény húsvét idő-
pontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni el-
ső holdtöltét követő vasárnap legyen. Ennek 
meghatározására nem jelöltek ki egységes 
módszert, ezért másképp számoltak a nyu-
gati és a keleti egyházakban. A VI. század-

ban alakult ki az az eljárás, amelyhez az or-
todox egyházakon kívül valamennyi keresz-
tény egyház azóta is tartja magát. Idén április 
16ra és 17re esik húsvét ünnepe.

Hosszú időszak
Az egyház szertatásaiban a hosszú ünne-

pi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár ele-
ji hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, 
amelyet Jézus negyvennapos böjtjének em-
lékére tartanak. Ezt kisebb ünnepek követik. 
A nagyhét a nagyböjt utolsó hete. A virágva-
sárnap a húsvét előtti vasárnap, amely Jézus 
Jeruzsálembe vonulását idézi, ahol a nép ün-
nepelte. Ilyenkor szokás barkát szentelni, és 
körmenettel vonulnak a templomba. 

Nagyhét szokásai
A nagyhéten belül, a Húsvéti Szent Há-

romnapon, azaz, nagycsütörtökön, nagy-
pénteken és nagyszombaton emlékezik meg 
a kereszténység Jézus Krisztus kínszenve-
déséről, kereszthaláláról és feltámadásá-
ról. Nagycsütörtök Krisztus utolsó vacso-
ráját, majd elfogatásának és szenvedéseinek 
a kezdetét idézi. Ezt a napot zöldcsütörtök-
nek is szokás nevezni, mert a böjt miatt, és a 
jó termés reményében ilyenkor valami zöl-
det, például spenótot fogyasztanak a hívők. 
Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja, 
a böjt és a gyász ideje. Ekkor szokás a ke-
resztútjárás, amely során Jézus szenvedése-
inek egyes állomásait idézik fel. Ezt a na-
pot a babona szerencsétlennek tartotta, ti-
los volt mindenféle állattartással, földmű-

veléssel kapcsolatos munka. Nem gyújtot-
tak tüzet, nem szőttek, fontak. Nagyszom-
bat a feltámadás jegyében zajlik. Arra a 
napra emlékeztet, amikor Jézus húsvétva-
sárnap hajnalán, ahogy előre megmondta, 
feltámadt. Ekkor ért véget a negyvennapos 
böjt. Tüzet szenteltek, aminek parazsát, ha-
muját eltették, gyógyításra használták. 

Vasárnap, hétfő
Húsvétvasárnap a keresztények a feltá-

madt Jézust ünneplik. Ehhez a naphoz tar-
tozott az ételszentelés hagyománya. A dél-
előtti misére letakart kosárral mentek a hí-
vők, amiben kalács, tojás, bárányhús, sonka 
és bor volt. Ekkor sem volt szabad munkát 
végezni. Húsvéthétfő a locsolkodás napja, 
aminek alapja a víz termékenységvarázs-
ló, tisztító erejébe vetett hit. A népszokások 
szerint ilyenkor a férfiak sorba járták a há-
zakat, és versek, énekek kíséretében locsol-
ták meg a lányokat, asszonyokat. Cserébe 
a lányok piros tojást adtak a legényeknek, 
ami a szerelmet, az életet jelképezi. 

Az ünnep szimbólumai
A tojás az élet újjászületésének, a termé-

kenységnek ősi jelképe, a kereszténység-
ben a feltámadás szimbóluma lett. A bá-
rány Jézust jelképezi, aki áldozati bárány-
ként halt kereszthalált az emberiség meg-
váltásáért. A nyúl, mint húsvéti jelkép, a 
németeknél terjedt el, az egyik verzió sze-
rint a germán tavaszistennő nyúllá változ-
tatta a madarát. Onnan került hozzánk.

A magyar és az európai keresztény hagyo-
mányban a húsvéti ünnepkör során kiemelt 
jelentősége van az elfogyasztott ételeknek. 
Jellegzetes húsvéti étel a kalács, a sonka, a 
bárány és a tojás. Manapság e téren is ke-
vesebben követik a hagyományokat, de bi-
zonyos ételek nem hiányozhatnak az ünne-
pi asztalról. Néhány ötletet kínálunk ehhez.
 

Sajtos zellerkrémleves
Hozzávalók: 2 fej zeller, 25 dkg márványsajt, 
3 dkg vaj, 2 fej vöröshagyma, 1 burgonya, 6 
dl tej, 6 dl csirkehúsleves, 3 evőkanál tejszín, 
babérlevél, metélőhagyma, só, bors, 1 bagett. 
Elkészítés: a zellert, burgonyát, vöröshagy-
mát megtisztítjuk, felkockázzuk. Egy edény-
ben olvasszuk fel a vajat, tegyük bele a hagy-
mát, zellert, kevergetve főzzük pár percig. 
Fedjük le, pároljuk puhára, majd tegyük bele 
a burgonyát, a babérlevelet, a tejet és a húslét, 
majd forraljuk fel. Lassú tűzön főzzük vagy fél 
óráig, utána vegyük ki a babérlevelet, és turmi-
xoljuk össze. Öntsük vissza az edénybe, íze-

sítsük sóval, borssal. Keverjük a levesbe a tej-
színt. A bagett szeleteket szórjuk meg a reszelt 
sajttal és pirítsuk meg. Szedjük tányérokba a 
levest, erre tegyünk egy szelet sajtos bagettet, 
metélőhagymával megszórva tálaljuk. 

Töltött bukta 
paradicsomos raguval

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 csomag szárí-
tott élesztő, 1 mokkáskanál só, 2 tojássár-
gája, 3 evőkanál olaj, 1 tojás a kenéshez. A 
töltelékhez: 25 dkg húsos füstölt sonka, 2 
paradicsom, 2 szál friss bazsalikom, bors.
Elkészítés: a lisztet keverőtálba szitáljuk, 
hozzáadjuk a szárított élesztőt, a sót, tojás-
sárgákat, és annyi meleg vizet, hogy köny-
nyen gyúrható tésztát kapjunk. Ezután meg-
locsoljuk olajjal, és a kézi robotgéppel hólya-
gosra dagasztjuk. Letakarjuk, és a duplájá-
ra kelesztjük. Közben a töltelékhez a füstölt 
sonkát apró kockákra vágjuk, és keverőtál-
ba szórjuk. A paradicsomot megmossuk, fel-
aprítjuk, a sonkához adjuk. A felaprított ba-

zsalikommal, borssal fűszerezzük, össze-
keverjük. A megkelt tésztát lisztezett gyú-
ródeszkán 3-4 mm vastag, négyszögletes 
alakra nyújtjuk, és nyolc, nagyjából egyfor-
ma darabra vágjuk. Mindegyik tésztadarab 
egyik felére szétosztjuk a tölteléket, felcsa-
varjuk úgy, hogy a hajtás alul legyen, a két 
végét is aláhajtjuk, és sütőpapírral bélelt tep-
sibe tesszük, egymástól 3-4 cm-re. Még fél 
órát kelesztjük, majd megkenjük a felvert to-
jással, és előmelegített sütőben 30-40 perc 
alatt megsütjük. Hidegen, melegen is finom. 

Tojáslikőrös kuglóf
Hozzávalók: 5 tojás, 25 dkg porcukor, 2 va-
níliás cukor, 250 ml étolaj, 2 dl tojáslikőr, 12 
dkg liszt, 12 dkg étkezési keményítő, 4 te-
áskanál sütőpor. 
Elkészítés: a tésztához a tojást, porcukrot, 
vaníliás cukrot habosra keverjük, hozzáad-
juk az olajat és a likőrt. A lisztet elkeverjük a 
keményítővel és a sütőporral, a tojásos ke-
verékhez adjuk. Összekeverjük, kikent kug-
lófformába öntjük, és mintegy hatvan percig 
sütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk. 

Húsvéti szokások

Az ünnepi asztalra ajánljuk

Húsvéti kert Békásmegyeren

Fotó: Antal István
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Pályázni formanyomtatványon lehet, 
mely letölthető a www.obuda.hu és 
a www.ovzrt.hu honlapról, vagy sze-
mélyesen átvehető az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszol-
gálatán (1033 Budapest, Mozaik ut-
ca 7.). A pályázatok benyújtására fo-
lyamatosan van lehetőség, azok bon-
tására minden hónap utolsó mun-
kanapján 12 órakor került sor az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
Zrt. hivatalos helyiségében, mely-

nek kiértékeléséről a pénzügyi, tulaj-
donosi és vagyonnyilatkozat kezelő 
bizottság az azt követő ülésén dönt.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, 
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Balázs Lajos Óbudai Civil Díj adományozása
ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010ben helyi elismerést alapított civil 
szervezetek részére, mely a képviselőtestület döntése alapján „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” néven 
kerül átadásra 2013-tól.
Ki kaphatja a Díjat? Az a Budapest Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata területén 
bejegyzett civil szervezet, amely a kerület polgárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló szín-
vonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevők általános elégedettsége mellett legalább 3 éve fo-
lyamatosan végzi.
Ki jelölhet? Minden, III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos vagy 
III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek? Az elismerésben részesítendő civil szervezet nevét, székhelyének 
címét, a szervezet jegyzésére jogosult személy nevét; részletes indokolást; a javaslattevő személy vagy 
szervezet nevét és lakcímét, illetve székhelyének címét. 
A Díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A díjazott szervezetről a képviselő
testület dönt a civil és nemzetiségi bizottság javaslatának figyelembevételével. A „Balázs Lajos Óbu-
dai Civil Díj” ez év szeptemberében, az Óbudai Piknik – Civil és Nemzetiségi Nap keretében – kerül 
átadásra. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2017. április 28-ig (péntek) várják a következő címre: Budapest 
Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata Civil és Nemzetiségi Iroda (1033 Budapest, 
Fő tér 4.) A Díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt Csikósné Mányi Júlia nyújt a 
437-8645-ös telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Óvodakötelessé váló gyerekek óvodai előjegyzése 
• A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentke-
zés alapján történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy: A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt. 
• A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének meg-
felelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozá-
sára tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt. 72 §. (2)).
• Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg ille-
tékes - vagy választott - önkormányzati fenntartású, továbbá nem önkor-
mányzati fenntartású óvodában lehet.
• A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közö-
sen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megál-
lapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivé-
ve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintet-
ben korlátozta vagy megvonta.
A beíratás időpontja: 2017. május 2-5., kedd-szerda: 8-12 és 13-17; 
csütörtök: 13-18, péntek: 8-12 óráig.
A beíratáskor be kell mutatni a gyermek:
• nevére kiállított személyi azonosítót, vagy születési   anyakönyvi kivo-
natot;
• a lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
• továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát (rendelet 20. § (3));
• a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek iga-
zolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyaror-
szág területén. (Nkt. 92. §).
• A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez 
a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos ne-
velési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógype-
dagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai cso-
portban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos 
óvodai csoportban történhet. (Nkt. 47. § (3)).
A „kötelező óvodáztatás” tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 

2014-ben születtek és 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, 
illetve azokra a gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még 
nem jártak óvodába. A 3 éves kortól történő óvodába járás alól felmentést 
lehet kérni. A felmentést a szülő kezdeményezheti (a körzet szerinti óvo-
dában), és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetérté-
sével. (A kérelemhez szükséges Adatlap letölthető az obuda.hu honlap-
ról, illetve beszerezhető a védőnőtől.)
Azoknak a gyermekeknek, akik 2017. szeptember 1. után töltik be a 
3. életévüket, majd 2018. szeptember 1-jétől lesz kötelező az óvodá-
ba járás. Így esetükben, a 2018 májusi óvodai előjegyzés időpontjában 
kell jelentkezni óvodai beiratkozásra.
Óvodáztatással, felmentéssel kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek 
a kerületi óvodai referenstől: Halasiné Petrovai Erika +36-1-437-8995.

Óvodás lesz a gyermekünk címmel tájékoztató fórumot rendezett a szü-
lőknek az önkormányzat az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és In-
formációs Pontban március 27-én. A résztvevők egyebek mellett megis-
merhették a III. kerületi óvodai hálózatot, hasznos tudnivalókról hallhattak 
az óvodakezdés kapcsán

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj 
adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a lakosság indítványait vár-
ja a 2017. évi Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj odaítéléséhez.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének az Óbuda 
Lakosságának Egészségéért Díj alapításáról és adományozásának rend-
jéről szóló, többször módosított 35/2007.(V.30.) önkormányzati rendelete 
alapján 2017. évben is kiosztják az Óbuda Lakosságának Egészségéért 
Díjat, melyhez az önkormányzat várja a lakosság indítványait.
A rendelet értelmében Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adomá-
nyozható mindazon személynek vagy közösségnek, aki a kerület lakossá-
gának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a re-
habilitáció vagy a betegség megelőzése terén kifejtett tevékenységével, 
akár az egészségügyben kifejtett szervező munkájával kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott szemé-
lyére bárki tehet indítványt.
A díjat a „Semmelweis Napon”, ünnepélyes keretek között adják át annak 

a személynek vagy csoportnak, akinek a képviselő-testület az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli.
A díjat 2017. június 30-án (pénteken) adják át.
Az indítvány tartalmi elemei
Indítvány olyan természetes személyre vagy csoportra (szervezetre/in-
tézményre) nyújtható be, mely az egészségügy terén kifejtett kimagasló 
teljesítményével (életművével) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellá-
tásához, szolgáltatásainak fejlődéséhez, Óbuda-Békásmegyer lakossá-
ga életminőségének javításához hozzájárul(t).
Az indítványnak legalább fél oldal terjedelmű indokolást kell tartalmaz-
nia, mely részletezi a díjra javasolt személy vagy csoport tevékenységét, 
eredményeit.
Az indítvány benyújtásának módja:
Az indítványt a szociális szolgáltató főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 
2.) dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton (1300 
Bp., Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egész-
ségügyi referenstől kérhető a 437-8659-es telefonszámon.
Az indítványok beérkezési határideje: 2017. május 12. (péntek) 12 óra.

Dajka felvétele
Az Ágoston Művészeti Óvoda/Kastély 
Tagintézmény (1037 Budapest, Bécsi út 
236.) pályázatot hirdet 1 fő határozatlan ide-
jű dajkai állásra. Alkalmazási feltételek: 8 ál-
talános, dajkaképző; büntetlen előélet; ma-
gyar állampolgárság. Előnyt jelentő tapasz-
talat: óvodában szerzett szakmai tapasz-
talat. A munkakör legkorábban 2017. má-
jus 2-től tölthető be. A pályázatok benyújtá-
sának határideje: 2017. április 26. A pályá-
zatok elbírálásának határideje: 2017. április 
30. A pályázat benyújtásának módja: postai 
úton. Tartalma: fényképpel ellátott önéletrajz 
elérhetőség megjelölésével; óvodapedagó-
gusi bizonyítvány másolata; 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Fotó: Benkő Vivien Cher
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FO gA dÓ ÓRA. Zsiga-kár pát dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá ban 
(Ka szás dű lő ut ca 7.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba lázs ügy-
véd del minden hónap negyedik keddjén (legközelebb április 25-én) 
17-től 19 órá ig. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog se-
gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd májusban kivételesen a második ked-
den (május 9-én) 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 irodá-
jában (Bécsi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés 
nem szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye-
ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal 
a ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü-
let Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb 
ol da li épü let szár nya.)

Kereszténydemokrata Fórum
Dr. Farkas Péter szociológus, az 
EMMI család- és ifjúságpolitikáért 
felelős államtitkárság főtanácsadó-
ja tart előadást  „A család élteti a 
társadalmat” címmel május 2-án 
18 órától a Kereszténydemokrata 
Fórumon, a Selyemgombolyítóban 
(Miklós tér 1.). A részvétel díjtalan.

Jubileumi szuperkoncert
Jubileumi szuperkoncertet tartott 
Szűcs Judith énekesnő pályára 
lépésének 45. évfordulóján, április 
10-én az Erkel Színházban, ahol 
Balázs Fecó, Tátrai Tibor, Szűcs 
Antal Gábor is színpadra lépett. A 
városrészben élő művésznőt az óbudai székhelyű Duna Autó Zrt. 
autóhasználattal, egy Seat Leon rendelkezésre bocsátásával támo-
gatja előreláthatólag egy évig.

Minden szombaton 8-tól 14 óráig Liliomkert termelői piac a Nánási Udvarban, ahol 
közvetlenül a termelőktől töltheti fel éléskamráját egészséges élelmiszerekkel






