
Óbudai nyugdíjasok kedvezményes 
üdülésen vehetnek részt Siófok-Sós-
tón az önkormányzat támogatásával.

Másfél évig tartó munkálatok után befe-
jeződött a Kandó Kollégium felújítása. 
Faültetéssel ünnepeltek ez alkalomból.

A Lupa Beach-en ingyenes strandna-
pon vehetnek részt május 25-én az 
óbudai lakcímkártyával rendelkezők.

XXV. év fo lyam 9. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2019. május 11.
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Kedvezménnyel a Balatonra Elkészült a Kandó Kollégium Ingyenes strandnap
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Átadták a Békásmegyeri Vásárcsarnok új épületét

A piac és közösségi tér fejlesztésének első üteme lezárult: elkészült a Békásmegyeri Piac új csarnoképülete és az ahhoz tartozó mélygarázs a Heltai Je-
nő téren. Az új létesítményt április 26-án adták át. Az ünnepi eseményen részt vett és beszédet mondott Bús Balázs polgármester, Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyűlési képviselő és Tarlós István főpolgármester is                                                                                                        Folytatás a 2. oldalon

Óbuda Napján a családi programok és koncertek 
mellett kiosztották a kerület fejlődését segítő, a 
közösség számára értéket teremtő polgárok ki-
tüntető díjait. Óbuda-Békásmegyer új díszpolgá-
ra dr. Béres József kémikus.

Szent Flórián, Óbuda védőszentjének 
napjához kapcsolódóan május első hét-

végéje, Óbuda Napja immár 13. alkalom-
mal Óbuda-Békásmegyer első számú ün-
nepe. A családi- és szórakoztató progra-
mok mellett ez a nap a helyi civil szervezek 
legnagyobb seregszemléje is. Május 4-én 
adták át a városrész legrangosabb elisme-

réseit azoknak a kiválóságoknak, akik kö-
zösségépítő munkájukkal, Óbuda hírnevét 
öregbítő tevékenységükkel, kulturális érté-
kek teremtésével vagy sportsikerekkel pél-
dát mutatnak. 

Összeállítás a 8-9. oldalon

Rangos elismerések a kerület ünnepén

Fotó: Zumpf András
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Folytatás az 1. oldalról
- Hosszú ideje várunk erre a mai napra – mond-
ta beszédében Bús Balázs polgármester a Bé-
kásmegyeri Piac új csarnoképületének sajtó-
nyilvános megnyitóján. Hozzátette: - a régi és a 
most elkészült piac közti átmeneti állapot és az 
építkezés kellemetlenségei nem kevés türelmet 
követeltek a környéken élőktől, illetve a piac 
árusaitól és rendszeres vásárlóitól is, de aki itt 
körülnéz, bátran mondhatja: megérte. Lezárult 
ugyanis a Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér 
építésének első üteme, elkészült és az árusok 
birtokba vehették a modern csarnoképületet. A 
mintegy 40 éve épült, akkor átmenetinek szánt 
piacépület megújítását régóta szerette volna 
már elérni a kerületi önkormányzat. 

Az újraálmodott piac és közösségi tér kivi-
telezése – 2012 óta tartó tervezés után, a Ma-
gyarország Kormányától kapott támogatás 
birtokában – 2017 nyarán kezdődhetett el. 
Ebben komoly szerepet vállalt Varga Mihály 
pénzügyminiszter. Orbán Viktor miniszter-
elnök és kormánya a közel 8 milliárd forin-
tos beruházás mögé állt. A 2017-es év folya-
mán közbeszerzési eljárás során választották 
ki a fejlesztés generálkivitelezőjét, és bontat-
ták le a vállalkozói piacot. Annak érdekében, 
hogy az ottani bérlők a kivitelezés ideje alatt 
folytatni tudják kereskedelmi tevékenységü-
ket, egy új ideiglenes piac létesült a Heltai 
Jenő térhez közel, a Pünkösdfürdő utca és a 
Hatvany Lajos utca sarkánál. 

Bús Balázs ezzel kapcsolatban azt mond-
ta: a költségeket fi rtatóknak érdemes fi gye-
lembe venniük, hogy egy időben, egyszerre 
két piacba invesztált az önkormányzat, mivel 
nem kockáztathatta a szolgáltatás és a közös-
ségi élet felfüggesztését. A régészeti feltárás 
után elindulhattak az új vásárcsarnok építési 
munkálatai. A múlt év folyamán megépült az 
új csarnoképület szerkezete, melyen idén már 
csak kisebb befejező munkálatok maradtak 
hátra, illetve a bérlők bevonásával az üzlet-
helyiségek belső kialakítása valósult meg.  A 
polgármester beszédében a mostani fejlesz-
tést messze a legnagyobb volument képvise-
lő kerületi innovációként jellemezte: - Amit 
láthatnak, abban nem csak beton, üveg, és 
egyéb építőipari infrastruktúra érhető tetten, 
hanem az a XXI. századi elvárásoknak meg-
felelő gondolatiság és érzékenység is, melyek 
igazán szerethetővé teszik az új piacot.

Bőven lesz parkolóhely
Az új létesítményben 188 férőhelyes mély-

garázs jött létre, ahol a lifthez legközelebb eső 
területeken külön parkolóhelyek érhetők el a 
mozgáskorlátozottak, a családok, valamint – 
német mintára – a hölgyek számára. A csarno-
képület megnyitása után elektromos töltőpon-
tok is lesznek. Szintén a mélygarázsban kultu-
rált mosdók állnak rendelkezésre a látogatók 
részére. A mozgáskorlátozottak számára fenn-
tartott mosdóban lehajtható pelenkázóasztal 
is található. Az új csarnoképület 50 üzlethe-

lyiséggel kezdi meg a működését, amelyek a 
földszinten helyezkednek el, és ugyanitt kap-
tak helyet a piacüzemeltetés irodái, az elsőse-
gélynyújtó helyiség, valamint a gombavizsgá-
ló is. Az árumozgatásra külön rakodóudvar áll 
rendelkezésre a bérlők részére, a hús- és hen-
tesáru üzletek, illetve a büfék számára elkülö-
nített folyosón lehetséges az üzlethelyiségek 
feltöltése. Az új csarnoképület tetején korszerű 
zöldtető található, amely a II. építési ütemben 
napelemekkel fog kiegészülni. 

„A III. az egyik 
leggyorsabban fejlődő kerület”

- A kormány egyre nagyobb mértékben tud 
hozzájárulni az önkormányzati beruházások-
hoz, a családok megerősítéséhez és a vállal-
kozások fejlődéséhez is – hangsúlyozta Var-
ga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési 
képviselő az átadón. Mint mondta: a folyama-
tos, az emberek számára is érzékelhető fejlő-
déshez nemcsak a gazdasági eredmények, ha-
nem a kormány, az önkormányzatok, egyhá-
zi és egyéb szervezetek hatékony együttmű-
ködése is hozzájárult. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata az itt élőkkel közösen elérte, 
hogy a főváros III. kerülete az egyik leggyor-
sabban fejlődő területe legyen Magyarország-
nak – tette hozzá Varga Mihály.

„A fejlődés kulcsa
a közösségépítés”

- Mértékadó kutatások bizonyították, hogy a 
települések jólétének, egyenletes fejlődésének 
kulcsa a helyi adottságokra építő, a kulturális 
értékeken alapuló közösségépítés. Öröm lát-
ni, hogy Észak-Budán teret nyitnak mindazon 
kezdeményezésnek, amelyek közelebb hoz-
zák egymáshoz az embereket – fogalmazott 
Tarlós István főpolgármester. A kerület koráb-
bi polgármestere hangsúlyozta: Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának jelmondata, a Kö-
zösséget építünk  mutatja a kerület döntésho-
zóinak szándékát, és 2019-ben is támogatnak 
minden olyan megmozdulást, amely a kör-

nyék lakóit a közös értékek mentén összefűzi. 
- Ebben a munkájukban, ahogy eddig is, szá-
míthatnak Budapest városvezetésének támo-
gatására – tette hozzá Tarlós István.

Kezdődik a II. ütem 
Az ünnepi beszédek után Bús Balázs pol-

gármester átadta a csarnoképület kulcsait az 
üzemeltetőnek, a Békásmegyeri Piac Kft. 
ügyvezetőjének, Horváth Antalnak, majd a 
sajtó képviselői és a meghívott vendégek kör-
bejárhatták a létesítményt. A Heltai Jenő tér 
egy részére már új utcabútorok, padok, hulla-
dékgyűjtők, kerékpártárolók és növények ér-
keztek. A projekt keretén belül fákat is ültet-
nek. Terv szerint összesen 46 darabot. Ezen 
felül a kivágott fák miatt fapótlási kötelezett-
sége is van a kivitelező vállalkozónak, így a 
kerületben további 166 fát ültet el a projekt 
keretén belül. A II. építési ütemben további 
üzlethelyiségek és a közösségi tér kialakítása 
következik majd, ezzel válik teljessé a Heltai 
Jenő tér komplex rehabilitációja. Ez az ütem 
a régi csarnoképület lebontásával veszi kez-
detét, és nagyjából másfél hónapig fog tarta-
ni. A kivitelezés, vagyis az egész projekt zá-
rása várhatóan 2020 elejéig tart majd. 

Csak magyar pénzből
A teljes, 11 ezer négyzetméterre kiterjedő 

beruházás összköltsége – ami a tervezést, a ki-
vitelezést, az engedélyezést, a műszaki ellen-
őrzést, a projektmenedzsmentet, a 2017 nya-
rán létrehozott Ideiglenes Piac kiadásait és 
minden egyéb költséget tartalmaz – 7,9 mil-
liárd forint, amiből 6,3 milliárd forintot Ma-
gyarország Kormánya biztosít a kerület szá-
mára. A beruházáshoz Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata 1,6 milliárd forint 
önerővel járult hozzá. Tehát nincs benne Eu-
rópai Uniós forrás. A beruházás most lezárult 
első üteme időben és költségekben is a fejlesz-
tés nagyobbik részét jelentette: az előzetes vá-
rakozásoknak megfelelve nagyjából 5,2 milli-
árd forintba kerültek az eddigi munkálatok.

Elkészült a legnagyobb kerületi beruházás első üteme

Átadták a Békásmegyeri Vásárcsarnok új épületét
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Ünnepélyes keretek között 
vehették birtokba a békás-
megyeriek és minden vásár-
ló az újonnan elkészült piac 
csarnoképületét április 27-
én. A Heltai téren felállított 
színpadon egész délelőtt 
fellépők váltották egymást, 
a gyerekeket pedig kézmű-
ves foglalkozások kötötték 
le, míg szüleik a friss áruk-
ból válogathattak. 

Akik már régebb óta 
laknak a környé-

ken, azok visszaigazol-
hatják, hogy maga a pi-
ac régi épülete már 30 
évvel ezelőtt is meglehe-
tősen rossz állapotú volt, 
így bár fekvésénél fog-
va kulcsfontosságú kö-
zösségi tér szerepet kel-
lett volna játszania, er-
re a külleme és elavult-
sága nem tette alkalmas-
sá. Most fordult a kocka. 
Amikor reményeinknek 
megfelelően sok milli-
árdos támogatást kap-
tunk Magyarország kor-
mányától, biztossá vált, 
hogy a piacot és a köz-
vetlen környékét meg 
tudjuk újítani – mondta 
ünnepi beszédében Bús 
Balázs polgármester.

- Óbuda, méretét te-
kintve a magyarorszá-
gi nagyvárosokkal ve-
tekedhet, így természe-
tes, hogy több olyan cso-
mópontja is van, ahol az 
emberek nagy számban 
megfordulnak. Amit lát-
hatnak, nem csupán piac, 
de egy olyan találkozási 
pont is, ahol már régóta 
szerettünk volna a hely 
jelentőségéhez illeszke-

dő, méltó körülménye-
ket teremteni. Ennek a 
változtatási szándéknak 
a leképeződése a minden 
elemében XXI. századi 
piacépület, amely kivite-
lezése 2 ütemben zajlik. 
Folytatódik tehát a kö-
zösségi tér kialakítása és 
természetesen a tervek-
nek megfelelően a hátra-
maradt növénytelepítés 
is – tette hozzá a kerület 
vezetője, aki személyes 
történetével zárta beszé-
dét. Elmondta, hogy 35 
évvel ezelőtt élete legiz-
galmasabb időszakát élte 
itt, amikor a Zipernows-
ky iskolában tanított, ké-
sőbb pedig mikor csalá-
dot alapított, az út má-
sik oldalán lakott. Ezért 
a hely közeli és sokat je-
lent számára, úgy véli a 
panelházas környezetben 
fontos szerepe van a piac 
jelentette közösségi tér-
nek. Az árusok, nem egy-
szerű árusok, ők a vásár-
lók barátaivá válnak, sok 
esetben az egyetlen kap-
csolatot jelentve a külvi-
lággal. 

- Úgy gondolom, a pia-
ci árusnak a termékek ér-
tékesítésén túl is van fe-
lelőssége, nekik is érez-
niük kell, hogy meny-
nyit segíthetnek egy-egy 
kedves szóval, megosz-
tott információval. Ezért 
számítok rájuk a magány 
elleni küzdelmünkben 
– tette hozzá a polgár-
mester.

A program további ré-
szében a színpad és a kör-
nyék megtelt muzsiká-
val: az Óbudai Népzenei 

Iskola népihangszeres 
összeállítását élvezhet-
te elsőként a közönség, 
majd a Balance Wheel 
Group jazz koncertje zár-
ta a műsort. Mindeköz-
ben az őstermelői asz-
taloknál kézműves fog-
lalkozásokat tartottak. 

A gyerekek megismer-
kedhettek a környezettu-
datosság alapjaival, nö-
vényfelismeréses játék-
ban vehettek részt és a 
közelgő anyák napjára 
ajándéktárgyat is készít-
hettek édesanyjuk, nagy-
mamáik számára.

Megnyílt az új piac, a közösségi élet színtere

A piac 
nyitvatartása

Vasárnap: zárva
Hétfő: 6:00–18:00
Kedd: 6:00–18:00
Szerda: 6:00–18:00
Csütörtök: 6:00–18:00
Péntek: 6:00–19:00
Szombat: 6:00–14:00

Fotó: lokal.hu Fotó: lokal.hu
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Békás megyeri 
Piac

300-400
900-1200
200-250
100-300
250-350
300-400
400-600
600-800
250-400
150-198
298-400
350-498
199-250
450-550
100-170
899-950
799-898

1100-1200

399-499
780-880

199-250
450-599
598-798
689-998

698-798
300-480

598-698
299-398
298-399
350-498

1150-1500
1200-1350
1150-1350
399-590

1100-1380
498-550

2200-2300
2250-2350

Czebei Gabriella: - A közel-
ben lakom, már harminc éve 
rendszeresen járok a piac-
ra. Időszerű volt az új csarnok 
megépítése, a régit már túlnőt-
te az idő. Az új vásárcsarnok 
tisztább, kulturáltabb, sokkal 
levegősebb, a standok tága-
sabb elhelyezése lehetővé te-
szi a szabadabb, lökdösődés 
nélküli vásárlást.  Az árufelhozatal megfelelő, az el-
adókat és a „kofák” többségét még a régiből isme-
rem. Az új piac külsőleg is tetszik, a szépen kiala-
kított park és a megújult környezet látványa kelle-
mes érzést kölcsönöz, jobb hangulatban megyek be 
a csarnokba, türelmesebben vásárolok, ha szép az 
idő, kiülök kicsit napozni a térre.
Jobb István: - A feleségemmel ősidők óta járunk 
vásárolni, nekünk ez nem 
csak szükséglet, hanem min-
dennapi kikapcsolódás is egy-
ben. Nem volt nehéz átszok-
ni ebbe a modern, esztétikus, 
tágas terekkel kialakított csar-
nokba. Drága beruházás le-
hetett, de megérte. Itt minden 
megtalálható, nagy a válasz-
ték, nagyon szeretjük az ős-
termelők friss, szemnek is tetsző áruit. Csak a leg-
szükségesebb dolgokat vesszük meg, feleségem 
kezeli a kasszát, nem költi akármire a pénzt. A ré-
gi piaccal szemben pozitív változás, hogy itt sokkal 
nyugodtabban tudunk vásárolni, van hely a nézelő-
désre, ismerősökkel való beszélgetésre.
Rajcsányi Lászlóné: - A két 
piac között nagy a különbség. 
31 éve járok ide vásárolni, 
megszoktam a régit, de azért 
ez az új sok mindenben más. 
Korszerű, vásárlóbarát, szinte 
minden kapható, az árak kö-
zött egyelőre nem érzek vál-
tozást. A régi túlzsúfolt volt, a 
rengeteg kipakolt áru akadályozta a szabad közle-
kedést. Ami a csarnokon belül van az tökéletes, ám 
sokakkal ellentétben még nem vagyok elragadtatva 
a külső környezettől.            Kép és szöveg: lovas 

Vélemények 
az új vásárcsarnokról 
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Támogatott civil szervezetek
és idősek napi programok

• A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésében 20 millió forintos civil alapot hozott létre 
a civil szervezetek támogatására. A felhívásra össze-
sen 86 érvényes pályamű érkezett be a március 8-ai 
határidőig. Az elbírálásra és a keretösszeg felosztá-
sára létrehozott munkacsoport tagjai a beérkezett pá-
lyaművekről alkotott véleményük kialakítása során fi -
gyelembe vették a pályázó szervezet tevékenységé-
nek társadalmi hasznosulását, azt, hogy a kért támo-
gatás milyen mértékben szolgálja a kerület lakossá-
gának érdekeit, valamint, hogy mekkora létszámú a 
pályázó szervezet célcsoportja. A munkacsoport ja-
vaslata és a képviselő-testület döntése alapján 84 
szervezet részesült támogatásban.
• Október 1-je az Idősek Világnapja. Ebből az al-
kalomból rendezik októberben az MMG Baráti Kör 
kulturális programját. A Nyugdíjasok Budapesti 
Szövetségének elnöke és az MMG Baráti Kör titká-
ra is az Óbuda-Békásmegyer Idősek Tanácsának 
tagja. A Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének ja-
vaslatára, az önkormányzat 100 ezer forinttal támo-
gatja a rendezvényt.

A felvetett problémák jelen-
tős részére megoldást je-

lent az Egészséges Budapest 
Program, melyben a Szent Mar-

git Rendelőintézet Vörösvári úti 
és Csobánka téri szakrendelőit 
2020-2021-ben teljesen felújít-
ják. A program során a szakren-

delőkben kicserélik a nyílászá-
rókat és klimatizálják az épü-
leteket. A hosszú előjegyzési és 
várakozási időket az előjegyzé-
si és beteghívó rendszer korsze-
rűsítésével, valamint online elő-
jegyzési és call-center szolgálta-
tás bevezetésével szorítja vissza 
a Szent Margit Rendelőintézet. 
Ugyancsak kiemelt fi gyelmet 

fordítanak majd a mellékhelyi-
ségek tisztaságára, a megfelelő 
számú ülőhely biztosítására, to-
vábbi víz automatákat szerelnek 
majd fel a szakrendelőkben. A 
Csobánka téri szakrendelő ese-
tében tervek készülnek a parko-
lási problémák rendezésére és 
megvizsgálják a büfé újbóli ki-
alakításának lehetőségét is.

Több együttműködési megállapodás kötéséről, környezet-
tudatos szemléletmód elősegítését célzó programról, to-
vábbá sport és szociális területet érintő támogatási for-
mákról is döntöttek a képviselők az április 25-én tartott tes-
tületi ülésen. Elfogadták többek közt a III. kerületi Rendőr-
kapitányság múlt évi munkájáról szóló beszámolót, vala-
mint a tavalyi Óbudai Egészségügyi Konzultáció kapcsán 
kidolgozott intézkedési tervet.

Elkészült a III. kerületi Rendőrkapi-
tányság 2018. évi munkájáról szó-

ló beszámoló. A Szikszó Sándor rendőr-
alezredes, kapitányságvezető által jegy-
zett anyag összességében javuló tenden-
ciákról számolt be, mind a regisztrált 
bűncselekmények számának, mind a re-
gisztrált kiemelten kezelt bűncselekmé-
nyek számának alakulása tekintetében. 

Ebből kiderül, hogy a regisztrált bűn-
cselekmények tovább csökkentek: míg 
2011-ben 7416 bűncselekmény történt, 

2018-ban csak 2860. A személygépko-
csik is nagyobb biztonságban vannak. 
2012-ben még 492-t loptak el, tavaly 
már csak 41-et. A gépjármű feltörések 
is radikálisan visszaestek: 2017-ben 90, 
tavaly viszont már csak 53 eset történt. 
Békásmegyeren jelentősen bővült a tér-
fi gyelő kamera-hálózat. 

Nem véletlen tehát, hogy a sajtóban 
is az olvasható: a fővárosi kerületek 
között Óbuda az egyike a legbiztonsá-
gosabbaknak. 

Kiértékelték az egészségügyi konzultációt, 
módosult a gyermekvédelmi támogatás

Javuló közbiztonság

Egészségügyi konzultáció: intézkedési tervet dolgozott ki az önkormányzat
A tavalyi évben tartották az Óbudai Egészségügyi Konzultáció első ütemét, 
melyben az önkormányzat a kerületi alap- és szakellátásról kérdezte a lakossá-
got. Több mint 3000 kitöltött kérdőív érkezett be, melyek kiértékelése, feldolgo-
zása megtörtént, a képviselők a testületi ülésen megszavazták azt az intézkedé-
si tervet, amelyet a válaszadók jelzései alapján állítottak össze a szakemberek. 

Fotók: Antal István
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A felelős városi kutya-
tartás, illetve az em-

ber és a kutya kapcsola-
tának pozitív módon va-
ló megközelítése érdeké-
ben több kerületben élő 
civil úgy döntött, hogy 
egyesületet kívánnak 
létrehozni. A létrehoz-
ni kívánt Óbudai Kutyás 
Egyesület célja, hogy az 
ebtartókat és az ebtar-
tással kapcsolatba kerü-
lő különböző társadal-
mi csoportokat megannyi 
közösségi programmal, 

nyílt vitafórumokkal, is-
meretterjesztéssel meg-
szólítsa, nevelési propa-
gandával pedig a kutyák 
és a kutyatartók iránti ro-
konszenvet és a szolidari-
tás érzését felébressze. 

A képviselők jóváhagy-
ták az alakuló egyesület 
névhasználat iránti kérel-
mét, valamint úgy döntöt-
tek, hogy Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata 
az Óbudai Kutyás Egye-
sület alapításában alapító 
tagként vegyen részt.

Megújul a Kerék Bölcsőde
Európai Uniós forrásból újul meg idén a Kerék Bölcsőde. Az intézmény fejlesz-
tésére korábban nyert támogatást az önkormányzat, így valósulhat meg VE-
KOP forrásból a kapacitásbővítés, amely minimum 12 új bölcsődei férőhely lé-
tesítését teszi lehetővé Belső-Óbudán ebben az évben. Amennyiben sikerül to-
vábbi forrásokat is bevonni a projekthez, akkor nagyobb arányú bölcsődei fej-
lesztés is lehetségessé válik, a képviselők döntése alapján.

Változott a gyermekvédelmi támogatás feltétele
Módosult a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való ré-
szesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólé-
ti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fi zetendő térítési díjról szóló rende-
let. A technikai módosítás szerint az intézményi térítési díj napi összege 6.110 
forint/fő, havi összege 183.300 forint/fő. A fenntartó által megállapított intéz-
ményi térítési díj napi összege 360 forint/fő, havi összege 10.800 forint/fő. El-
látási szerződés alapján biztosított férőhelyre vonatkozó intézményi térítési díj 
napi összege 6.100,- forint/fő, havi összege 183.000 forint/fő, a készenléti díj 
napi összege pedig 1.200 forint/fő.

Folytatódik az ovi-sport program
Döntött a képviselő-testület a Nemzeti Ovi-Sport Program pályázaton való in-
dulásról is. Sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak önrész vállalásával 
lehetősége lesz egy 6×12 méteres műfüves-multifunkciós kispálya építésére. 
Az előterjesztés az Óbudai Meseerdő Óvoda Szél utcai épületének udvarát ja-
vasolta helyszínnek. 2018-ban egy sikeres pályázatnak köszönhetően már át-
adták Óbuda-Békásmegyeren az első ilyen pályát a Pitypang Művészeti Óvo-
da Hunyadi utcai épületének udvarán. 

A képviselők elfogadták a 
Guckler Károly Környezetvé-
delmi Program 2018. évi végre-
hajtásáról szóló beszámolót. 
Ez összegezte az önkormány-
zat 2017 és 2019 közötti idő-
szakra meghatározott rövidtá-
vú környezetvédelmi célkitűzé-
seinek megvalósított elemeit.

A vállalt feladatok több-
ségét sikerült teljesíte-

ni: kiemelkedő eredmény-
nek tekinthetők a közös-
ségi tervezés mentén meg-
épített zöldfelület rekonst-
rukciók, felújított parkok. 
Azonban továbbra is kihí-
vást jelent az önkormány-
zat és intézményei számá-
ra a nagy kiterjedésű zöld 
közterületek gondozása, 
fenntartása, valamint az 
illegális szemétlerakással 
való küzdelem és a nagy 
mennyiségű hulladék ke-
zelése, eltakarítása.

Kevesebb 
műanyag 

A zöld látásmód más, a 
képviselő-testület által el-
fogadott előterjesztésben is 
megjelent: az önkormány-
zatnál és a tulajdonában ál-
ló gazdasági társaságoknál 
csökken majd a műanyag 
hulladék mennyisége az-
zal, hogy a polgármesteri 
hivatalban, a kerületi fenn-
tartású intézményekben és 
gazdasági társaságoknál 
megszüntetik a műanyag 
zacskók és a PET-palac-
kok használatát. Emellett 
az előterjesztésben szere-
pelt javaslat egy, a lakos-

ságra is kiterjedő szemlé-
letformáló kampány indí-
tására is a minimális mű-
anyaghasználat érdekében.

Komposztálás 
helyben

Az önkormányzat kö-
zéptávú környezetvédelmi 
fenntarthatósági program-
jában, valamint rövidtávú 
Guckler Károly Program-
jában foglaltak szerint ki-
emelten fontos feladatának 
tekinti az élhető és fenn-
tartható környezet megőr-
zését, fejlesztését és védel-
mét. Ennek a tevékenység-
nek fontos részét képezi a 
lakosságnál keletkező, kü-
lönböző típusú hulladékok 
klímabarát és környezettu-
datos kezelése és lehetőség 
szerinti újrahasznosítása. 
A hatékonyság növelése ér-
dekében az önkormányzat 
eredményes megállapodást 
kötött a Komposztfórum 
Magyarország Egyesület-
tel, melynek tagjai a helyi 
komposztálási tevékenység 
minél szélesebb körű térhó-
dítása érdekében megalkot-
ták az önkormányzat kom-
posztálási programját (fel-
hívás a Zöld oldalon). Az 
együttműködés folytatá-
saként az egyesület isme-
retterjesztő előadásokat és 
komposztálási bemutatókat 
szervez, a témához kapcso-
lódó kiadványokat készít, 
rendezvényeken népsze-
rűsíti és gyerekeknek játé-
kos formában oktatja majd 
a házi komposztálást.

Környezetvédelmi 
megoldások 

A felelős állattartásért

Fotók: Antal István
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A képviselők támogatták az 
Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzata és az Elveszett Ál-
latok Gyógyító, Ellátó, Elhelye-
ző Alapítvány közötti együtt-
működési megállapodást. Az 
alapítvány munkatársai egész-
ségmegőrző és betegség meg-
előző, gyógyító rehabilitációs 
tevékenységet végeznek elha-
gyott vagy egyébként rászoru-
ló kisállatok részére. Emellett 
közérdekű állategészségügyi 
feladatokat is ellátnak, ideértve 
a kisállatok nyilvántartását, kö-
telező védőoltás beadását, jár-
vány megelőző ellátását, befo-

gadják és elhelyezik a hontalan 
állatokat. 

Az alapítvány Magyarországon 
eddig egyedülálló programot indí-
tott el az óvodások és általános is-
kolák tanulóinak oktatása érdeké-
ben. Az oktatás során nagy hang-
súlyt fektetnek a hobbi- és társálla-
tok helyes tartásának megismerte-
tésére, valamint a környezetvéde-
lemre. A gyermekek az állatokkal 
való ismerkedés során hamar rá-
jönnek, hogy milyen fontos életük-
ben a felelősségérzet és a szeretet, a 
másokról való gondoskodás és ké-
sőbb, felnőttként ezt a szemléletet 
kivetítik tágabb környezetükre is.

A Táncpalánták Mozgásmű-
vészeti és Sport Egyesület 

képzése ma már iskolarendszer-
szerűen épül fel, ahol a gyerme-
kek minden évben magasabb 
szintre lépve tanulhatják a mű-
vészi tornát és a modern tánc-
technikákat. A képzés elsődle-
ges célja, hogy már kisgyermek-
korban megszeressék és igényel-
jék a gyermekek a rendszeres 
testmozgást, hasznosan, jó kö-
zösségben töltsék a szabadidejü-
ket. Az egyesület szolgáltatásait 
160, 4-24 éves korú gyermek és 
fi atal veszi igénybe, akik többsé-
gükben III. kerületi lakosok és 
a kerületi iskolák tanulói. A ta-
valyi évtől kezdődően a szülő-

ket is próbálják bevonni egy fel-
nőtt csoportba, a közös táncolá-
son keresztül erősítve az össze-
tartozást és a közösséget. 

A rászorulókat többfélekép-
pen is támogatják: alacsonyan 
tartják a tandíjat, a nagycsalá-

dosoknál a 3. gyermek ingyen 
vehet részt a képzésükön, vala-
mint tandíjmentességet is biz-
tosítanak a rászorulóknak. A 

Táncpalánták Mozgásművésze-
ti és Sport Egyesülettel kötött 
együttműködését meghosszab-
bította az önkormányzat.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős mi-
niszterrel közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására. Az idei évben a III. kerületi önkormányzat 50 
millió forint összegű támogatásra nyújt be támogatási kérelmet, amelyhez a 
minimálisan szükséges 30 millió forint önerőt biztosítja. A fejlesztés a Jókai ut-
ca rekonstrukciójára terjedne ki, ahol szinte minden nagyobb esőzéskor 10-20 
centiméteres vízréteg áll az utcában. A felújítás 2020-ban valósulhat meg

A testület döntése alapján az 
önkormányzat meghosszab-

bítja a Macskaárvaház Alapít-
vánnyal kötött együttműködését. 

A Macskaárvaház Alapítvány 
együttműködik a kóbor macskák-
kal kapcsolatos problémák meg-
oldásában. Lehetőségeihez mérten 
gondoskodik az állatok befogadá-
sáról, elhelyezéséről, ivartalanítá-
sáról. Az alapítvány hamarosan ki-
dolgozza és elindítja az „Árva ál-
latok, magányos emberek” elneve-
zésű programot, melynek kereté-

ben elsősorban egyedülálló és/vagy 
idős embereknek segít állathoz jut-
ni, és szükség esetén az állatok gon-
dozásában is segítséget nyújt.

Jókai utcai rekonstrukció

Táncpalánták a családokért

Együttműködés a Macskaárvaházzal

Támogatják az Elveszett 
Állatok alapítványát

Fotó: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
Boldog a nép, amely tud ünnepelni. A 

zsoltárok könyvében olvasható megálla-
pítás arra az ősi emberi tulajdonságra irá-
nyítja fi gyelmünket, mely igényli, hogy a 
jeles alkalmak, a várva várt ünnepek meg-
szakítsák a hétköznapok monoton sorozatát 
– mondta Bús Balázs polgármester az ese-
ményt megnyitó beszédében. 

- Óbuda Napja kétségtelenül egy ilyen ki-
tüntetett alkalom. Immár 13 éve biztosan 
tervezhető a III. kerület polgárainak lokál-
patrióta ünnepe, nem utolsósorban pedig 
az a hétvége, amely a különböző produkci-
ók, bemutatók, kiállítások és koncertek ál-
tal a legkisebbektől az idősekig mindenki-
nek tartogat valami érdekeset.

Ha Óbuda Napját jelentőségénél és ösz-
szetettségénél fogva városrészünk kulturá-
lis életének egyik zászlóshajójaként jelle-
mezzük, akkor a kerület kézzelfogható fej-
lesztéseink esetében ez a kitüntető jelző 
egész biztosan a Békásmegyeri Piacot illeti 
meg. Nagy öröm volt számomra a múlt he-
ti megnyitása, hisz ezzel minimum három 
évtizedes tartozásunkat törlesztettük. Maga 
az épület nem csak beton, üveg, és egyéb 
műszaki tartalom. Benne van a megrende-
lő, a tervezők és a velünk együtt gondolko-
dó békásmegyeriek jövőről alkotott vízió-
ja is. Olyan XXI. századi megoldások, me-
lyek igazán szerethetővé teszik az új piacot. 
Érdemes azonban megjegyezni, hogy mind-
ez a kormány támogatása nélkül nem való-
sulhatott volna meg, ezért megragadom az 
alkalmat, hogy kifejezzem köszönetünket 
Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Var-
ga Mihály miniszter úrnak – hangsúlyozta a 
polgármester.

- Ahhoz, hogy valóban Óbudához tarto-
zónak érezhessük magunkat, mindannyi-
unknak tenni kell valamit a helyi közös-
ségért. A legapróbb dolgokra is gondolha-
tunk: tisztán tartjuk közvetlen lakókörnye-
zetünket, válaszolunk a közügyekkel kap-
csolatos kérdésekre, segítő gesztusokat te-
szünk a rászoruló szomszédok felé. Min-
denki képességei és lehetőségei szerint.

A legfontosabb feladatomnak továbbra 
is a közösségépítést tartom. Ennek kulcs-
fontosságú szereplői a kisközösségek és a 
civil szervezetek. Már eddig is szép ered-
ményeket értünk el. Mintegy 40 valódi ci-
vil szervezet igazolta vissza, hogy törekvé-
sünk iránya és módja számukra is támogat-
ható, ezért arra kértek, hogy ősszel folytas-
sam, amit csapatommal 13 éve elkezdtünk. 
Sokan tudják és érzik, hogy a megmérette-

tés tétje, hogy mi, óbudaiak és békásmegye-
riek összetartunk és folytatjuk a közösség-
építést, vagy pártok széttartó akaratai men-
tén szétforgácsolódunk. Ami a jövőt illeti, 
számos előkészített tervünk fekszik az asz-
talon, megvalósításukért aktívan lobbizunk. 
Már középtávon szeretnénk a kerületi köz-
lekedést megújítani, és jó esélyünk van arra 
is, hogy a kerületi szakrendelőinket is kor-
szerűsítsük. 

Azért is kitüntető számomra a civilek bi-
zalma, mert épp azokon a részterületeken 
segítik, vagy gazdagítják az óbudaiakat, 
ahol az önkormányzatnak nincsenek esz-
közei. A civil szervezetek a lehető legkö-
zelebb állnak az emberekhez, céljaik pedig 
– legyen szó szociális, kulturális, hagyo-
mányőrző, sport vagy épp környezetvédel-
mi tevékenységről – egybeesnek a helyiek 
igényeivel és érdekeivel. A bizalmukat kö-
szönöm, és ősz után is számítok az együtt-
működésükre.

A közösségépítés nem képzelhető el a ki-
sebb, helyi kezdeményezések nélkül. Kerü-
leti civil szervezeteink közvetlen tevékeny-
sége is hiánypótló, ám másodlagos szere-
pük a városrész vonzereje és megtartó ké-
pessége szempontjából döntő jelentőségű. 
Ez pedig nem más, mint a bizalmon és ba-
rátságokon alapuló önszerveződések erősí-
tése. Mert ott érzi jól magát az ember, ahol 
számítanak rá, ahol hasznosnak érezheti 
magát, ahol igazi barátokra lelhet. A civil 
szervezetekben való tagság, vagy a sport-
egyesületekben való részvétel pedig ponto-
san ezeket kínálja. 

Ezért is érezhetjük, hogy jó az itteni kö-
zösséghez tartozni, ám Óbuda Napján ezt 
azokkal is szeretnénk megosztani, akik a 
kerületen kívülről látogattak el hozzánk. Ez 
úton is gratulálok azoknak, akik a mai nap 
kitűntetésben részesülnek. Remélem, hogy 
nekik, és mindannyiuknak emlékezetes él-

ményt nyújtanak az előadások, koncertek és 
bemutatók, és ha lehet, még egy kicsit kö-
zelebb hozzák önöket városrészünkhöz, a 
III. kerülethez.

Elismerések
A díjkiosztón a kerület legrangosabb el-

ismerését, a Díszpolgári címet, valamint a 
Pro Óbuda-díjat, az Óbuda Kultúrájáért-dí-
jat, a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet és 
az Óbuda Sportolója-díjat Bús Balázs pol-
gármestertől és Kiss Anita jegyzőtől vehet-
ték át a díjazottak.

Béres József az új Díszpolgár
A helyi rendelet szerint Díszpolgári cím an-

nak a magyar vagy külföldi személynek ado-
mányozható, aki Óbuda-Békásmegyer gaz-
dasági, társadalmi, tudományos vagy művé-
szeti életében maradandót alkotott. Az idei év 
kitüntetettje: dr. Béres József kémikus, a Bé-
res Gyógyszergyár Zrt. elnökeként önzetle-
nül támogatja és szolgálja az egészségügyet, 
az oktatást és a kultúrát, kiemelkedő gazda-
sági és közéleti tevékenysége elismerése-
ként, társadalmi szerepvállalásáért érdemel-
te ki az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára ki-
tüntető címet. Dr. Béres József többek közt a 
Hungarikum Szövetség alapító-tagja, a Beth-
len Gábor Alapítvány Kuratóriuma és a Szent 
György Lovagrend tiszteletbeli tagja.

Pro Óbuda-díjasok
Barabás Éva szerkesztő-riporter, műsor-

vezető Óbuda-Békásmegyer érdekében ki-
fejtett, maradandó értékkel bíró közösség-
építő munkájának, valamint a III. kerületi 
lakosok egészséges életmódra nevelése ér-
dekében végzett munkája elismeréseként 
részesült Pro Óbuda-díjban.

Schäffer Erzsébet Pulitzer emlékdíjas új-
ságíró, író, publicista, Óbuda-Békásmegyer 

Megkoszorúzták Harrer Pál szobrát
Bús Balázs polgármester, Kiss Anita jegy-
ző és Kelemen Viktória alpolgármester 
Óbuda Napján a hagyományok szerint 
megkoszorúzta Harrer Pál, Óbuda első 
polgármesterének szobrát

„Ott érzi jól magát az ember, ahol számítanak rá”

Rangos elismerések a kerület ünnepén

Fotó: Antal István

Folytatás a 9. oldalon
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Immáron hagyomány, hogy 
Békásmegyer ad otthont a 
Közbiztonsági Napnak az 
Óbuda Napja programsoro-
zatban. Idén is sokan voltak 
kíváncsiak a rendőrségi ku-
tyás és a katasztrófavédelmi 
bemutatóra. Ezen a napon 
adták át az Óbuda Közbiz-
tonságáért Díjakat is. 

Ne felejtsük el, hogy 
mennyien dolgoz-

nak azért nap mint nap, 
hogy mi biztonságban és 
komfortos körülmények 
között élhessünk – mond-
ta Bús Balázs az Óbuda 
Közbiztonságáért-díj át-
adóján. A polgármester 
hozzátette: a rendőrség, 
a katasztrófa-védelem, 
mentőszolgálat, a közte-
rület-felügyelet és a pol-
gárőrség egyenruhásai 
mind értünk fáradoznak, 
nem ritkán áldozatokat is 
vállalva, akár szélsőséges 
körülmények között is. 

A díjat Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának Képviselő-testüle-
te 2001-ben alapította, a 
kerület közbiztonságá-
nak érdekében tartósan 
kiemelkedő munkát vég-
ző személyeknek adomá-
nyozható, továbbá kerü-
leti polgárőr szervezetek-
nek, civil szervezeteknek 
valamint olyan magán-
személyeknek, akik ezen 
a területen kiemelkedő, 

elismerésre méltó tevé-
kenységet fejtenek ki. 

- A közösséget nem le-
het felülről irányítva fej-
leszteni, ahhoz önök és is-
merőseik kellenek. Ami-
kor azt a szót halljuk, 
hogy közügy, sok min-
denre gondolhatunk. Én 
a lehető legszélesebb ér-
telmében használom. Eb-
be beletartozik az is, hogy 
nem szemetelünk az ut-
cán, útba igazítjuk a tu-
ristát, részt veszünk a kü-
lönböző közösségi sport- 
vagy környezetvédelmi 
eseményeken, válaszo-
lunk a lakóhelyünk szol-
gáltatásainak vagy közte-
rületeinek fejlesztését cél-
zó kérdésekre. Nem nagy 
dolgok ezek, de mégis ez 
az az erő, ami előre vi-
szi a III. kerületet. A köz-
ügyekben való részvétel 
önkéntes, ám a közössé-
gépítés szempontjából en-
nek nagy jelentősége van. 
Ezen felül fontos szerepe 
van a karizmatikus vagy 
kimagasló teljesítményt 
nyújtó embereknek, azok-
nak, kiket példaként állít-
hatunk a közösség tagjai 
elé – fogalmazott a pol-
gármester. 

A díjátadó után fúvós-
zenekar fellépése szóra-
koztatta a Csobánka té-
ren megjelenteket, majd 
látványos katasztrófavé-
delmi bemutatókat tartot-

tak: a gyerekek megroha-
mozták a tűzoltó-, rendőr- 
és mentőautókat. A prog-
ramok folyamatosak vol-
tak egész nap: vidámpark, 
lovas, kutyás és motoros 
járőrök, szakmai sátrak, 
vetélkedők várták mind-
azokat, akik kilátogattak 
a közbiztonsági napra. A 
nap záró koncertjét Deák 
Bill Gyula adta.

Óbuda Közbiztonságáért-díjat kapott: Vági Gábor tűzoltó főhadnagy, Csirmaz 
Csaba címzetes rendőr főtörzszászlós, Pillár Pál közterület-felügyelő Szabó Já-
nos mentő szakápoló és Dóczy András mentő gépkocsivezető, a csillaghegyi 
mentőállomás dolgozói és Bánszki András polgárőr. Polgármesteri dicséretben 
részesült Szuhár György százados, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyőrség Dandár, Protokoll, Delegációs és Rendezvényszervező 
Igazgatóság, Katonai Rendezvénybiztosító alosztály-tervező tisztje, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának katonai tiszteletadással történő megemlékezé-
seihez, ünnepségeihez nyújtott méltóságteljes szolgálata elismeréseként.

Hétköznapi hősöket tüntettek ki a Közbiztonsági Napon

Fotó: Zumpf András

érdekében kifejtett kultúraközvetítő tevé-
kenysége elismeréseként kapta meg a Pro 
Óbuda-díjat.

Kádár József okleveles iparművész-bel-
sőépítész, helytörténeti és ipartörténeti kuta-
tásokkal foglalkozó lokálpatrióta. Hely- és 
ipartörténeti kutatásai eredményeként Óbu-
da múltját meghatározó téglagyártást feltáró 
munkásságáért kapta meg a Pro Óbuda-díjat.

Hámori Máté 
Óbuda Kultúrájáért-díjas

Az Óbuda Kultúrájáért-díjat a kerület 
kulturális életének alakulásához kiemelke-
dően hozzájáruló személyek vagy csopor-
tok, közművelődési vagy közgyűjteményi 
területen dolgozó és alkotó szakemberek 
tevékenységének elismerése. Az idei év ki-
tüntetettje:

Hámori Máté, az Óbudai Danubia Zenekar 
művészeti vezetője, a kultúra területén vég-
zett tevékenységével hozzájárul a kerület kul-

turális életének alakításához, ezáltal segítve 
elő Óbuda-Békásmegyer kulturális értékei-
nek gyarapítását. Óbuda-Békásmegyer kultu-
rális életében betöltött kiemelkedő tevékeny-
ségéért érdemes az Óbuda Kultúrájáért-díjra.

Hidegkuti Nándor Emlékplakett
A képviselő-testület a kiemelkedő sport-

eredményt elősegítő, kerületi lakóhely-
lyel rendelkező, vagy a kerületben működő 
sportegyesület vezetőjének, edzőjének, va-
lamint a kerület sportéletéért, hírnevéért te-
vékenykedő szakembernek adományozhat. 
Óbuda-Békásmegyer sportjáért végzett ki-
emelkedő tevékenysége elismeréseként az 
emlékplakettet ebben az évben Péter Sán-
dor vehette át.

Óbuda Sportolója-díjasok
Az elismerést annak a női és férfi  kerületi, 

vagy kerületi sportegyesületben versenyző 
sportolónak ítéli oda évről évre a képvise-
lő-testület, akik olimpiai, valamint paralim-

piai programban szereplő sportágakban ki-
emelkedő eredményt értek el. Óbuda Spor-
tolója-díj kitüntetésben részesült kiemelke-
dő sportteljesítményéért: Mihalik Sára vi-
lágbajnok kajakozó és Vámos Márton vi-
lágbajnok, Bajnokok Ligája győztes válo-
gatott vízilabdázó.

Polgármesteri dicséretek
Az idei évben a III. kerületi Szent Miklós 

Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégi-
um és Gyermekotthon három tanulója: Cser-
nai Alexandra, Szilágyi Zsanett és Rácz Bá-
lint polgármesteri dicséretben részesül a már-
ciusban Abu Dhabiban rendezett, Speciális 
Olimpia – XV. Nyári Világjátékokon elért ki-
váló érmes eredményeik elismeréseként. Szi-
lágyi Zsanett 200 méter és 100 méter gyors-
úszásban aranyérmet szerzett, a 4×50 mé-
teres gyorsváltó tagjaként ezüstérmes lett, 
Csernai Alexandra egy arany- és egy ezüst-
érmet nyert távgyaloglásban, Rácz Bálint há-
rom ezüstérmet nyert úszó számokban.

Folytatás a 8. oldalról
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A fővároson belül, a városrészben 
az utolsók között vezette be Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata a 
fi zetőparkolási rendszert. A lako-
soknak és az itt működő cégeknek 
számos kedvezményt biztosítanak. 
Jóval többet, mint az másutt ta-
pasztalható. Puskás Péter alpolgár-
mestert kérdeztük.

- Óbudán a városban szinte 
utolsóként indult el a fi zetőpar-
kolási rendszer, amely jelentős 
kedvezményeket biztosít a kerü-
letieknek. Talán néhány monda-
tot említsünk meg, hogy hogyan alakult ki a 
fi zetési rendszer a városrészben.

- Mindig is hangsúlyoztuk az elejétől kezd-
ve, hogy a fi zetőparkolás bevezetésének az 
volt az oka, hogy a szomszéd kerületek Óbu-
da határáig terjesztették ki a fi zető parkolási 
zónákat. Ennek következtében Belső-Óbuda 
már-már P+R parkolóként üzemelt, hiszen 
idáig lehetett ingyen bejönni a városba. Itt 
letették az autójukat az emberek és átszáll-
tak valamelyik tömegközlekedési eszközre. 
Ez áldatlan állapotokat eredményezett. 

Forgalomtechnikai kérdés volt
- Tehát akkor ez egy forgalomtechnikai 

kérdés volt, nem más.
- Így van. Hangsúlyozom, a fi zetőparko-

lás bevezetésével az volt a célunk, hogy meg-
szüntessük Óbudának a P+R parkoló jellegét. 
Elmondhatjuk, hogy ez sikerült is. Tehát nem 
az volt a cél vele, mint esetleg más kerület-
ben – bár az sem egy elutasítható cél –, hogy 
minél nagyobb bevétel jöjjön az önkormány-
zathoz, hanem a rengeteg kedvezménnyel 
próbáltunk egy olyan rendszert kialakítani, 
hogy a III. kerületi lakosokat lehetőség sze-
rint a legkevésbé érintse negatívan a fi zető-
parkolás. Emellett nyilván fontos, hogy pozi-
tív szaldóval működjön, tehát ne legyen vesz-
teséges a parkolási rendszer működtetése. 

- Több év távlatából hogy értékeli, sike-
rült tartani a terveket?

- Igen. Az első teljes év, a 2016-os már 
szolid 6,5 millió forintos eredményt hozott 

az üzemeltetés tekintetében. 
2017-től kezdődően az ered-
mény folyamatosan nő, 
2018-ban elérte a 245 mil-
lió forintot. Az ügyfelek zök-
kenőmentes kiszolgálásának 
érdekében az önkormányzat 
2016-ban megvásárolt egy in-
gatlant a Vihar utcában, mely-
ben a szükséges felújítást és 
átalakítást követően 2018 ta-
vasza óta fogadják a kollégá-
ink az ügyfeleket.

A bevezetett fi zető parko-
lási rendszer a fővárosban 

egyedülálló abban a tekintetben, hogy renge-
teg kedvezményt tartalmaz. Ez az első idő-
szakban okozott is nehézségeket, mire az érin-
tett lakosság minden olyan ténnyel tisztába ke-
rült, hogy kinek milyen kedvezmények jár-
nak, de mára elmondható, hogy ez teljesen le-
tisztult. Mindenki tudja, hogy mire jogosult, és 
most már évről évre az újabb igénylések fl ot-
tul és különösebb fennakadás nélkül zajlanak.

Megszűnik a zsúfoltság
Kaszásdűlőn is 

- Elérkeztünk ehhez az évhez. Ebben az 
évben lesz egy nagy változás, mégpedig az, 
hogy Kaszásdűlő is bekerül a fi zetőövezet-
be. Eddig a Bogdáni út volt a fi zető öve-
zet északi határa. Tekintettel a buszvégállo-
más és a HÉV-megálló közelségére, a lakó-
telep parkolóit fokozatosan megtöltötték az 
agglomeráció felől érkezők, így a kaszásdű-
lői lakók azzal szembesültek, hogy gyakor-
latilag nem tudnak parkolni a lakásaik kö-
zelében. Több aláírásgyűjtés is kezdődött, 
az érintett lakosokkal több alkalommal volt 
személyes egyeztetés. A közös nevező a fi -
zetős parkolási övezet kiterjesztése lett. 

Több a kedvezmény,
mint más kerületekben

- A fi zetőövezet területén milyen kedvez-
ményt kapnak az ott lakók?

- Azt mondhatom, hogy felsorolni is ne-
héz. Alapvetően azt, hogy milyen kedvezmé-
nyek járnak, egy fővárosi rendelet szabályoz-

za. A kerületünk ettől pozitív irányba eltért. A 
fővárosi rendelet például azt mondja, hogy la-
kásonként egy autóra van ingyenes parko-
lási lehetőség, mi két autóra adunk. Biztosí-
tunk továbbá kedvezményt abban az esetben 
is, ha nem a tulajdonos lakik a lakásban, ha-
nem egy albérlője, tehát ő is tudja használni 
ezeket a kedvezményeket. Adunk kedvezmé-
nyeket azoknak, akik nem a kerületben, vagy 
nem az övezetben laknak, de ide járnak dol-
gozni. Ezek az alkalmazotti kedvezmények, 
amivel szintén sokan élnek. Emellett műkö-
dik az Óbuda-kártya parkolási funkciója is, a 
fi zetőövezeten kívül élő III. kerületi lakosok-
nak. Amennyiben kiváltják a kártyát, akkor 
naponta másfél óra ingyen parkolás jár a fi ze-
tőövezeten belül. Nyilván gondoltunk az orvo-
sokra is. Ők is kapnak ingyenes parkolási le-
hetőséget, hogy a munkájukat tudják végez-
ni. Gondolok itt elsősorban a háziorvosokra, 
akik betegekhez járnak. Működik az oktatási 
intézmények környékére szóló parkolási ked-
vezmény is azoknak a szülőknek, akik viszik-
hozzák a gyerekeket olyan iskolába vagy óvo-
dába, ami az övezeten belül található. Összes-
ségében elmondható, hogy nagyon sok ked-
vezményt adunk, aminek az a kihatása, hogy 
a rendszer nem hoz annyi profi tot, mint adott 
esetben egy másik kerületben, ahol ennél ke-
vesebb kedvezmény van.

- Az önkormányzat saját céggel működte-
ti a fi zető parkolási rendszert?

- Igen, létrehoztunk egy 100 százalékos 
önkormányzati tulajdonú kft.-t, amelyen 
keresztül ennek a rendszernek az üzemelte-
tése történik. A parkolóőrök saját alkalma-
zottaink és az ügyfélszolgálati munkatársak 
is a mi állományunkban dolgoznak.

A P+R lesz a következő cél
- Leszögezhetjük azt, hogy a parkolási díj 

bevezetése elsősorban forgalomtechnikai 
kérdés, tehát a helyben lakóknak az autó-
val, gépjárművel való parkolását segítené, 
és ezt a puffer-hatást, amit az agglomeráci-
óból bejövők jelentenének, kiiktatja?

- Így van. Ennek a legfontosabb alapkö-
ve még hiányzik, de jó úton haladunk afelé, 
hogy ez a probléma is megoldódjon. Ezt a 11-
es úton, a békásmegyeri HÉV magasságában 
egy Fővárosi Önkormányzat megbízásából 
létesülő nagy kapacitású P+R parkolóval le-
het orvosolni. A tervek elkészültek és úgy tu-
dom, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljá-
rás is folyamatban van. Ha a Fővárosi Önkor-
mányzat megvalósítja ezt a beruházást,  akkor 
nyilván jelentősen csökkenteni fogja az agg-
lomerációból a városba érkező autók számát.

- Szándékában áll-e az önkormányzatnak 
még tovább bővíteni az övezetet?

- Úgy látjuk, hogy a Kaszásdűlő bevonása 
elégséges lesz, de amennyiben azt érzékel-
jük, hogy nem kívánt folyamatok indulnak 
el a kerület más részein, akkor nyilvánvaló-
an újra elő fogjuk venni ezt a kérdést.    K. J.

A kerületben sokkal több a kedvezmény, mint másutt

A fi zető övezetekkel a parkolási helyzeten javítanak

Fotó: Antal István
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A bevándorlás elutasításának kér-
désében és a keresztény kultúra vé-
delmében a Fidesz-KDNP senkivel 
nem köt kompromisszumot – jelen-
tette ki Gulyás Gergely május 3-án 
Óbudán, az Üzenjük Brüsszelnek: a 
bevándorlást meg kell állítani! című 
országjáró kampány részeként tar-
tott lakossági fórumon. A Miniszter-
elnökséget vezető miniszterrel a 
rendezvény előtt beszélgettünk.

Gulyás Gergely többször ki-
jelentette: a brüsszeli bi-

zottság nagyon rossz választ 
adott a migrációs válságra, „az 
anarchia pártjára állt”, a külső 
határvédelem betartatása he-
lyett „az anarchiát ünnepelte”, 
és azokat tekintette rossznak, 
akik be akarták tartani a schen-
geni egyezményt.

- Mi az, ami veszélyt jelenthet 
az európain belül a magyar kul-
túrára vagy a társadalomra ab-
ban az esetben, ha egy beván-
dorláspárti többség alakulna az 
Európai Parlamentben?

- Bármilyen komoly is a ve-
szély, semmitől nem szabad fél-
ni. Az európai parlamenti vá-
lasztás kampánya éppen azt a 
célt szolgálja, minél többeket 
győzzünk meg arról, hogy ha 
azt szeretnénk, Magyarország a 
saját gyökereit ápolni képes ke-
reszténydemokrata ország ma-
radhasson, akkor el kell men-
ni szavazni. A magyar választó-
polgároknak kell arról dönteni-
ük, hogy ez az ország hogy néz-
zen ki 5, 10, 15 év múlva. Hin-
niük kell, hogy természetesen 
tudják befolyásolni szavazatuk-
kal az európai parlamenti több-
séget is. De elsősorban a kor-
mánynak tudnak felhatalmazást 
adni arra, hogy egy bevándor-
lásellenes kereszténydemokrata 
politikát képviseljen a követke-
ző években.

„A magyarokat 
támogassuk,

ne a bevándorlást!”
- Tételesen létezhetnek olyan 

pontok, amelyek igazán veszélyt 
jelentenek egy bevándorláspárti 
többségnél? Gondolok itt a kul-
túrára és az identitás kérdésére, 
különösen akkor, mikor a musz-
lim bevándorlók zöme köztudot-
tan nem integrálható.

- Meg kell nézni azt, hogy 
azokban a nyugat-európai orszá-

gokban, ahol az elmúlt évtize-
dekben a társadalom szerkeze-
te megváltozott, ott milyen ne-
hézségei vannak az együttélés-
nek. Ha belegondolunk az el-
múlt évek vagy évtizedek pél-
dáiba, akkor a kormánypártok-
nak az az egyértelmű és világos 
álláspontja, hogy nem jó, ha pár-
huzamos társadalmak jönnek lét-
re. Az integráció sikere felettébb 
kétséges, sokkal több a negatív 
tapasztalat, mint amennyi a po-
zitív. Ezért is kell egy hagyomá-
nyos értelemben vett konzerva-
tív-kereszténydemokrata család-
politikát támogatni, nem pedig a 
bevándorlást. A nyugat-európai 
társadalmak ettől eltérő döntése-
ket hoztak, és ma ennek a követ-
kezményeivel szembesülnek. Mi 
azt mondjuk a magyar válasz-
tópolgároknak, hogy ahhoz ad-
janak felhatalmazást, hogy Ma-
gyarország meg tudja védeni ha-
tárait, az itt élők identitását. 

„A támogatás nem 
könyöradomány”

- Ha jól érzékelem, akkor a kom-
munikációban sokkal kevesebb-
szer hangzik el, hogy az európai 
uniós támogatás nem adomány. A 
források szerződések alapján jár-
nak Magyarországnak. Kevés szer 
hangoztatjuk azt is, hogy az ipa-
runk mely részeiről mondtunk le 
amiatt, hogy az unió tagjai let-
tünk. Azzal riogatják Magyaror-
szágot, hogy majd bizonyos okok 
folytán elvonják a támogatást, 
sőt most már úgy tudom, politi-
kai feltételekhez is akarják szabni. 
Hangsúlyozzuk-e eléggé ezt?

- Az egy nagyon rossz ballibe-
rális hagyomány a magyar poli-
tikában, hogy az Európai Uni-
óból érkező fejlesztési forráso-
kat egyfajta könyöradományként 
igyekeznek feltüntetni. Minde-
közben egyrészt mi is hozzájá-
rulunk a magyar költségvetés-
ből az Európai Unió költségveté-
séhez. Magyarország volt szoci-
alista országként jóval hátrányo-
sabb helyzetből indult, és még-
is azokkal kell versenyeznünk, 
akiknek több, szabad piacgazda-
ságban eltöltött évtized adatott, 
mint a mi saját cégeinknek. Tehát 
úgy gondolom, hogy ha az Euró-
pai Unió jól működik, akkor ez-
zel mindenki nyerhet, de az biz-
tos, hogy Nyugat-Európa semmi-
vel nem nyert kevesebbet ezzel, 

mint amennyit az Európai Uni-
óhoz 2004-ben vagy azt követő-
en csatlakozott tagállamok. Ezek 
a támogatások nekünk járnak, a 
kohézió a Lisszaboni Szerződés 
szerint az Európai Unió egyik 
legfontosabb célkitűzése. Ha be-
legondolunk abba, hogy a ’80-
as években csatlakozott Görög-
ország, Spanyolország és Portu-
gália annak idején milyen támo-
gatásokat kapott az akkori tagál-
lamoktól, akkor ahhoz képest na-
gyon szűkmarkúan bánt az unió a 
2004-ben és azt követően csatla-
kozott tagállamokkal.

Egyedülálló 
jelentősége van

a mostani választásnak
- Tehát ami jár, az jár. Egyéb-

ként mire számíthatunk most a 
hangulatban és a politizálás-
ban? 

- Nincs olyan gólarányú ve-
zetés, amit ne lehetne az utol-
só sípszóig döntetlenre menteni, 
tehát úgy gondolom, jól állunk, 

azt tapasztalom, hogy a jobbkö-
zép szavazótábor szeretne egy-
értelmű üzenetet küldeni Brüsz-
szel számára is, hogy a magyar 
kormány politikája mögött eb-
ben az országban jelentős támo-
gatás áll. De még több mint két 
hét van hátra a választási kam-
pányból, és minden a részvéte-
len fog múlni, ezért én minden-
kit mindig arra biztatok, hogy 
vegyen részt a választásokon. 
A 2004 óta eltelt időszakban, az 
európai parlamenti választások 
sorában a mostani egyedülálló 
jelentőségét mindannyiunknak 
látnia kell.        

Karalyos József

 Üzenjük Brüsszelnek: a bevándorlást meg kell állítani!

Május végén a jövőnkről döntünk

Fotó: A. P.
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A kerületi alap- és 
szakellátásról kér-
dezte a lakossá-
got az önkor-
mányzat vezeté-
se, az elmúlt év-
ben. A képviselők 
megszavazták azt 
az intézkedési ter-
vet, amelyet a vá-
laszadók vissza-
jelzései alapján ál-
lítottak össze a 
szakemberek. Az 
MSZP-frakció tar-
tózkodott annak jóváhagyásakor. Czeglédy Gergő 
frakcióvezetőt ennek okairól kérdeztük.

- Miért tartózkodtak a konzultáció intézke-
dési terve kapcsán? 

- A kérdőív PR célokat szolgált, alig volt al-
kalmas arra, hogy feltárja, melyek a kerületi 
egészségügyi ellátás gyengeségei, miként le-
hetne azokat orvosolni, így azok eredménye 
nem alapoz meg megfelelő cselekvési sort 
sem. Nem tárta fel a hiányosságok okait pél-
dául az ügyeleti ellátásban, a gyermekorvosi 
szakrendelések bővítési igényeit (kardiológia, 
nőgyógyászat, ultrahang, pulmonológia-aller-
gológia, gyermekszemészet). Ugyan a város-
vezetés folyamatosan arra hivatkozik, hogy a 
gyermekeket ellátják a felnőttekkel foglalko-
zó szakorvosok is, de egyrészt ez nem mindig 
igaz, másrészt a felnőtt szakrendelés dolgozói 
is túlterheltek, így a további terhelésük nem je-
lenthet megoldást. A nyilatkozók 79 százaléka 
elégedetlen a szakrendeléseken tapasztalt vá-
rakozási idővel. Ennek a valódi oka a szakem-
berhiány és az egészségügyi dolgozók túlter-
heltsége. Ezek egyikére sem vonatkozott kér-
dés az úgynevezett konzultációban. Nevetsé-
ges, hogy a kerületi koncepció a beteg-elő-
jegyzési és behívási rendszer korszerűsíté-
sét tekinti megoldásnak. Miközben a konzul-

tációt kitöltők az előjegyzési lehetőségek kö-
zül legkevesebben az online bejelentkezést ré-
szesítették előnyben, a koncepció mégis ennek 
a fejlesztésével akar problémákat megoldani. 
Nyilván az az oka ennek, hogy ez a megoldás 
jelentős forrásbevonást nem igényel. 

„Nem teljes a kép”
A háziorvosi ügyelet munkájával a vá-

laszadók 44 százaléka elégedett, de az elé-
gedetlenség oka sem ismerhető meg, erre a 
sietve elkezdett konzultáció kérdéssora nem 
volt alkalmas. Szintén a kérdőívvel kapcso-
latos problémák sorát szaporítja, hogy a há-
ziorvosok és fogorvosok összesen 26 száza-
léka küldte azt vissza. Ez nyilvánvalóan jel-
zés kell legyen az önkormányzatnak, hogy 
mennyire bíznak a demokráciában és a vé-
leményszabadságban ma Budapesten. He-
lyes lett volna, ha a kérdőív anonim módon 
a szakrendelések alkalmazottjaira is kiterjed, 
ebben az esetben teljesebb képet kaphattunk 
volna az egészségügy állapotáról.

Az MSZP nem támogatja
a cselekvési terv elfogadását

Az MSZP nem támogatja a cselekvési terv 
elfogadását. Érezhető módon nem csökken-
ti a várólistákat, de nem is reagál a felme-
rült problémákra sem, hanem több alkalom-
mal az Örlős Endre Egészségügyi Program-
ban már eleve benne foglalt intézkedése-
ket sorolja fel új intézkedésként. Szerintünk 
új egészségügyi koncepció kell. Az MSZP 
a várólisták azonnali csökkentését követe-
li, amihez kerületi források bevonására is 
szükség van. Támogatunk minden olyan 
forrás átcsoportosítást a kerületi költségve-
tésben, amely a szakrendelések számának 

növelését, újabb egészségügyi álláshelyek 
megteremtését és megőrzését célozza. 

„Elbábozott párbeszéd”
- Miért gondolja, hogy 3 ezer vélemény 

nem számít? 
- Mi nem gondoljuk, hogy a kérdőív kitöltő-

inek nem számít a véleménye. Ezt azok gon-
dolják, akik csak elbábozzák a lakossági pár-
beszédet, de nem veszik komolyan. Persze 
ha fontos lenne a lakosság véleménye, akkor 
olyan megoldást választott volna a városveze-
tés a koncepcióban, ami csökkenti a várólis-
tákat, amely az előjegyzési módok közül nem 
csak az emberek által legkevésbé támogatott 
online fejlesztést tartalmazza, amely megerő-
síti  az ügyeleti ellátást és kiterjeszti a gyer-
mekszakrendelések körét. De ezt nem teszik, 
hanem csak néhány szimbolikus, a tervekben 
egyébként is szereplő intézkedést adnak el új 
koncepcióként. Ezek a lépések is szükségesek, 
de messze nem elégségesek és messze nem 
alapulnak jelen konzultáció eredményén. 

- Egyetértenek-e azzal, hogy a DK arra 
buzdítja a lakosságot a most futó gyermek-
egészségügyi konzultáció kapcsán, hogy ne 
töltsék ki a kérdőívet, illetve csak egy pont-
ra adjanak választ? 

- Bár nem érezzük dolgunknak más ellenzé-
ki pártok tevékenységének kommentálását, de 
a kérdésben megfogalmazódott hazugság már 
a képviselő-testületi ülésen is elhangzott. A ke-
rületi DK nem buzdítja arra a lakosságot, hogy 
csak egy pontra adjanak választ, vagy hogy ne 
töltsék ki a kérdőívet. Egy videón szerepel a 
kerületi DK elnöke, aki egy másik személlyel 
együtt éppen, hogy arról beszél, hogy mindenki 
„meglátása szerint” töltse ki a kérdőívet, és aki 
elégedetlen, az jelezze a kérdőív lapjain.     K. J.

Az MSZP frakcióvezetője 
az egészségügyi konzultációról

Az egészségügy színvona-
lának kérdése sokakat fog-
lalkoztat, így nem meglepő, 
hogy a jelenlegi ellenzék is 
kampánytémaként tekint rá.

A létező hiányossá-
gokat a döntésho-

zói szándékok és célok 
alapján érdemes meg-
ítélni. 2007-ben az akko-
ri Gyurcsány Ferenc ve-
zette baloldali kormány-
zat a III. kerületben élők 
kórházi ellátásának hoz-
záférhetőségét és szín-
vonalát jelentős mérték-
ben rontotta azzal, hogy 
be akarta záratni a Szent 
Margit Kórházat. Lapunk 
2011. július 13-i összefog-
lalóját közöljük röviden:

A több mint ötszáz ágy-
gyal működő Szent Mar-
git Kórház a Molnár La-

jos (SZDSZ) egészség-
ügyi minisztersége idején 
megalkotott és 2007 áp-
rilisától hatályos struktú-
raátalakítás után vesztet-
te el önállóságát. Jelentő-
sen csökkentették az ak-
tív ágyak kapacitását, le-
építették jól működő se-
bészetét, szülészetét, va-
lamint újszülött-ellátását, 
és az intézményt a Bu-
dai Gyermekkórházzal 
együtt integrálták a Szent 
János Kórházba. Ezzel a 
Margit kórház telephellyé 
vált. Hogy megmaradha-
tott, az csupán annak kö-
szönhető, hogy Bús Ba-
lázs polgármester és Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-

mányzatának (jobbolda-
li többségű) Képviselő-
testülete változtatási tilal-
mat rendelt el a területre, 
ezzel évekre megakadá-
lyozta az ingatlan-értéke-
sítés lehetőségét. Minden 
azt támasztja alá, hogy 
az integrálás rossz dön-
tés volt, mert az egyesí-
tett Szent János Kórház 
széles szakmai portfóliója 
miatt meghaladta az opti-
mális, átlátható betegellá-
tás-szervezési méreteket. 
Ráadásul a betegeket csak 
szinte végső megoldás-
ként sikerült átirányítani 
a Jánosba. Ezzel egy vá-
rosnyi lakosú városrész, 
a III. kerület jó ideig kór-

ház nélkül maradt. A 2011 
júliusában kelt előterjesz-
tés szerint a Szent Margit 
Kórház az akkori telep-
hely portfóliójával, illet-
ve a sebészet és szülészet 
megerősítésével fenntart-
ható, stabil gazdálkodá-
sú, megfelelő üzemmére-
tű intézménnyé válhatott 

a későbbiekben. A kórház 
megmaradásáért szó sze-
rint harcolt többek közt: 
Bús Balázs polgármester 
és Tarlós István főpolgár-
mester, akinek köszönhe-
tő, hogy az Orbán-kor-
mány 2011-ben újra önál-
lóvá tette a Margit kórhá-
zat.                               Sz.

Laboratóriumi vizsgálatokra 
csak előjegyzéssel!

Mint arról lapunkban már részletesen olvashat-
tak, a Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti és 
Csobánka téri járóbeteg-szakrendelőjében április 
1-jétől a laboratóriumi vizsgálatokra csak előjegy-
zéssel tudják fogadni a pácienseket. Időpont-
egyeztetés hétköznapokon 7-től 18 óráig a +36-
21-383-2229-es telefonszámon történik (nem 
emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Középpontban az egészségügy helyzete 
– a Margit kórház működése 2011 óta ismét biztosított
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Az önkormányzat által tavaly májusában elindí-
tott egészségügyi konzultáció célja a kerületi 
egészségügyi ellátás problématérképének elké-
szítése volt, melynek alapját a lakossági igények 
és tapasztalatok határozzák meg. Az itt élők leg-
fontosabb elvárásainak ismeretében lehet keres-
ni olyan megoldást, javítást célzó intézkedési 
terv kidolgozását, mely az önkormányzat anyagi 
lehetőségeivel is össz hangban áll. Az eredmé-
nyekről, lehetőségekről Puskás Péter egészség-
ügyért is felelős alpolgármestert kérdeztük.

- Véget ért az egészségügyi konzultáció. A 
betegellátással kapcsolatban milyen ered-
mény született?

- Fontos hangsúlyozni, hogy több konzul-
táció is folyamatban van a kerületben. Ami az 
egészségügyet érinti, első körben a felnőtt la-
kosság orvosi ellátására kérdeztünk rá. Ez zá-
rult le és ennek a tapasztalatait próbáltuk ösz-
szegezni. Jelenleg folyamatban van a gyer-
mekellátás felmérése. Ezúton is biztatok min-
denkit, hogy töltse ki a kérdőíveket, hogy mi-
nél több vélemény megismerésével tudjuk 
majd a szükséges intézkedéseket megtenni. A 
jelen helyzet elemzéséhez fontos megismerni, 
hogy mi történt a kerületi egészségügyi ellátás 
tekintetében az elmúlt években.

Önállóan működtetett
járóbeteg-szakellátás

A III. kerületi járóbeteg-szakrendelő a Szent 
Margit Kórház intézménye volt, tehát hivatalo-
san a kórházhoz tartozott. A III. kerület vezeté-
se úgy ítélte meg 2003 környékén, hogy nem 
elégedett a járóbeteg-szakrendelő működésé-
vel, ezért 2004-től különböző egyeztetések után 
átvettük az üzemeltetését a kórháztól, és ennek 
érdekében saját céget hoztunk létre. Azóta mű-
ködik önállóan és önkormányzati tulajdonban a 
helyi járóbeteg-szakellátás. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy 2007 tavaszán történt egy olyan ese-
mény, ami joggal háborított föl minden kerüle-
ti lakost. Akkoriban kezdődött a Margit Kórház 
ellehetetlenítése. Az MSZP-SZDSz kormány 
döntése alapján az országos hírű szülészetet be-
zárták és 2008. január 1-jén teljesen elveszítette 
az önállóságát a Szent Margit Kórház. Mi több, 
ez odáig fajult, hogy a nevét is elvették, és a Já-
nos kórház Bécsi úti telephelyeként üzemelt to-
vább. A döntés ellen Bús Balázs polgármester 
és csapata tiltakozóakciókat szervezett. A dön-
tés visszavonását követelő petíciónkat több tíz-
ezer kerületi lakos írta alá. Jelzésértékű volt az 
akkor meghozott döntésünk, hogy a szakrende-
lőt átnevezzük Szent Margit Szakrendelőnek. 
Pontosan azért, hogy a név megmaradjon, hi-
szen az Óbudán élők generációit szolgálta ez a 
kórház, és nem akartuk, hogy a neve is eltűnjön. 
Szerencsére 2010 után a kórház újra visszakap-
ta az önállóságát és a mai napig nagyon jól mű-
ködik. Erre méltán lehetünk büszkék. 2008 és 
2011 között a Norvég Alap fi nanszírozásában 
lezajlott az Óbudai Egészségolimpia a járóbe-
teg-szakrendelőben, ami nagyon nagy népsze-

rűségre tett szert, több ezer ember teljes szűré-
se és orvosi ellátása valósult meg ennek kereté-
ben, országos hírű program volt. Azt kell mon-
danom, hogy megfelelően tudtuk megvalósíta-
ni és a pozitív hatásait azóta is érezzük.

Az Egészséges Budapest
Programmal jelentős 
fejlesztések lesznek 

Az egészségügyben jelentős fejlesztések tör-
ténnek napjainkban. Az Egészséges Budapest 
Programban az önkormányzat 5,5 milliárd fo-
rintot nyert a két szakrendelő, a Vörösvári úti 
és a Csobánka téri épület teljes külső és bel-
ső felújítására, valamint a géppark cseréjére. 
A szakrendelők felújítása a jövő évben indul 
és körülbelül két évig fog tartani a teljes prog-
ram megvalósítása. Az egészségügyi konzul-
táció kitért a felnőtt háziorvosi ügyelettel kap-
csolatos tapasztalatokra is. Ennek kapcsán fon-
tos hangsúlyozni, hogy az ügyeleti ellátás nem 
csak a háziorvosi rendelés szünetében műkö-
dik a Vihar utcai rendelőben, hanem a nap 24 
órájában. Tehát bármikor, ha úgy adódik, a be-
tegek az ügyelet ellátójához tudnak fordulni. 

„A kihívásokra igyekszünk
megfelelő válaszokat adni”
Elérkeztünk az egészségügyi konzultáció-

hoz. A III. kerületet is sújtja az a tényező, ami 
az egész országot: az orvoshiány és a szakápo-
lói hiány. Ezt nem kell letagadni, ezzel mi is 
küzdünk, de a kihívásokra megadjuk a meg-
felelő válaszokat. Az önkormányzat ebben az 
évben növelte a szakrendelő pénzügyi támo-
gatását annak érdekében, hogy a bérfeszültsé-
geket rendezni lehessen, és itt tudjuk tartani az 
orvosokat a kerületben. Hiszen kialakult egy 
verseny a kerületi járóbeteg-szakellátók kö-
zött, és nyilván aki több pénzt tud fi zetni az 
orvosoknak, oda mennek, a kevesebbet fi zető 
helyekről pedig megkezdődik az elvándorlás. 
Ebben a versenyben megpróbálunk helytáll-
ni. Természetesen nem lehet kijelenteni, hogy 
a státuszok 100 százalékig be vannak töltve, 
de az ellátás biztonsága nem kerül veszélybe. 
Ugyanakkor azt gondoljuk, mindig van út elő-
re, mindig lehet valamit jobban csinálni, ezért 
is indítottuk el a konzultációt, ami a vártnál 
nagyobb sikert hozott. Háromezer ívet küldtek 
vissza, ami mindenképpen pozitív eredmény. 
A kiértékelést szakemberek végezték el. Ez 
egy hosszú folyamat volt, mert nemcsak olyan 

kérdések voltak, amelyekre igen vagy nem vá-
laszt lehetett adni, hanem voltak olyanok is, 
amelyeket kifejthettek az arra vállalkozó páci-
ensek. Ezeket egyesével kellett átolvasni és le-
vonni a következtetéseket. 

Intézkedési terv készült 
Ennek kapcsán elkészült most egy intézke-

dési terv, ami számos javaslatot tartalmaz, fele-
lősökkel és határidőkkel. A legfontosabb prob-
lémákra az Egészséges Budapest Program 
nyújt majd megoldást, de addig is teszünk ki-
sebb lépéseket, hogy amíg a teljes felújítás be 
nem fejeződik, addig is válaszokat adjunk a fel-
vetésekre. Kifogás érkezett például a mellékhe-
lyiségek állapotára. Ezek az EBP keretében tel-
jes körűen fel lesznek újítva, de addig is, amíg 
oda elérünk, a legszükségesebb beavatkozáso-
kat el fogjuk végezni. Volt, aki a várókban az 
ülőhelyek számát kifogásolta. Ezen is tudunk 
változtatni. Kértek klimatizálást és az is fölme-
rült, hogy legyen több vízautomata. Ezekben 
is rögtön lépéseket tettünk. Volt, aki a Csobán-
ka térről a büfét hiányolta. A felújítás után tud 
majd újra működni. A Csobánka tér vonatkozá-
sában a parkolással kapcsolatos problémák is 
felvetődtek; a felújítás után ott is egy olyan zárt 
parkolót fogunk kialakítani, mint a Vörösvári 
úti szakrendelő előtt, ami nagyon jól működik, 
ahol a betegek ingyenesen tudnak parkolni, de 
nem állhatnak be azok, akik nem a szakrende-
lőbe érkeznek. 

Megújuló háziorvosi rendelők 
Folyamatosan fordítunk pénzt a háziorvosi 

rendelők felújítására is. Ki kell emelni, hogy 
ebben az évben kormánydöntés alapján 300 
millió forintos állami támogatással a csillag-
hegyi Vasút sori rendelő teljes felújítása is el-
készülhet a nyári időszakban, és igyekszünk 
minden évben újabb és újabb rendelőket tel-
jes egészében megújítani annak érdekében, 
hogy a néhol tényleg kifogásolható műszaki 
állapot megváltozzon. Az orvosok hozzáállá-
sával semmi gond nincs, nagyon jó az orvos-
gárda mind a szakrendelők, mind a háziorvo-
sok tekintetében. A műszaki-technikai felté-
teleket kell felülvizsgálni, és ahol kell javíta-
ni annak érdekében, hogy maximális legyen 
az ellátás színvonala.

- Mi a véleménye arról, hogy az ellenzék 
nem fogadta el az intézkedési tervet?

- Közeledik az önkormányzati választás, sze-
retnék kampánytémává tenni az egészségügyet. 
Ez legyen az ő ügyük , de azzal nem értek egyet, 
hogy a konkrét döntéseket tartalmazó cselek-
vési tervet azzal az indokkal nem támogatták, 
hogy inkább hozzunk létre vizsgálóbizottságot. 
Ha ezt az utat választjuk, ebben az évben bizto-
san nem történt volna semmilyen konkrét intéz-
kedés az egészségügyi ellátással kapcsolatban. 
Van egy mondás: „Ha valamit nem akarsz meg-
oldani, hozz létre egy bizottságot”. Azt hiszem, 
2006-óta bebizonyítottuk, mi a cselekvésben 
hiszünk és nem a szócséplésben.        Karalyos

Összegezték az Óbudai Egészségügyi Konzultáció eredményét

A polgárok javaslata alapján intézkedési tervet dolgoztak ki

Fotó: Antal István
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 Óbudai sziréna
A III. kerület a Prevenciós Bűnözés-
Statisztikai Adattár adatai alapján a 
harmadik legbiztonságosabb budai 
kerület, a bűnelkövetések tekinteté-
ben az egyes budapesti kerületek 
között nagy különbségek vannak.

Tovább csökkent a bűncse-
lekmények, ezen belül is 

a súlyos bűnesetek száma Ma-
gyarországon 2018-ban – ezt 
mutatják a Prevenciós Bűnö-
zés-Statisztikai Adattár legfris-

sebb adatai, amelyekről a Port-
folio.hu készített összefogla-
lót. A PRE-STAT 2010-ig visz-
szamenőlegesen tartalmaz ada-
tokat: akkor összesen mintegy 
430 ezer bűnesetet regisztrál-
tak a hatóságok, tavaly viszont 
már mindössze 185 ezret, mi-
után 2017-hez képest 30 ezer-
rel tovább csökkent a számuk. 
A közbiztonsági helyzet javu-
lása a súlyos, vagyis az úgy-
nevezett kiemelt bűncselekmé-

nyek esetében is látványos volt: 
2010-ben még 240 ezer felett 
volt, 2018-ban azonban 100 ezer 
alá esett országos szinten. (Ki-
emelt bűncselekménynek tekin-
tendő az emberölés, testi sértés, 
kiskorú veszélyeztetése, ember-
csempészés, garázdaság, ön-
bíráskodás, kábítószerrel kap-
csolatos bűncselekmények, lo-
pás, rablás, kifosztás, zsaro-
lás, rongálás, orgazdaság, illet-
ve járműlopás.) A kerületek kö-

zött nagy különbségek vannak 
a bűnelkövetések tekintetében. 
A III. kerület a lista 14. helyén 
áll, vagyis a statisztika szerint 
13 kerületben több kiemelt bűn-
cselekmény történt 2018-ban, 
mint Óbuda-Békásmegyeren. 
Ez 1000 lakosra vetítve 11,12 
kiemelt bűncselekményt jelent 
kerületünkben, így elmondha-
tó, hogy a fővárosi kerületek 
között Óbuda egyike a legbiz-
tonságosabbaknak.

A Kaszásdűlői Kulturális Központ-
ban (3K) tartotta jubileumi ünnepsé-
gét április 25-én a III. kerületi Pol-
gárőr Egyesület tagsága és a meg-
hívott vendégek.

- Visszatekintve a kezdetekre, 
ma már megmosolyogjuk akkori 
szolgálati eszközeinket és öltöze-
tünket, az otthonról hozott zseb-
lámpákat, saját mobiltelefonokat, 
a felszerelést. Döntően gyalogo-
san vagy a családi autókkal láttuk 
el a szolgálatainkat – idézte fel a 
kezdeteket Szücs János, a helyi 
Polgárőr Egyesület elnöke.

Azóta több járművel rendelkez-
nek, valamennyit felszerelték a 
polgárőri szolgálathoz szükséges 
eszközökkel. Jelen vannak köz-
területeken, rendezvényeken, se-
gítik az iskolák előtt a gyerme-
kek biztonságos közlekedését, kü-
lönös fi gyelmet fordítanak az idő-
sekre, bűnmegelőzési előadáso-
kat tartanak minden korosztály-
nak, járőrszolgálatukkal életeket 
mentenek, ha kell, társadalmi fe-
lelősségvállalásuk még faültetésre 
is kiterjed. Kapcsolatot tartanak a 
lakossággal, rendszeresen képzik 
magukat és nem utolsósorban szá-
mos elismerést magukénak tud-
hatnak. Legutóbb Pintér Sándor 
belügyminiszter, a bűnmegelőzés 
területén végzett kimagasló tevé-
kenysége elismeréséül Szücs Já-
nosnak adományozott emléktár-
gyat, de többek közt kiérdemel-
ték már a Polgárőr Érdemkereszt 
arany és bronz fokozatát is.

Dr. Túros András, az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnöke 
beszédében példaértékűnek ne-
vezte a III. kerületi egyesület te-
vékenységét. Elismeréssel nyi-

latkozott a rendőrséggel való ki-
váló együttműködésükről, me-
lyet  közbiztonság területén ér-
zékelhet a lakosság is. 

- A rend és a közbiztonság alap-
ján határozzák meg sokan, hogy 
mennyire komfortos az adott vá-
ros vagy városrész – fogalmazott 
köszöntőjében Bús Balázs polgár-
mester. - A civil szervezetek háló-
zatán belül a III. kerületi Polgár-

őr Egyesület különleges helyet 
foglal el, mert épp ők azok, akik 
a kerületi rendőrkapitánysággal és 
önkormányzatunk közterület-fel-
ügyelőivel együttműködve bizto-
sítják az utcák és terek vonatkozá-
sában, az itt élő emberek számá-
ra az elfogadható közállapotokat. 
Ez egy olyan kiemelt feladat, me-
lyet már hosszú évek óta támoga-
tunk anyagilag, gépkocsik biztosí-

tásával és azok fenntartásával. Az 
átlagon felüli teljesítményt nyújtó 
kollégákat évről évre Óbuda Köz-
biztonságáért-díjjal tüntetjük ki – 
tette hozzá.

Mint mondta, megnyugtató ér-
zés, hogy immár 10 éve ott vannak 
a sportversenyek biztosításánál, 
jelen vannak Óbuda Napján, a Ci-
vil és Nemzetiségi Napon, a Szi-
get Fesztivál vonzáskörzetében, és 
természetesen a ballagások, kör-
menetek és a kerület ünnepeinek 
helyszínein is. Végezetül megkö-
szönte, hogy immár 10 éve egye-
sületük jelszavának szellemében 
szolgálják a városrész lakóit.

Az ünnepség résztvevői az 
egyesület elmúlt 10 évét össze-
foglaló kisfi lmet is megtekint-
hették, amit a díjátadó követett.

Szücs János, az óbudai pol-
gárőrség elnöke köszönetkép-
pen okleveleket nyújtott át az 
Országos Polgárőr Szövetség 
elnökének, dr. Túros Andrásnak 
és Kardos Pálnak, a Budapesti 
Polgárőr Szövetség elnökének.

Majd a két szövetség elnöke 
közösen díjazta azokat, akiknek 
a támogatása hozzájárult az óbu-
dai egyesület sikereihez és magas 
szintű szakmai tevékenységéhez.

Bús Balázs polgármester ve-
hette át a „Polgárőr Érdemke-
reszt arany fokozatát”, de kitün-
tették többek közt Puskás Péter 
alpolgármestert és az egyesüle-
tet régóta szolgáló tagokat is.

Az Óbudai Polgárőrség „Tisz-
teletbeli tag” címmel tüntette ki 
dr. Böjtös Zoltánt. Elnöki okle-
vél és emléktárgy elismerésben 
részesült Kécza Árpád, az Óbu-
da Újság szerkesztősége és az 
Óbuda Televízió. 

Tízéves a III. kerületi Polgárőr Egyesület
„Önökért, önként – Óbudáért!”

A III. a legbiztonságosabb kerületek között
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Burján Ferenc (LMP) ön-
kormányzati képviselőt ar-
ra kértük: fejtse ki, milyen 
változtatásokat, eredmé-
nyeket vár az indítványtól, 
ami a műanyag hulladékok 
egyre növekvő mennyisé-
gének csökkentéséről 
szólt és a legutóbbi, április 
végi testületi ülésen ter-
jesztett be. A javaslatot 
Bús Balázs polgármester támogatta 
és a képviselők elfogadták. 

A klímaváltozás és benne a mű-
anyag hulladékok egyre nö-

vekvő mennyisége, a környeze-
ti szennyezés korunk legnagyobb 
kihívása. Amennyiben nem alkal-
mazkodunk a megváltozó feltéte-
lekhez az egész emberi civilizáció 
veszélybe kerül. A klímaváltozás 
és következményei egyre gyorsul-
nak, egy tartós aszály dominósze-
rű változásokat idézhet elő a gaz-
daságokban. A természetbe kerü-
lő műanyaghulladék korunk egyik 
legsúlyosabb környezeti válságá-
val fenyeget. Mind az ipari, mind 
a háztartási hulladékok tartalmaz-
nak olyan nehezen lebomló anya-
gokat, összetevőket, amelyek hosz-
szú idő – akár évszázadok – alatt 
bomlanak le. Mint az LMP önkor-
mányzati képviselője fontosnak 
tartom, hogy a képviselő-testület 

a saját rendelkezésre 
álló eszközeivel is fel-
lépjen azért, hogy az 
egyre súlyosabb kör-
nyezeti problémát je-
lentő műanyaghulla-
dék termelődésnek gá-
tat szabjon. A jövőnk 
szempontjából elsőd-
leges, hogy felszámol-
juk azokat a felesleges 

környezetszennyező műanyag ter-
mékeket, melyek 5-10 perc hasz-
nálat után puszta hulladékká vál-
nak. A műanyaghulladék kibocsá-
tás két legjelentősebb területe az 
ásványvizek és üdítőitalok árusítá-
sa során megvalósuló PET-palack 
felhasználás, valamint a kiskeres-
kedelemben a műanyag zacskók 
használata, ezért jelen javaslatom-
ban erre a két területre vonatkozó-
an fogalmaztam meg olyan cselek-
vési lehetőségeket, amelyekkel az 
önkormányzat élhet.

PET-palackok 
Hazánkban a tavalyi adatok 

szerint egy ember átlagosan 125 
liter ásványvizet iszik évente, ez-
zel az értékkel az Európai Unión 
belül az első négy ország között 
vagyunk. A műanyag palack le-
bomlásával jelentős mennyiségű 
káros anyag kerül a szervezetünk-
be. Csak azzal, ha kötelező visz-

szavinni a boltba az üres üveget, 
óriási előrelépést lehet elérni. Vé-
leményem szerint az önkormány-
zatnak elől kell járnia jó példával 
és környezetszennyező palacko-
zott ásványvíz fogyasztás helyett 
hivatalában és intézményeiben ki 
kell azt váltania üveges illetve ve-
zetékes víz fogyasztásával. 

Egy további lépés, hogy az 
önkormányzat felhívja a helyi 
polgárság fi gyelmét „csapvizet” 
népszerűsítő szemléletformáló 
kampánnyal a vezetékes víz fo-
gyasztásának előnyeire, illetve a 
PET- palackok veszélyeire. 

Műanyag zacskók
Az egyszer használatos mű-

anyag termékek óriási veszélyt je-
lentenek környezetünk, hazánk, 
sőt az egész Föld, valamint az élő-
világ és így az emberiség jövőjé-
re is. Kerületünkben is problémát 
okoz a műanyaghulladék és a mű-
anyag zacskók miatti környezeti 
terhelés, ezért a kivezetésük mel-
lett élen kell járni abban is, hogy 
felszámoljunk és kivezessünk 
minden egyszer használatos mű-
anyagterméket. Először is javas-
lom, hogy az önkormányzat indít-
son programot a helyi kereskedők 
körében. Első körben például a pi-
acokon, zöldségeseknél és pékek-
nél használt műanyagzacskók he-

lyett népszerűsítse az újrahaszno-
sítható papírzacskókat, többször 
használatos vászonzacskókat és 
ennek való kiváltásához nyújthat-
na az önkormányzat támogatást. 
Az önkormányzat az Óbuda Új-
ságon keresztül indíthatna a lakos-
ság körében felvilágosító progra-
mot például: Tegyünk a műanyag 
szennyezés ellen!” címmel. Javas-
lom továbbá, hogy a testület éljen 
felterjesztéssel a természet védel-
méről szóló 1996. évi LIII. törvény 
és a környezetvédelmi termékdíj-
ról szóló 2011. évi LXXXV. tör-
vény módosítására az Országgyű-
léshez a műanyag hulladék vissza-
szorítása érdekében.             Sz. Cs.

Helyi szinten is küzdeni kell a műanyaghulladék ellen

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata 2007-ben indította el első al-
kalommal a kerület komposztá-
lási programját, amelynek egyik 
fontos eleme volt a lakossági 
helyben történő komposztálás 
ösztönzése. Ez a mintaprogram 
2010-ig zajlott, igen sikeresen. A 
képviselő-testület idén február-
ban elfogadta a kerület 2. kom-
posztálási programját, amely új-
ból lehetővé teszi, hogy a helyi, 
elsősorban kertes házban élő la-
kosok részt vegyenek a támoga-
tott programban. 
A tapasztalatok alapján kerüle-
tünkben a magánembereknél 
nagy mennyiségben keletkező 
konyhai és kerti „zöld javak” je-
lentős része a kommunális hulla-
dékba kerül (kb.50-60%), holott 
ez senkinek sem jó: mert növeli a 
kommunális hulladék mennyisé-
gét; nehezebben és költségeseb-
ben kezelhetővé teszi a lerakóra 
kerülő hulladékot; a talaj és a nö-
vények számára szükséges táp-
anyagokat, így komoly értéket ve-
szítünk el vele.
A program kidolgozásával ko-

rábban megbízott Komposzt-
fórum Magyarország Egyesü-
let végzi a program lebonyolítá-
sát, amelynek keretén belül idén 
100-150 család helyi komposz-
tálását tudja az önkormányzat 
támogatni komposztáló-edény-
zet ingyenes átadásával, kép-
zés és tanfolyami jegyzet bizto-
sításával. Azoknak, akik szeret-
nének csatlakozni a program-
hoz, a következőket kell vállalni-
uk: a komposztálás folyamatos 

végzését, képzésen való rész-
vételt, nyitottságot az ismeretek 
alkalmazására és továbbadásá-
ra, a komposztálás népszerűsí-
tésére, évenkénti adatszolgálta-
tást az önkormányzat felé.
Jelentkezni a programban va-
ló részvételre az obuda@kom-
posztforum.hu e-mail címen, 
vagy a jelentkező lakóhelyén 
működő civil szervezetnél lehet.
• Aranyhegy, Ürömhegy, Péter-
hegy térségében lakók – Há-

romhegyek Közhasznú Egyesü-
let: info@haromhegyek.hu, 
• Mocsáros térségében lakók – 
Aquincum-Mocsáros Egyesület: 
info@mocsarosegyesulet.hu
• Csillaghegyen lakók – Csil-
laghegy Polgári Kör Egyesület: 
csillaghegyiek@gmail.com  
• Csúcshegy térségében lakók – 
Menedék a Csúcshegy Barátai-
nak Egyesülete: benmad@fre-
email.hu vagy peter.kadar@t-
online.hu
• Óbuda-Hegyvidéken lakók – 
Óhegy Egyesület: egyesulet@
ohegy.hu 
• Békásmegyer- Ófaluban lakók 
– Óbor-kör Egyesület: info@
oborkor.hu 
Jelentkezési határidő: 2019. 
május 31.
A komposztálással kapcsola-
tos általános információk meg-
találhatóak a Komposztfórum 
Magyarország Egyesület hon-
lapján (www.komposztforum.
hu). További kérdésekkel Som-
lói Viktóriához lehet fordulni, e-
mailben: obuda@komposztfo-
rum.hu. 

Komposztálás otthon
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Az április 12-ei lapszámunkban megjelent írás 
kapcsán több visszajelzést kaptunk, miszerint 
olvasóink fontosnak tartanák, ha a jelenleg ki-
vitelezés alatt álló pünkösdfürdői védműfej-
lesztés hátteréről pontosabb mérnöki, szak-
mai tájékoztatást adnánk. Megkértük a beruhá-
zást koordináló Enviroduna Kft. felelős mérnö-
két, foglalja össze a legfontosabb műszaki 
tudnivalókat.

Mértékadó árvízszint (MÁSZ)
Hidrológiai, meteorológiai és statiszti-

kai adatok széles körének felhasználásával, 
a 2013. évi, eddig mért legmagasabb du-
nai árvíz tapasztalataiból is okulva, az Or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság irányításá-
val 2014-ben felülvizsgálták és a 74/2014. 
(XII. 23.) BM rendeletben rögzítették 
az új országos mértékadó árvízszinteket 
(MÁSZ). A MÁSZ a jégmentes árvíznek az 
1%-os valószínűségű vízhozamából szár-
maztatott vízszint. Jelenleg is ez az árvízi 
védművek tervezésére és építésére kötele-
ző érvényű jogszabály, amitől eltérni nem 
lehet. Árvízvédelmi művet építeni, fejlesz-
teni ma Magyarországon másként nem, ki-
zárólag a hatályos MÁSZ-hoz igazodva – a 
kötelező magassági biztonság hozzáadásá-
val – lehetséges.  

Magassági biztonság 
Budapesten: +130 cm

A kötelező magassági biztonság azt je-
lenti, hogy a védművet nem elég pont a 
mértékadó árvízszint magasságáig kiépí-
teni, hanem egy „biztonsági ráhagyással” 
kell tervezni. A kötelező magassági biz-
tonság mértéke is jogszabályban rögzített: 
általánosságban +100 cm-t, kiemelten vé-
dendő, nagy lakosságszámú területek ese-
tén, amilyen Budapest is, +130 cm-t jelent 
az adott folyószakaszon érvényes minden-
kori MÁSZ magasságán felül. Vagyis a 
Csillaghegyi-öblözetben, így a pünkösd-
fürdői szakaszon is a MÁSZ+130 cm vé-
dekezési magasságot kell kiépíteni, amely 
a pünkösdfürdői szakaszon a terepesést 
is fi gyelembe véve 106,60–106,74 mBf-i 
szint között van. 

Magassághiány
Igaz, hogy Budapest fővédvonali rend-

szere jelenleg több árvízvédelmi szakaszon 
is magassághiányos, de ezek közül is ösz-
szességében a Csillaghegyi-öblözet tekint-
hető az árvizekkel szemben leginkább kitett 
szakasznak. Indokolt és fontos volt tehát a 
fejlesztés elindítása. 

A védmű szakaszai
A pünkösdfürdői töltés mentén jelenleg 

zajló védműfejlesztés a Barát-patak torko-
latától a pünkösdfürdői szakasz déli vég-
pontját lezáró árvízi kapuig (Kossuth II. ka-
pu) terjed, összesen 1850,2 folyóméternyi 
szakaszon. Ha az öblözet egyes szakasza-
it hasonlítjuk össze egymással, akkor igaz, 

hogy más részekhez képest ezen a szaka-
szon a legnagyobb a védmű magassága, 
azonban még itt sem éri el a jogszabályilag 
kötelező MÁSZ+130 cm magasságot. 

A védmű nyomvonalának északi szaka-
szán az előírt magasság elérésére fi x 1,40 
m magas vasbeton fal készül mintegy 170,4 
méter hosszon. Ezt követően a nyomvonal 
további szakaszain kombinált szerkezettel 
tervezik elérni a MÁSZ+130 cm-es szintet. 
Ez a közbenső, egyben leghosszabb szaka-
szon 80 cm magas vasbeton térdfalat és 60 
cm magas rászerelhető mobilfalat jelent. A 
déli szakaszon, a Pünkösdfürdő utcai kerék-
páros felhajtótól délre, a meglévő földtöl-
tés 60 cm-rel alacsonyabb a többi szakasz-
hoz viszonyítva, így itt ennyivel magasabb, 
tehát összesen 140 cm magas vasbeton fal 
épül. A vasbeton falak alsó, körülbelül 40 
cm-es része a terepszint alatt helyezkedik 
el, ezért a terepszint fölé ennyivel kisebb 
részük nyúlik.

Alépítmény: 
szivárgásgátló acél szádfal
A magas vízállások a védművel szem-

ben nemcsak magassági követelményeket 
támasztanak. A megnövekedett vízszint és 
ezáltal megnövekedett víznyomás hatásá-
ra felfokozott vízáramlás jön létre a jelen-
legi töltéstestben és alatta, mely a mentett 
oldalon buzgárok kialakulásához, illetve 
akár talajtöréshez is vezethet. Éppen ezért 
a folyó felől szivárgó vizek mennyiségének 
csökkentésére a töltéskorona víz felőli ol-
dalán, teljes hosszban új alépítményként, a 
vízzáró agyagréteg vonalvezetését követve, 
9–13 méter mélységig lemélyített szivár-
gásgátló acél szádfal épül. 

Fontos megjegyezni, hogy a szádfal nem 
metsz bele a vízzáró rétegbe, alsó éle átla-
gosan 1,4 méterrel magasabban helyezke-

dik el a vízzáró réteg felső szintjénél. Így 
csökkenthető árvíz esetén a Duna felőli víz-
áramlás, de egyúttal biztosítható árvízmen-
tes időszakokban a háttérvizek Duna felé 
történő elvezetése, áramlása. A mentett ol-
dali talajvizek, háttérvizek feltorlódása, ez-
által a felázás, elmocsarasodás így elkerül-
hető.

Az alépítmény szerepe tehát kettős: egy-
szerre kell, áramlásszabályozási és statikai 
funkciót is ellátnia. A Dunából átszivárgó 
vizek mennyiségének csökkentése mellett a 
szádfal az acél elemeket fölülről összefogó 
monolit vasbeton fejgerendával és térdfallal 
együtt a magasvíz esetén ráépülő mobil ár-
vízvédelmi fal alapjaként is szolgál. Árvíz 
idején a mobilfalra nehezedő víztömeg nyo-
mását is az alépítmény tartja meg. 

Felépítmény: vasbeton térdfal 
és mobil árvízvédelmi fal

Az alépítményt fölülről záró fejgerendá-
ra külön ütemben épül a felépítmény részét 
képező vasbeton árvízvédelmi térdfal (ülő-
fal). Erre szükség esetén további, jellem-
zően 60 cm magasságú mobil falrendszer 
lesz ráépíthető. A felépítmény tehát kombi-
nált módon kerül megvalósításra: vasbeton 
talpgerenda és térdfal + mobil falelemek. 
A mobil falrendszert a német IBS cég ele-
meiből tervezték, melyek az eddig megva-
lósult magyarországi védműfejlesztéseknél 
(pl. Szentendrén), de külföldön is (pl. Pas-
saunál) többször és sikerrel alkalmaztak. A 
mobilfal oszlopokból és betétgerendákból 
áll. Az oszlopok távolsága jellemzően 3,6 
méter, de egyes rövidebb szakaszokon – a 
megmaradó átjárókhoz, csónakáthordók-
hoz, sólyapályákhoz igazodó kulisszanyílá-
sok helyén – 3 illetve 4 méteres betétgeren-
dák is alkalmazásra kerülnek.

Folytatás a 21. oldalon

Mérnöki részletek a pünkösdfürdői védmű fejlesztéséről

Fotó: Zumpf András
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Folytatás a 20. oldalról
Kerékpárút és járda

A gátkoronán jellemzően 3,5 méter szélességű bur-
kolt út épül, 90 cm széles padkával. Az aszfalt bur-
kolatú kerékpárút és a vízzáró fal között jellemző-
en 1 méter szélességű térkőburkolat készül, elsősor-
ban a gyalogosok részére. A koronán lévő kerékpár-
útra három helyen lehet majd a Kossuth Lajos üdülő-
partról kerékpárral fel- és lehajtani. Gépjárművek a 
töltéskoronán továbbra sem közlekedhetnek, kivéve 
természetesen a védmű fenntartásához és az árvízve-
szély elhárításához esetenként szükséges szállítójár-
műveket és munkagépeket.

Szivárgórendszer
A pünkösdfürdői töltés mentett oldalán, a rézsű-

láb közelében a jelenlegi felszín alatt 3,5–5,5 méter 
mélységben, 1300 méter hosszon ún. szivárgó hú-
zódik, melyet mintegy negyven évvel ezelőtt építet-
tek ki. A szivárgórendszer alapvető funkciója a Du-
na irányából árvíz esetén a töltés mentett oldalára 
átszivárgó vizek összegyűjtése, átemelő szivattyúk 
segítségével történő visszajuttatása a Duna medré-
be annak érdekében, hogy a megemelkedő talajvíz 
a felszínen ne jelenjen meg, a talajtörés elkerülhe-
tő legyen.

A meglévő szivárgórendszer és a hozzá tarto-
zó átemelők azonban, folyamatos üzemelésük el-
lenére sem tudták maradéktalanul betölteni szere-
püket az eddigi legmagasabb szintű tetőzéssel já-
ró, 2013-as árvíz idején. A tapasztalatok azt mu-
tatták, hogy a mentett oldalon fakadóvizes jelen-
ségek léptek fel, tetőzéskor az átszivárgott talajvíz 
lokálisan a felszínen megjelent. A jelenlegi szivár-
górendszer tehát 2013-ban kapacitásának határait 
feszegette, és minden körülmény változatlansága 
esetén, egy jövőbeli, ennél is magasabb árvízkor 
komoly kockázatot jelentene a mentett területre 
nézve. A jogszabályok egyértelművé teszik, hogy 
a védmű fejlesztése során a hatályos MÁSZ+130 
szerinti, tehát a 2013-asnál is magasabb vízszint-
hez kell igazítani a védmű, így a szivárgórendszer 
kapacitását is, fi gyelembe véve természetesen az 
újonnan kiépülő szivárgáscsökkentő szádfal ked-
vező hatását is. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a védmű 
tervezése során elkészült a terület geodéziai felmé-
rése, talajmechanikai vizsgálata, a szükséges szivár-
gásvizsgálattal és a szivárgási viszonyok kétdimenzi-
ós modellezésével együtt. A vizsgálatok eredménye-
ként a gát mentett oldalán jelenleg is meglévő szivár-
górendszer kiegészítésre kerül, további 381 fm hosz-
szúságban. A tervek szerinti új szivárgótest szélessé-
ge 60 cm lesz, magassága 120–130 cm között vál-
tozik, belsejében frakcionált kavics töltőanyaggal, 
melybe DN 300 drain cső épül be, a nyomvonal tö-
réspontjainál vasbeton tisztító aknákkal.

Az új szivárgó déli szakaszán új átemelő akna lé-
tesítése is szükséges, melybe 2 db 120 l/s teljesítmé-
nyű szivattyú kerül. 

A Mélyépterv Komplex Zrt. – tervezői felelőssége 
körében – olyan megoldást tervezett, melynek ered-
ményeként a jogszabályokban előírt MÁSZ+130 cm 
magasságra tervezett vízzáró fal és a talajban lévő 
agyagréteg felső síkja közötti „ablak” megléte mel-
lett a hidraulikus talajtörés kizárható, árvízmentes 
időszakokban nem lesz káros talajvíz-visszaduzzasz-
tás, a szivárgó vizek megfelelően kezelhetőek lesz-
nek, a mentett oldali vizek a szükséges mértékben 
jutnak a Duna medrébe.

A Kandó Kálmán Kollégiumot érintő másfél 
éve tartó rekonstrukciós beruházás befeje-
zésének, valamint műszaki átadásának al-
kalmából ünnepélyes faültetést rendezett 
az Óbudai Egyetem vezetése. 

A Bécsi úton álló, nyolcezer négy-
zetméteres kollégium rekonst-

rukciója 3,4 milliárd forint kormány-
zati támogatással indulhatott el, amely 
2019. szeptember 1-től mintegy 400 
hallgatónak nyújt modern, XXI. szá-
zadi, európai színvonalú szálláshelyet. 
Az esemény kapcsolódott az Óbudai 
Egyetem fennállásának 140 éves jubi-
leumi rendezvénysorozatához. 

Négy díszkörte facsemetét telepítet-
tek a kollégium épülete előtti közterü-
leten. A fákat a felújítási munkálatok-
ban érintett intézményi, gazdasági és 
önkormányzati szereplők képviselői ül-
tették el. Az Óbudai Egyetem részéről 
Prof. Dr. Réger Mihály rektor, Földe-
si Gabriella kancellár és Bencsik Péter, 
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

alelnöke, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata részéről Kelemen Viktória 
alpolgármester, a kollégium újjáépíté-
sét kivitelező Laterex Építő Zrt. részé-
ről Gerencsér András elnök-vezérigaz-
gató vett részt, valamint a projektben 
közreműködő szervezet, a Testnevelé-
si Egyetem Beruházási Programirodá-
tól Gyetvai Árpád igazgató. 

A faültetés egyben a felújított Kan-
dó Kálmán Kollégium előtti terület te-
reprendezési, parkosítási munkálatai-
nak első állomása, amelynek folytatá-
sa mellett az egyetem teljes mértékben 
elkötelezett, összhangban a környezet- 
és egészségtudatos szemlélet kialakítá-
sa és formálása érdekében tett vállalá-
saival. 

A kollégium hivatalos átadása már 
a 2019/2020-as tanév előtt, augusztus-
ban várható, ekkora tervezetten meg-
történik az épület teljes bebútorozá-
sa és felszerelése, így az őszi félévtől 
a hallgatók beköltözhetnek a felújított 
kollégiumba. 

Befejeződött a felújítás
Faültetés a Kandó Kollégiumnál 

Fotók: Antal István
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyúj-
tani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hét-
főnként: 15-17.30, szerdánként: 8:30-12 és 13-
16, csütörtökönként: 8:30-12 óra között). Pá-
lyázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-

hető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügy-
félszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A pályázatok benyújtására folyamatosan van 
lehetőség, azok bontására minden hónap utol-
só munkanapján 12 órakor került sor az 

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPRO-
FIT Zrt. hivatalos helyiségében, melynek 
kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és va-
gyonnyilatkozat-kezelő bizottság az azt köve-
tő ülésén dönt.

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

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki állapot Minimális bérleti
díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Berend utca 18., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 25.925,- 31.000,-

Berend utca 22., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 23.800,- 28.000,-

Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 18.360,- 22.000,-

Bécsi út 88-92., pinceszinti, lépcsőházi raktár 14729/2/B/171 58 villany leromlott 24.899,- 29.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-

Föld utca 51., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.740,- 24.000,-

Föld utca 57., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 15.080,- 18.000,-

Gyenes utca 13., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 41.480,- 49.000,-

Hévízi út 9., III. lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/136 57 villany leromlott 19.323,- 23.000,-

Hunyadi utca 58-60., pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 7.392,- 8.000,-

Kerék utca 36., földszinti, utcai üzlet 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 82.368,- 98.000,-

Kórház utca 1., pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 31.633,- 37.000,-

Lajos utca 104., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 17.628,- 21.000,-

Lajos utca 114., pinceszinti, udvari raktár 17810/0/A/20  65 víz, villany leromlott 48.295,- 57.000,-

Lajos utca 116., pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-

Leányfalu utca 19., pinceszinti, lépcsőházi raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 9.792,- 11.000,-

Madzsar József utca 3., földszinti, utcai üzlet 65552/55/A/166 28 víz, villany, távfűtés közepes 60.228,- 72.000,-

Meggyfa utca 19., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 49.755,- 59.000,-

Pacsirtamező utca 20., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 54.281,- 65.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 19.662,- 23.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 31.866,- 38.000,-
Pacsirtamező utca 32., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 26.442,- 31.000,-

Pacsirtamező utca 33., földszinti, utcai üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 217.350,- 260.000,-

Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 20.001,- 24.000,-
San Marco utca 12-18/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-
San Marco utca 12-18/B., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-

Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.679,- 24.000,-

Selyemfonó utca 8., földszinti, utcai iroda 18910/77 /A/51 78 víz, villany, távfűtés leromlott 90.012,- 108.000,-

Szellő utca 2., földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, távfűtés közepes 72.864,- 87.000,-

Szőlő utca 46., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-

Tímár utca 13/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 40.002,- 48.000,-

Tímár utca 15., pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen leromlott 32.045,- 38.000,-
Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-
Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-
Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-
Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen leromlott 23.373,- 28.000,-

Tímár utca 26., pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen leromlott 135.339,- 162.000,-
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Több mint két és fél éve működikaz Óbudai Rende-
lők Egészségügyi Szolgáltató Kft., amely piaci ala-
pú szolgáltatásait kínálja a már meglévő szaktudás 
és kerületi eszközpark kiaknázásával. Dr. Baraczka 
Mariann ügyvezető igazgatót szolgáltatásaikról és 
az eddigi tapasztalataikról kérdeztük. 

Manapság egyre többekben tudatosul, 
hogy egy-egy súlyosnak ítélt meg-

betegedés esetében a további életkilátáso-
kat alapvetően az befolyásolja, hogy mi-
lyen stádiumban fedezik fel a problémát és 
ez után milyen gyorsan kezdődhet a terá-
pia. A kft. szolgáltatásai az egészségükért 
áldozni hajlandó, tudatos emberek megke-
reséseire számít elsősorban, ám mindazok 
számára személyre szabott, magas színvo-
nalú megoldást kínál, akik a foglalkozás-
egészségügy, a képalkotó diagnosztika, a 
belgyógyászat, diabetológia, kardiológia, 
nőgyógyászat valamint az urológia terápiás 
területén igényelnek beavatkozást. 

A hasznot az 
egészségügyre fordítják

- Milyen szándék és elkötelezettség vezet-
te az önkormányzatot, amikor elindította a 
rendszert?Milyen lehetőségeket kínálnak az 
indulás óta a kerületi lakosoknak?

- A képalkotó és a laboratóriumi diagnoszti-
ka területén, valamint a foglalkozás-egészség-
ügyi ellátással indult a szolgáltatatási csomag, 
majd fokozatosan alakult ki a jelenlegi struktú-
ra. Mára szakellátást nyújtunk a belgyógyászat 
és diabetológia, reumatológia, ortopédia, nő-
gyógyászat, kardiológia, gyermek- és csecsemő 
ultrahang diagnosztikai szakellátás területén is. 
Havonta átlagosan 500-700 pácienst látunk el 
az egyes szakrendeléseken. Az Óbudai Rende-
lők Kft. az önkormányzat köztulajdonában levő 
cég, ezért a szolgáltatások által keletkezett ha-
szon visszafordítható a kerületi egészségügyi 
ellátásra. Ebből lehet újabb gépeket, eszközö-
ket beszerezni, valamint újabb szakellátáso-
kat elindítani, nővéreket itthon tartani. Az a cé-
lunk, hogy a köztulajdonban lévő eszközökkel 
egy valóban színvonalas, a páciensek igényei-
re szabott közegészségügyet csináljunk, miköz-
ben a lakosság részéről érkező forrásokat be-
építjük a szolgáltatásba. A hazai egészségügyi 
ellátás fi nanszírozásának sajátossága, hogy míg 
az Egészségbiztosítási Alap csak a mindenna-
pi működtetést – egyes szolgáltatások, ellátások 
díját – biztosítja, az ellátás biztosításához szük-
séges épületek, berendezések, gépek beszerzé-
se, fenntartása, karbantartása, felújítása a tulaj-
donos fenntartó (önkormányzat) feladata. Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata évi többszáz-
millió forintos fenntartói támogatás formájában 
járul hozzá a kerületi alap és járóbeteg szakellá-
tás működtetésének biztosításához.

Az önkormányzat „Közösséget építünk” 
szlogenje ténylegesen megvalósul. A páciensek 
számára a cég azokban az időszakokban nyújt 
ellátást, amelyek kívül esnek a Nemzeti Egész-

ségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által fi nan-
szírozott időszakon. Egyszerű példát említe-
nék: a NEAK jelenleg a kerületben 56 szakor-
vosi órára biztosítja az ultrahang ellátást a kerü-
leti lakosoknak a 120 órás teljes kapacitás mel-
lett. Az üres időszakban a gépek állaga haszná-
lat nélkül is romlik, a páciensek pedig nem jut-
nak hozzá az ellátáshoz. Már a 2000-es évek 
eleje óta folyamatosan tapasztalható, hogy az 
emberek egyre többet fordítanak az egészsé-
gükkel kapcsolatos költségekre. Ennek formá-
ja sok esetben nem akut költés hanem előre ter-
vezett megtakarítás, egészségpénztári számla 
vagy az utóbbi években egyéni egészségbizto-
sítás. Azzal, hogy a közfi nanszírozás által bizto-
sított térítéses ellátásokat fenntartjuk azoknak a 
pácienseknek, akiknek nincs lehetőségük téríté-
ses formában igénybe venni az ellátást, a közös-
ség szolidaritását fejezi ki. Pácienseink jelentős 
része fedezi a térítési díjat kizárólag e célra for-
dítható, vagy erre félretett megtakarítással.

Keresettek a szűrőcsomagok is
- Mely szolgáltatások iránt mutatkozik 

leginkább igény?
- A képalkotó és a laboratóriumi diagnosz-

tika iránt, egyúttal egyre növekvő a kardio-
lógia és a reumatológiai szakellátási igény. 
Mindemellett egyre keresettebb az egyéni 
egészségtudatosság növekedésével az em-
lített szakellátásokat magába foglaló szűrő-
csomag iránti kereslet.

- Hogyan tudják kiegészíteni a közfi nan-
szírozott ellátásban elérhető szolgáltatáso-
kat? Milyen szakellátásokat vehetnek igény-
be a lakosok?

- A térítéses rendelések a közfi nanszírozott 
időszakon kívül, azaz a diagnosztika ellátá-
sok reggel 7-8 vagy 14 óra után illetve 19 
óra utánra esnek. Az ellátásokat időben telje-
sen elválasztjuk a közfi nanszírozott időszak-
tól. A kora reggeli illetve az esti időszakokat 
kifejezetten kedvelik a páciensek, hiszen így 
az ellátás igénybevétele jobban beilleszthető 
a napi rutinba. 

- Mi a menete, kihez kell vagy érdemes 
fordulnia annak, aki itt jelentkezik valamely 
vizsgálatra? 

- Az ellátásokra telefonon illetve elektroni-
kusan vagy személyesen is be lehet jelentkez-
ni. Nincs várakozási idő, az előzetes bejelent-

kezés és időpontfoglalás a pácines várakozási 
idejét csökkenti. A foglalkozás-egészségügyi 
ellátás tekintetében külön említeném, hogy az 
Óbudai Rendelők azon kevés fővárosi egész-
ségügyi szolgáltatók egyike, mely szakellá-
tóhelyként végezheti az OKJ-képzésekhez 
szükséges szakmai alkalmassági vizsgálato-
kat. A foglalkozás-egészségügy területén je-
lenleg közel 4000 ember  évenkénti rendsze-
res ellátását végezzük, melyből 1800-an a ke-
rületi önkormányzat intézményeinél illetve 
cégeinél foglalkoztatott munkavállaló, továb-
bá több mint fele kerületi illetve fővárosi mik-
ro-, kis- és középvállalkozás. 

Beutaló nélkül is
- Melyek a szolgáltatás legfőbb pozitívumai? 
- Az eddig elmondottakon kívül az egész-

ségügyi ellátáshoz történő térbeli és időbe-
li hozzáférés csökkenését emelném ki, mint 
legfőbb pozitívumot.

- Hogyha jól tudom, vannak olyan ellátá-
sok, amelyek a közfi nanszírozott rendszer-
ben nem szerepelnek.

- Valóban, sokan nem tudják, hogy az egész-
ségbiztosítás nem minden ellátást fedez. Az 
egészségbiztosítási törvény pontosan meghatá-
rozza, hogy melyek azok az egészségügyi el-
látások, amelyek közfi nanszírozás terhére nem 
vehetők igénybe. Kívülesik e kereten például 
néhány laboratóriumi vizsgálat, egyes speciá-
lis gyógyszeres beavatkozás, a nem kötelező 
védőoltásokkal végzett immunizáció, és a tel-
jes foglalkozás-egészségügyi ellátás. Nem fi -
nanszírozott például a háziorvosi beutaló nél-
kül igénybevett képalkotó diagnosztika illet-
ve néhány szakorvosi ellátás (kardiológia, reu-
matológia, diabetológia), különböző alkalmas-
sági vizsgálatok, úgy is, mint gépjármű veze-
tői, lőfegyvertartási, vagy szakmai képzéshez 
kapcsolódó szakmai alkalmassági vizsgálatok 
Ezek az egyéni döntésen vagy más jogszabály 
által – mint például a foglalkozás egészségügy 
esetében a munkavédelmi törvény – kötelező 
vizsgálatok elvégzése csak térítés ellenében 
végezhetők el.

90 százalékos elégedettség
- Nemrégiben készítettek egy betegelége-

dettségi felmérést. Mit mutatnak a számok?
- Kiváló eredményt hozott az első betegelé-

gedettségi felmérésünk. 2019. első negyed-
évében betegelégedettségi vizsgálatot indí-
tottunk, melynek első eredményeit örömmel 
tesszük közzé. Örvendetes eredmény, hogy 
az ellátás szakmai színvonalával, az időbe-
osztással, a betegirányítás és az ellátást nyúj-
tó orvosok által nyújtott hozzáállásával, segí-
tőkészségével a kérdőívet kitöltők több mint 
90 százaléka elégedett,és szívesen ajánlaná 
másoknak az Óbudai Rendelők által nyújtott 
szakellátásokat.(A cég a szolgáltatásait két 
helyen végzi: Vörösvári út 88-96., Csobán-
ka tér 6. A rendelési időkről tájékozódjon a 
www. obresz.hu oldalon!)                     Sz. Cs.

Kiváló eredményt hozott a betegelégedettségi felmérés

Alternatíva a jobb egészségügyi ellátásért
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A hagyományosan Óbuda Napján 
megnyitott kiállításon reprodukció-
kon keresztül találkozhatnak az ér-
deklődők városrészünk apró csodá-
ival, többek közt Óbuda és a termé-
szetes vízpart különös kapcsolatá-
val. A képek csakúgy, mint eredeti-
jük a felvételük pillanatában, most 
is hétköznapi térben kínálnak kultu-
rális feltöltődést.

A 24 műből álló tárlat felidé-
zi és elénk tárja lakóhe-

lyünk apró csodáit, azokat a pil-
lanatokat, melyeket a szerzők 
mutatni gondoltak az egykori 
Aquincumról, valamint Óbuda 
és a természetes vízpart külö-
nös kapcsolatáról. A kompozí-
ció azonban még ennél is több-
re hivatott. Demonstrálja, hogy 
mi az a vállalható művészi nívó, 
amely számukra lehetővé tette, 

hogy e bemutató idejére város-
részünk vizuális követei lehes-
senek a legszélesebb nyilvános-
ság előtt. 

- Művészettel foglalkozó kö-
rökben jelentős irodalma van a 
reprodukciók értékének, illetve 
azok megítélésének. Esetünk-

ben a köztéri megjelenítés lé-
nyegénél fogva kizárja az erede-
ti alkotások bemutatását, az én 
olvasatomban azonban ez mit 
sem von le a fotográfi ák érté-
kéből – szögezte le Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere megnyitójában. Hozzá-

tette: - Meggyőződésem ugyan-
is, hogy a közreadott másola-
tok üzenete, a felvételeken meg-
jelenő impressziók éppúgy ér-
vényesülnek, mint az Esernyős 
Galéria zárt terében. Jelentős 
különbséget a kiállításnak he-
lyet adó közeg jelent. A panel-
házak tövében, de karnyújtás-
nyira Ugray György szobrász-
művész egykori lakóházától, 
szemben az ókori romokat őrző 
füves területtel, a képek vissza-
kerültek abba a természetes kör-
nyezetükbe, ahol a felvétel pil-
lanatában megszülettek: a hét-
köznapi térbe. (A Kórház utcá-
ban három fotótárlat – a Ró-
mai-part, Óbuda. Aquincum és 
Aqua. Óbuda vizei – anyagaiból 
válogatott alkotások, október 
közepéig nyújtanak esszenciális 
élményt az arra járóknak.)

Kaleidoszkóp – szabadtéri kiállítás a Kórház utcában

MEGNYÍLT A 6. TAVASZI TÁRLAT. Az Esernyős Galéria a T-Art alapítvánnyal közösen im-
már harmadik éve rendezi meg a III. kerületi művészek kiállítását Óbuda Napjának prog-
ramjához kapcsolódóan. A tárlat, melyet Bús Balázs polgármester nyitott meg, azt a célt 
tűzi ki maga elé, hogy a kerületben élő művészeket bemutassa az óbudai közönségnek. Az 
önkormányzat szeretné elérni, hogy létrejöjjön egy állandó kapcsolat az óbudai képzőmű-
vészeti szféra és legközvetlenebb közönsége, az óbudai műkedvelő nézők között

Régi-új vezető a Danubia Zenekar élén
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló, 2008. évi XCIX. törvény, a 155/2017. (VI. 15.) 
Korm. rendelet és a munka törvénykönyvéről szóló, 
2012. évi I. törvény előírásainak megfelelően pályá-
zatot hirdetett az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofi t 
Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.
A kiírásra 1 fő, az eddigi ügyvezető nyújtotta be pá-
lyázatát. A Korm. rendelet szerint Szakmai Bíráló 
Bizottság véleményezte a pályázatot, melyet for-
mailag és tartalmilag is megfelelőnek talált, ezért 
egyöntetűen Ács Pétert javasolta kinevezni ügyve-
zetőnek. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a szakmai bizottság javaslatát és a pályázat tar-
talmi elemeit elfogadva 230/2019. (IV. 26.) számú 
határozatával Ács Pétert nevezte ki öt éves időtar-
tamra − 2019. május 1.-2024. április 30. – az Óbu-
dai Danubia Zenekar Nonprofi t Kft. élére. 

Fotó: Antal István

Óbudán, a május 6. és 
11. között rendezett Szüle-
tés Hete programjaiból vá-
logathattak az érdeklődők, 
amelyet Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, 
Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálata és a Há-
rom Királyfi , Három Ki-
rálylány Mozgalom Óbu-
dai csoportja szervezett. 
Idén a kerület járó- és fek-
vőbetegellátó intézményei, 
a Szent Margit Rendelő-
intézet és a Szent Margit 
Kórház is bekapcsolódott a 
kerületi programokba.

A Vándorbölcsőt Bús 
Balázs polgármester adta 

át a szülőknek az Óbudai 
Társaskörben május 8-án. 
Schneider Hugó egy hóna-
pos óbudai lakos fél éven 
át kényelmes fekhelyéül 
szolgál az Ágymester Ma-
nufaktúra által készített 
bölcső. A Társaskörben az 
Óbudai Danubia Zenekar 
koncertjét élvezhették az 
érdeklődők ezen a napon. 
A koncerttermet a szerve-
zők néhány órára igazi ba-
baszobává alakították át, 
hogy a kicsik, sőt még az 
anyaméhben fejlődő gyer-
mekek is részesülhessenek 
Vivaldi, Mozart és Csaj-
kovszkij dallamaiból.

A Vándorbölcső új lakója 

Fotó: Antal István
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A nagy átalakítás meghozta a remélt 
sikert: a 2018/2019. évi szezonban 
 megerősített játékoskerettel, új veze-
tőedzővel bajnokságot nyert a Vasas 
Óbuda női csapata, ezzel több évi 
gyengébb szereplés után ismét fel-
került a hazai röplabdázás trónjára.

Már a bajnokság kezdeti sza-
kaszában lejátszott mérkő-

zéseken érzékelhető volt, hogy az 
előző öt évnél sikeresebb lesz az 
új összetételű csapat. A lengyel 
Jakub Gluszak edző hamar meg-
találta a játékosok képességéhez 
legjobban illeszkedő taktikát. Ke-
mény edzéseket vezényelt, a mér-
kőzéseken teljes koncentrálást, 
taktikai fegyelmet várt el minden 
játékostól. A lányok elfogadták az 
új felkészítési módszereket, rövid 
idő alatt egységes csapattá, ösz-
szetartó közösséggé váltak. Ezek 
után nem volt meglepetés a csa-
pat szárnyalása. Nagy fölénnyel 
nyerték az alapszakaszt, majd a 
rájátszás során továbbra is meg-

őrizték lendületüket. A nagy me-
netelés végét a Fatum Nyíregyhá-
za elleni harmadik, egyben dön-
tő mérkőzés jelentette. A nagy ér-

deklődésre való tekintettel mo-
bil lelátót helyeztek el a Folyon-
dár utcai csarnokban, hogy helyet 
biztosítsanak a 800 nézőnek. A 3-
0-s győzelem után a lelkes közön-
ség hosszasan éltette a csapatot, 
régen volt hasonló sikerélmény-
ben része. A csapat erejét fémjel-
zi, hogy a három győzelemig tar-
tó párharcot nem várt fölénnyel, 
3-0-ás „söpréssel” nyerték meg.

Gluszak edző a mérkőzés végén 

így értékelt a klub honlapján: - Na-
gyon elégedett vagyok, hiszen ösz-
szességében is jó idényt zártunk. 
Roppant keményen dolgoztunk, 
hogy megnyerjük a bajnokságot, 
büszke vagyok a lányokra. Nagyon 
nyugodtan, koncentráltan és önbi-
zalommal játszottak, ez fontos volt, 
hiszen a Nyíregyháza az első pil-
lanattól érezte, hogy jók vagyunk 
és hibázni kezdtek. Az eredmény 
alapján mondhatnánk, hogy köny-
nyű meccs volt, de higgyék el, nem.

Jegyzőkönyv és a „sikerko-
vácsok”: Vasas Óbuda- Fatum 
Nyíregyháza 3-0. Vasas Óbu-
da: Dékány Bernadett 14 pont, 
Ayshan Abdulazimova 9, Ana Ti-
emi Takagui 2, Török Kata 13, 
Nuria Lopes Da Silva 4, Má-
ria Kostelanská 8, Csere: Niko-
lina Bozicsevics (libero), a játé-
koskeret tagjai még Juhár Dalma, 
Mihály Dorka, Ambrosio Me-
lani, Villám Lilla, Darja Erzen, 
Durst Anna, Panagiota Dioti, Bo-
ros Réka, Manninger Luca. Ve-
zetőedző: Jakub Gluszak, máso-
dedző: Kőnig Gábor.

Kép és szöveg: lovas

A röplabdázás ifjú mesterei

Bajnok a Vasas Óbuda női csapata

Hatalmas tömeg, 31 ezer 293 futó 
vett részt idén a kétnapos 34. Tele-
kom Vivicittá városvédő futáson. A 
2000 külföldi versenyző mellett az 
ország 1120 településéről és a fővá-
rosból érkeztek futók, köztük 1070 
óbudai szaporázta lépteit.

A több kategóriában és külön-
böző hosszúságú távokon 

zajló kétnapos versenyen a rajt-
hoz állók többsége saját szóra-
kozására, képességei felmérésé-
re futott elsősorban. Az már ha-
bot jelentett a tortán, hogy közü-
lük néhányan a legjobbak között 
futottak be a célba. Íme az óbu-
daiak által elért dobogós helyezé-
sek: Szerencsi Ildikó gyógysze-
rész az SZVSE színeiben az „Or-
vos szakmai bajnokság” kategória 
(10 km) I. hely. Dr Poór Adrienn 
21 km- es távon III., a női mezőny-
ben 12. hely. Nyári József „Mér-
nök szakmai bajnokság” (10 km) 

II. hely. A diákok 2,4 km-es Mi-
nicittá futamán 6300 diák teljesí-
tette a távot, az iskolák mozgósí-
tási versenyén a III. kerület hat in-
tézménnyel is érdekelt volt, ezzel a 
fővárosi kerületek közül a legaktí-
vabbnak bizonyult. Az Andor Ilo-
na Ének- Zenei Általános Iskolá-
ból 175, az Óbudai Harrer Pál Ál-
talános Iskolából 128 diák futot-
ta végig a távot. A többi óbudai 
amatőr futó nyakába nem került 
ugyan érem, de valamennyien el-
mondhatják, nagyszerű élmény-
ben volt részük a futás ünnepén. 
És még egy örömteli hír: A fővá-
rosi kerületek közül Óbuda nevez-
te a legtöbb futót, ami nem a vélet-
len műve, hiszen az utóbbi évek-
ben jelentősen emelkedett a saját 
rendezésű futóversenyeken (Óbu-
dai Futófesztivál, Óbudai Terep-
futó és Túrafesztivál) részt  vevők 
száma. Az amatőr futás egyik ha-
zai fellegvára lett Óbuda.         LA

1070 óbudai futó a Vivicittán
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Hagyományosan április utol-
só szombatján, ezúttal a Ha-
jógyári-szigeten rendezték 
meg az Óbudai Futófesztivált. 
Több mint 1000 futó rajtolt a 
hat versenytáv valamelyikén. 
A rendezvényre ellátogattak a 
„Szív Bajnokai”, a közösség a 
szívbeteg gyermekeket ösz-
tönzi mozgásra, sportesemé-
nyeken való részvételre.

Óbuda-Békásmegyer 
legnagyobb tavaszi 

sporteseménye hagyomá-
nyosan az Óbudai Futó-
fesztivál. Idén a rendez-
vény visszatért az Hajó-
gyári-szigetre, így nyu-
godt környezetben, zöl-
dellő fák és virágzó bok-
rok szegélyezte parkban 
futhattak a versenyzők.

A legkisebbeket a mini 
futam 500 méteres távja 
várta, a családi futam pe-
dig 3500 méter volt. Ezt a 
távot teljesítették az Óbu-
dai Nordic Walking Klub 
örökifjú tagjai is.

A 7000, 10 ezr 500 vala-
mint a félmaratoni 21 ezer 
96 méteres távok verseny-
zői már professzionális 
időméréssel, egyszerre in-
dultak, a három verseny-
számban közel 500 spor-
toló állt rajthoz.

A verseny fővédnö-
ke Rédli András olimpiai 
bronzérmes, világ- és Eu-
rópa-bajnok párbajtőrví-
vó, aki óbudaiként szíve-
sen vállalta, hogy képvise-
li az eseménysorozat cél-
jait. A családi futam rajtjá-
nál találkozhattak is vele a 
programra kilátogatók.

A rendezvényen részt 
vettek a „Szív Bajnokai”, 
amely közösség Beck Mo-
nika futónagykövet kez-
deményezésére jött létre 
és a szívbeteg gyermeke-
ket fogja össze, ösztönzi 
őket mozgásra, sportolás-
ra és sporteseményeken 

való részvételre. A szív 
apró bajnokai különleges 
gyermekek. Kik ezek a 
kis bajnokok?

„… Mosolygó, csillogó 
szemű félénk apróságok, 
kötéssel a mellkasu kon, 
betegen a kórházi ágyban, 
felmentve a tornaóra alól. 

Szívbeteg gyermekek, 
akik igazi hősök! A hét 
minden napján megküz-
denek a betegségükkel, 
bátran elviselik a kórhá-
zi élet hosszú és néha fáj-
dalmas pillanatait. A gyer-
mekkardiológia osztályok 
apró lakói, szinte mind-

annyian tudják milyen a 
kórházi élet, ki a fehér kö-
penyes doktor néni, miért 
kell minden nap gyógy-
szert szedni vagy néha mi-
ért kapnak injekciót. Az 
élet apró hősei! Mit jelent 
számukra a szív? Az éle-
tet, a reményt és a jövőt!”

Kirobbanó formában érkeztek hét 
budapesti kerület szépkorú asztali-
teniszezői Óbudára, hogy szoros 
mérkőzéseken döntsenek a kupák 
sorsáról. A rendezvény legfontosabb 
üzenete, hogy az aktív életmóddal, a 
rendszeres mozgással valamennyi 
versenyző nagy lépést tesz az egész-
ségtudatos életmód felé.

A szépkorú sportolók ápri-
lis 25-én délelőtt Óbudán 

gyűltek össze, hogy a kerületek 
férfi  és női csapatai megmér-
kőzzenek egymással a pingpon-
gasztaloknál. Az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény pro-
fesszionális körülményeket biz-
tosított a versenyzőknek. Hét 
kerületből 7 férfi  és 3 női együt-

tes érkezett, összesen 30 spor-
toló fogott ütőt és labdát, hogy a 
közel száz mérkőzésen két nyert 
játszmáig adogassanak.

A rendezvény megnyitóján 
Bús Balázs polgármester, a ver-
seny ötletgazdája, Müller Ist-
vánné, az ÓSZSZI intézmény-
vezetője és Volper László mes-
teredző köszöntötte a megjelen-
teket. Valamennyi megszóla-
ló felhívta a fi gyelmet az aktív 
életmód és a sport fontosságára 
idős korban is. Mozgásra szám-
talan lehetőségük adódik az 
óbudai nyugdíjasoknak, hiszen 
a 11 kerületi idősek klubjában 
többek között chi-kung, táncok-
tatás és gyógytorna foglalkozá-
sok közül is választhatnak.

Kerületi sikerek
A hölgyek versenyé ben az I. 

helyezést a hazai, óbudai csapat 
érte el, akiket a XIII. és a XIX. 
kerület együttese követett a ta-

bellán. Az uraknál a XVII. kerü-
leti gárda diadalmaskodott a ha-
zaiakkal szemben, míg III. he-
lyen a X. kerületi együttes áll-
hatott a dobogóra.

Futófesztivál a Szív bajnokaival

Asztalitenisz kupa szépkorúaknak

Fotó: Zumpf András
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Idén is szervez nyári napkö-
zis tábort Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, amely-
nek az eddigiekben is tábor-
helyszínként funkcionáló Ba-
rátság Park ad otthont.

A tábor július 1-jétől 
nyitja meg kapuit és 

kínál a gyermekek szá-
mára hét héten át, augusz-
tus 16-ig minden hétköz-
nap 8-16 óra között biz-
tosít kellemes időtöltést a 
nyári szünet idején.

A tábori programot a ke-
rületben működő sport-
egyesületek együttműkö-
désének köszönhetően 
sportfoglalkozások színe-
sítik. Jó időben a játék a 
vízben a legjobb, a strand a 
Laborc utcai táborban van. 
Több III. kerületi intéz-
mény közreműködésével 
a résztvevők kulturális is-
mereteket is szerezhetnek.

A tábori részvételre 
jogosultak: a kerületi 

lakosú szülők gyerme-
kei és a kerületi lakó-
hellyel nem rendelkező, 
de valamelyik kerületi 
iskola tanulói.

A táborban való rész-
vétel nem lehetséges 
azon gyermekeknek, 
akik nem felelnek meg a 
fenti feltétel valamelyi-
kének (nem kerületi la-
kos vagy nem kerületi is-
kola tanulója). A tábor-
ban legalább 1. osztályt 
végzett tanulók vehet-
nek részt, továbbá azo-
kat a gyerekeket, akik az 
aktuális tanévben hete-
dik osztályt végeztek, és 
még nem töltötték be 15. 
életévüket, a táborban 
tudják fogadni, a 8. osz-
tályt végzett tanulót nem 
áll módjukban fogadni a 
nyári táborban.

A táborba való jelent-
kezés az Óbudai Sport és 
Szabadidő Nonprofi t Kft. 
weboldalán a Budapesti 

Nyári táborok menüpont-
ban lehetséges. 

Figyelem! A jelentke-
zéseket nem szükséges 
az iskolákban leadni. 
Akadályoztatás esetén a 
weboldalon letölthető je-
lentkezési lapot kell az 

Óbudai Sport és Szabad-
idő Nonprofi t Kft. részé-
re postai úton eljuttatni. 
Jelentkezés 2019. má-
jus 31-ig lehet. Abban az 
esetben, ha ez elmarad a 
jelentkezését az adott tá-
borhelyszínen teheti meg 

a tábor első napján. Pos-
tacím: 1307 Budapest, 
Laborc u. 2.

Minden további infor-
máció elérhető a https://
www.obudasport.hu/nyari-
taborok/napkozis-taborok-
budapesten menüpontban. 

Rejtvényünkben egy vidám igazságot olvas-
hat. Megfejtés a vízszintes 1. és a függőleges 
14. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az első fősor (zárt betűk: A. 
N. Á. T.). 14. Növényekből álló kerítések. 15. 
… Freeman, amerikai fi lmszínész.16. Tolna me-
gyei községben él. 17. Hüvelyes. 19. A magné-
zium, jód és nitrogén vegyjele. 20. Fordított je-
les. 21. Kicsinyítő. 23.Van értése hozzá. 25. Fér-
fi név. 26. Végek nélküli kelta! 27. Balaton-par-
ti helyiség. 30. Véd. 31. Máltai és thaiföldi au-
tók jele. 32. Állóvíz. 33. Kiejtett mássalhangzó. 
34. A pénzedet elszórd, fordítva. 36. Zempléni 
hegy. 39. Az egyik kezed névelősen. 42. Két su-
gár. 42. Sűrű egynemű betűi. 43. Luxemburgi 
és norvég autók jele. 44. Régiesen betűt vet. 45. 
Szellemi ágazat névelővel. 48. N.Ó. I. 49. Ro-
mán autótípus. 51. Angol tölgyfa. 52. Ételízesí-
tő. 53.Görög betű. 55. Hajójavításnál alkalmaz-
zák. 57. …uno, olasz tévécsatorna. 59. Kinyes. 
61. Fut. 63. Ritka női név.
FÜGGŐLEGES: 2. Elmondott. 3. Kortyolt. 4. 
Régi súlymérték. 5. E. N. A. 6. Az egyik hül-
lőé. 7. Személyes névmás. 8. Kevert bak! 9. Su-
mákolás. 10. Paripa. 11. Némán merem. 12. Va-
jon vén? 13. Kurjongatva énekel. 14. A máso-
dik beküldendő sor (zárt betűk: M. Z. Z.). 18. 
Névelős varróeszköz. 22. Mókusféle. 24. Név-
elősen merev, fordítva. 27. Régebbi stílus. 28. 
Szín a francia kártyában visszafelé. 29. Kör-
te angolul. 32. A tellúr és a lantán vegyjele. 35. 
Néma vej! 36. Dezodor márka. 37. Olasz férfi -
név. 38. Boleslaw …, lengyel költő-író volt. 40. 
Kocsmaféle. 43. Csípős bogár. 46. Lak betűi keverve. 47. Vérszerinti hozzátartozó. 48. Lesek. 50. Visszapakoló! 53. A Duna romániai 
melléke. 54. A. L. T. L. 56. A kálium és a lantán vegyjele. 58. Fordított női név. 60. I. R. É. 62. AAAA. 64. Némán les.

Szórakozás

Sport és kultúra a vakáció alatt

Nyári tábor strandolással a Laborc utcában
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A Békásmegyer határában található 
Lupa-tavat korábban is a kristálytisz-
ta, türkizkék vize miatt kedvelték, akik 
a tiltás ellenére lejártak oda, vállalva a 
nomád körülményeket és a veszélye-
ket. Pár éve komoly befektetéssel tet-
ték komfortossá és biztonságossá a 
területet és varázsoltak ide egy, a kari-
bi szigeteket idéző, egyedülálló stran-
dot. A „Budapest Tengerpartja” Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának 
jóvoltából, az Összefogás Óbudáért 
Egyesület szervezé sében, az Óbudai 
Sport és Szabadidő Nonprofi t Kft., a 
Szent Margit Rendelőintézet és az 
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szol-
gálata támogatásával szeretettel várja 
a kerület lakóit a május 25-én rende-
zendő eseményre. Helyi lakcímkártyá-
val ingyenes a belépés.

A karibi szigetvilág hangu-
latát idézi ”Budapest ten-

gerpartja”, a Lupa Beach, ahol 
május utolsó hétvégéjén a pál-
mafákkal beültetett vízpart és 
a kristálytiszta vizű tó mellett 
szűrőprogramok, sportverse-
nyek és védőnői tanácsadás is 
várja az óbudai polgárokat. 

Az Óbudai Sport és Szabadidő 
Nonprofi t Kft. szervezésében fo-

ci- és strandröplabda bajnokságon 
indulhatnak el baráti társaságok, 
csapatok. A csapatsportok helyett 
inkább az egyéni aktivitást pre-
ferálók számára pedig jóga, chi-
kung, zumba, latin tánc, body art, 
valamint vízi torna foglalkozások-
kal készülnek. 

A rendezvényen az egészségtu-
datosság és az egészségmegőrzés 
is fontos szerepet kap. A helyszí-
nen bárki ingyenesen felkereshe-
ti a Szent Margit Rendelőintézet 
egészségügyi szűrőbuszát, ahol az 
érdeklődők In Body-testösszeté-
tel mérés, táplálkozási tanácsadás, 
anyajegyszűrés, vérnyomás- és 
pulzus-, valamint szénmonoxid-
mérés közül választhatnak. Az 
esemény az Egészségkörút Óbu-
dán sorozat állomása, ahol a rend-
szeresen szűrésre járók a nyere-
ménysorsoláson való részvételhez 
szükséges pecsétet is gyűjthetnek.

Azért, hogy az egész család szá-
mára emlékezetes és élvezetes le-
gyen a nap, a legkisebbek Óbuda-
Békásmegyer Védőnői Szolgála-
tának standjánál kóstolhatnak bele 
a kézműveskedés világába. „Ho-
gyan működik a testünk?” címmel 
társasjáték és puzzle feladatok, va-

lamint „Víz-kvíz” segíti a gyere-
keket a játékos tanulásban. A játék 
mellett védőnői szűréseken is részt 
lehet venni. Szakemberek végzik el 
a kicsik súly-, magasság-, vérnyo-
más-, látás-, szín- és térlátás vizs-
gálatát. A Lupa Beachen belül han-
gulatos játszótér, valamint mellet-
te egy, a mélyvíztől elzárt gyerek-
strand biztosítja a biztonságos für-
dést a gyerekes családoknak. A csa-
ládi strandolásra kialakított részen 

a játszótéren túl vízi kalandpark, 
trambulinpark és vízi dodzsem is 
csalogatja az apróságokat.

A külön erre a napra szervezett 
programokon túl természetesen a 
látogatók térítés ellenében igénybe 
vehetik a Lupa állandó szolgáltatá-
sait is: a közép-európai régió leg-
nagyobb wakeboard centrumát, 
a búvárcentrumot, vagy a bátrab-
bak kipróbálhatják a Flyboardot és 
a népszerű Jetovatort is. 

Ingyenes strandnap III. kerületieknek a Lupa Beach-en

A tó megközelíthető autóval, kerékpárral és HÉV-vel egyaránt, illet-
ve idéntől ingyenes buszjárat közlekedik a Budakalászi Auchantól, a 
budakalászi HÉV megállótól pedig az elektromos Lupa kisbuszt is 
választhatják a strandolni vágyók. Az eseményről minden további in-
formáció elérhető a www.obuda.hu és a www.lupato.hu oldalakon.
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A vadonatúj, a Bécsi út 178. szám alatt 
megnyílt Toyota Sakura Hibrid Köz-
pont az egyik legkorszerűbb és legna-
gyobb újonnan megálmodott és létre-
hozott autókereskedelmi és szolgálta-
tó komplexum Budapesten, amelynek 
célja kifejezetten a környezetbarát hib-
rid elektromos gépjárművek iránt ér-
deklődő ügyfelek kiszolgálása. 

A bemutatóterem zöld kör-
nyezetben, ideális közle-

kedési csomópontban – a Vö-
rösvári út és a Bécsi út sarkán 
– elhelyezkedve a gépkocsival 
és a tömegközlekedéssel érke-
ző ügyfelek számára egyaránt 
könnyen elérhető. 

A környezetbarát hibrid elektro-
mos hajtás sosem látott népszerű-
ségének köszönhetően történeté-
nek egyik legsikeresebb időszakát 
éli a Toyota, amely az elmúlt évek-
ben hazánkban is rendre messze 
a piaci bővülés ütemnél nagyobb 
növekedést produkált, idén pe-
dig egyetlen év alatt 7 új modellt 
mutat be Magyarországon. A Bé-
csi út 178. szám alatt megtalálha-
tó vadonatúj Toyota Sakura Hib-
rid Központot a Sakura cégcsoport 
tagjaként 1992 óta hivatalos Toy-
ota márkakereskedő partnerként a 
kezdetektől Óbudán működő Toy-
ota Sakura, a közel három évtize-
de az egyik legsikeresebb magyar-
országi márkakereskedés nyitotta.

A kifejezetten a környezetbarát 
modellek értékesítését és kiszol-
gálását fókuszba helyező bemu-
tatóterem és márkaszerviz meg-
nyitásának jelentőségét jól mu-
tatja, hogy az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Tarlós István fő-
polgármester és Bús Balázs pol-
gármester is. A vendégek között 
számos ismert közéleti szereplő, 
olimpikon, a színházi és művész-
világ több jeles szereplője is fel-
tűnt. Kiválóan fémjelezte mind-
eközben azt, hogy a Toyota szá-
mára mennyire fontos az új léte-

sítmény megnyitása, hogy az ese-
ményen részt vett Jacek Pawlak, 
a vállalat regionális elnöke is, aki 
egy egyenesen Japánból érkezett 
remekbeszabott szamuráj kardot, 
egy katanát adott át a vállalat ve-
zetőinek beszédét követően.

Több évtizedes sikeres, 
stabil működés

A jelenlegi méretét fokozato-
san elérő márkakereskedés tu-
lajdonosai magyar magánsze-
mélyek, a vállalat alapítója Fü-
redi István aki a cég alapítá-
sát megelőzően több, nagy pél-
dányszámú napi és hetilap igaz-
gatója volt. A vállalat valameny-
nyi többi tulajdonosa is a Toyo-
ta Sakuránál dolgozik, több mint 
20 éve. A Toyota Sakura fennál-
lása óta több mint 12 ezer új és 
használt gépjárművet értékesített, 
évente mintegy 13 ezer autót ja-
vít. 2018-ban 75 fővel, 8 milliárd 
forintos nettó árbevételt ért el. 

Tarlós István főpolgármester 
üdvözölte, hogy Hibrid központ 
nyílik Óbudán, így nem lesz 
több dízel autó ebben a szalon-
ban és szervizben. Ez jó a kör-
nyezetnek, jó Budapestnek, jó a 
szervizben és a szalonban dolgo-
zóknak is. Az élhető környezet 
ma már mindenhol fontos szem-
pont  nem csak napjainkban, ha-
nem a jövő szempontjából is.

A közösségért is tesznek
A Toyota Sakura egészen külön-

leges, a társadalmi felelősségvál-
lalás fontosságát alapvetésnek te-
kintő vállalati fi lozófi ája az elmúlt 
években számos a kultúra és a köz-
élet, illetve a vállalat szűkebb pát-
riája, Óbuda környezetbarát meg-
újulását támogató megmozdulás-
ra teremtett alapot. - A sikerek ar-

ra köteleznek bennünket, hogy le-
hetőségeink szerint minél többet 
visszaadjunk annak a közösség-
nek, amelyben működünk. Éppen 
ezért rendkívül fontosnak tartjuk 
az óbudai polgárok közösségének 
számos területen történő támoga-
tását épp úgy, mint többek közt a 
beteg gyermekek gyógyulását se-
gítő alapítványok folyamatos se-
gítését, amelyek fontos részét ké-
pezik társadalmi felelősségvállalá-

si tevékenységünknek. Vállalatunk 
önmaga számára megfogalmazott 
kulturális missziójának kiváló gya-
korlati példája az évekkel ezelőtt 
alapított Sakura díj, melyet a Cent-
ral Színház művészei közül a kö-
zönség véleménye alapján adunk 
át minden évben, emellett „Lé-
lekmelengető” címmel művésze-
ti esteket is tartunk. Célunk, hogy 
ebben az évtizedben ügyfeleink 
szemében a legjobb márkakeres-

kedővé válhassunk vá-
rosunkban, környeze-
tünknek hasznos tag-
jai legyünk, munkatár-
saink és családjuk szá-
mára pedig sikereket, 
fenntartható fejlődést 
garantáljunk a Toyotá-
val közösen. Közössé-
get építünk – ez Óbuda 
szlogenje, amely ben-
nünket is inspirál ezért 
kölcsönvettük Bús Ba-
lázs polgármester úr-
tól, hisz hitünk szerint 
mi is ezt tesszük nap, 
mint nap: közösséget, 
családot építünk, egy 
nagy Toyota családot 
– fogalmazott Füredi 
István, a Toyota Sa-
kura alapító-tulajdo-
nosa.                       Sz.

Budapest egyik legszínvonalasabb bemutatóterme
Toyota szalon nyílt a Bécsi úton

Fotó: Antal István
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Hét nap, kilenc húzónév a Nagyszín-
padon, ahol beszél majd Jane Goodall 
is, a gorillák ismert megmentője. A 
programok a környezetvédelem és az 
élhető jövő jegyében készülnek. Szi-
get Fesztivál augusztus 7- től 13-ig.

A Sziget Szervezőiroda ve-
zetői sajtótájékoztatón szá-

moltak be terveikről április 25-
én a belvárosban. Kádár Ta-
más cégvezető és főszervező be-
szélt a költségekről, a Nagyszín-
pad kiemelt fellépőiről és a kör-
nyezettudatosság jegyében tett 
konkrét lépéseikről. Kardos Jó-
zsef programigazgató a zenei 
programokon túlmutató színes 
produkció választékról számolt 
be, melyek jó része a Love Re-
volution jegyében szerveződtek. 

Nagyszínpad
A Nagyszínpad idei fellépői-

nek sorában minden fontosabb 
könnyűzenei műfajból a legna-
gyobb nevet sikerült elhozniuk 
a Sziget Fesztiválra. A nyitóna-
pi Ed Sheeran koncertre a napi-
jegyek már elfogytak. Bérletek 

még vannak, amelyek érvénye-
sek erre a napra. Az utolsó nap 
programja is erősnek ígérkezik, 
és arra is nagyon gyorsan fogy-
nak a jegyek. A Nagyszínpadon 9 
headliner, húzónév jut a 7 napra. 
Az utolsó utolsó napon a Twenty 
One Pilots játszik a Foo Fighters 
előtt. Egy másik napon a Mackle-
more lép fel a The National előtt. 

Harc a zöld bolygóért
Jelentős és kézzel fogható 

dolgokat tettek a szervezők an-

nak érdekében már tavaly is, 
hogy a környezetet óvják. Több 
olyan zöld projektjük volt, ami 
egy fesztiválon forradalminak 
mondható. Bevezették példá-
ul a „re-poharakat”. Ezzel kö-
rülbelül másfél millió eldobha-
tó műanyag pohártól mentet-
ték meg a fesztivált. Ezt a meg-
oldást folytatni fogják. A mű-
anyag ellen már tavaly háború 

indult, ami érintette a szívószá-
lakat is. 

Quimby és Halott Pénz
Az augusztus 7-től 13-ig 

(szerdától keddig) tartó kulturá-
lis esemény Nagyszínpadjának 
programjában szerepel a Quim-
by, a Franz Ferdinand, Richard 
Ashcroft és a The 1975. A szü-
letésnapos Halott Pénzzel in-
dul a péntek, szombatra érkezik 
a Punnany Massif, Mura Ma-
sa, Macklemore és a The Nati-
onal. Vasárnap jön Tyla Jaweh, 
a Honne, a Years&Years és zá-
rásként Post Malone. Hétfőn lép 
fel a Nagyszínpadon a Big Thi-
ef, Tom Odell, a Catfi sh and the 
Bottlemen és a Florence+The 
Machine. A Sziget zárónapján 
Frank Carter&The Rattlesna-
kes, Johnny Marr, Twenty One 
Pilots a sorrend, majd érkezik a 
Foo Fighters, akik 2,5 órás kon-
certtel zárják a Nagyszínpad 
idei programját.                     Sz.

Felturbózva készülnek a fesztiválra

Kell egy hét együttlét – szabadság a Szigeten

A Nánási út szombatonként nyüzs-
gő piaca, a Római-parti Piac vár ki-
csiket és nagyokat minden szom-
baton 8-tól 13 óráig.

A piacon magyar termelők 
kínálnak minőségi, ízletes 

portékákat, kézművesek buk-
kannak fel, hogy saját készíté-
sű tárgyaikat eladják, időnként 
élőzenét hallhatunk utcazené-
szektől, akik kalapjukban gyűj-
tik a forintot, hetente üzemel a 
gyereksátor, ahol az Egyboglya 
Alapítvány tart nagyszerű fog-
lalkozásokat, illetve minden hó-
nap második hétvégéjén póni-
lovaglás várja a kicsiket. A pi-
ac távoli sarkában ízletes szür-
kemarha hamburgert, sült kol-
bászt, hurkát falatozhat a meg-
éhező vásárló, Káptalantótiból 

érkeznek az ínyenc falatok. A 
tervek szerint május 18-án pe-
dig várva várt lángosos csatla-
kozik a piachoz, nem is akár-
kik, a sütöde az elmúlt években 
minden alkalommal megnyer-
te a balatoni legjobb lángos ver-
seny különdíját, így bizton meg-
éri majd szombatonként leugra-
ni egy jó lángosra a piacra.

Látható tehát, hogy már csak 
a felsorolás is elénk tár egy vá-
sári hangulatot, érezzük az il-
latokat, halljuk a beszélgeté-
seket, nevetést a piactéren, és 
úgy tűnik a legfi atalabbaktól az 
idősekig, mindenki jól érezheti 
magát ezen a piacon!

A pontosabb programokért, 
változásokért érdemes a piac 
Facebook-oldalát olvasni, Ró-
mai-parti Piac néven található.

Piacozni igenis nagyszerű
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked 
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes 
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Tv-javítás (rejtett költségek nélkül) T.: 
06(30)912-3761, (1)243-9401 (lecserélt LCD, 
LED tévéjét ingyen elszállítom, vagy kész-
pénzért megveszem, hibásat is.)
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, mun
 kalapcsere … Tel.: 06-30-960-4525 www. 
999mester.hu
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC, szőnyegpadló lerakás. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Kert-telekrendezés, metszés, permetezés, fa-
vágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, bo-
zótirtás. Tel.: 06-20-259 6319; 061-781-4021 
www.telekrendezes.hu Hívjon bizalommal!
 Társasházi közös képviselet megbízhatóan. 
www.kozoskepviselo.hu Tel.: 0670 338 6723
 Ingyenes helyszíni felméréssel: Ajtó ablak 
javítása, szigetelése, új gyártása. Konyhabú-
tor készítés. Tel:20/2323704
 Fotólabor a Kolosy Üzletházban. Fotó-
poszter, művészi-vászonkép nyomtatása, régi 
fotók reprodukciója. Igazolványkép készítése. 
www.postershop.hu 
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Csapok, vécék, tar-
tályok cseréje garanciával. Mindennemű víz-
szerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel. : 06-30/994-2431

 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter, el0670/397-3869

Egészség
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kár-
páti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 
06-20/493-1675
 Fogsorkészítés, törésjavítás hagyományos 
és rugalmas, törhetetlen anyagból, 50-90 eze-
rig. 0670 315 1571

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás 
felnőtteknek , külföldön, és a Goethe - In-
tézetben megszerzett tapasztalatok alapján. 
0630/ 773 - 9155, brandy2019@citromail.hu

 

Régiség
 Biderantikvitás készpénzért vásárol! Tel-
jes hagyatékot! Írógépet, varrógépet kiemel-
ten magas áron! Tel.: 06-20/365-2590
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik 
bútorokat, órákat, ezüstöket, festményeket, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, pénzérméket, 
stb. Tel.: 06-20/280-0151 Üzlet: IX. Ráday u. 
6. e-mail: herendi77@gmaill.com

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzt, régiségeket, 
hagyatékot, bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, vitrintárgyakat, könyveket, var-
rógépet, szőrmét, bizsukat, törtaranyat, éksze-
reket, értékbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-30/308 9148
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437
 GÁBOR ESZMERALDA becsüs, mű-
gyűjtőnő, múzeumok számára is, készpénzért 
vásárol festményt, bútort, aranyat, szobrot, 
festményt, Herendit, teljes hagyatékot. Üzlet: 
06/1/789-1693, 06/30/898-5720

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Páty-Nagyhegyen 1138 m² zártkert szép 
környezetben, faházzal 4,6 MFt-ért eladó. 
0670 2969374
 Lakásmegoldást keresek 7 millió forint kész-
pénzzel. Tel.: 0630 864 1128 e-mail: eu@nax.hu
 Orvos házaspár venne kisgyermeke részére 
idős hölgytől, úrtól lakást holtig tartó haszonél-
vezet megtartása mellett. 06-20/326-1345
 Olcsó, hatékony ingatlanközvetítés. Ingat-
lankezelést is vállalok. Hívjon bizalommal! 
3-ker ingatlaniroda 0620-5850226
 Háromszobás, 2 fürdőszobás nyaraló el-
adó Pálkövén (160 km Budapesttől). Tel.: 06-
1-704 7698

 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3%, diplomás ügynökök, kül-
földi vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06209600600

Állás
 Kőművest keresek napi 15.000 Ft-ért. Le-
het beugrós is. 0630 341 3423
 III. kerületi étkezde konyhai dolgozót 8 
órás önálló munkára felvesz. Nettó 1000 Ft 
munkabér. 0630 9228 189
 Árukiszállításra és raktári feladatokra 
részmunkaidős munkatársat keresünk III. kerü-
leti munkahelyre. Tevékenység: otthoni egész-
ségvédelmi eszközök forgalmazása. Feltétel: B 
kategóriás jogosítvány. karrier@hungimpex.hu
 Kőműves mellé segédet keresek. Lehet be-
ugrós is. Napi 12.000. Tel.: 0630 341 3423
 Békásmegyeri cukrászdába gyakorlott el-
adót keresünk hétfőtől péntekig teljes munka-
időben és délutánra kisegítőt. 30/9911009
 Óbudai általános iskolákba keresünk dél-
előttös és délutános takarítónőket. Érdeklőd-
ni: 06-20-980-5616 számon lehet
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-
tosokat keresünk Budapest kerületeibe. Je-
lentkezni a hr@statek.hu e-mail címen lehet.
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise hálózatánál, az 
Otthon Centrumnál. Fényképes önéletrajzodat 
a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 Takarító kollégát keresünk óbudai Stop 
Shopba. Munkaidő: 7:00-11:00. Munkabér: 
800 Ft/óra. Érd: 06-70/4527-627 
 Takarító munkatársat keresünk! Délelőt-
tös takarítónőt keresünk iskolánkba, határo-
zatlan idejű munkaszerződéssel. A munkavég-
zés H-P-ig, naponta 06:00-14:00  óráig tart. 
Jelentkezés önéletrajzzal: ropcsy@vipmail.hu

 

Kiadó
Békásmegyeren társasházi tulajdon 73 m² 

üzletnek, irodának kiadó. 0630 856 4818

 OLCSÓ terembérlet Óbudán! Tartsa nálunk 
képzéseit! Kedvezményes áron 5-120 főig már 
3000 Ft/órától www.obuda-irodahaz.hu

Társkereső
 Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk 
megtalálni párját! 20/272-1461, komolyan-
gondolom.hu

Életjáradék
 Eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék, 42 éves, özvegy, egyedülálló hölgy va-
gyok, stabil anyagi háttérrel. Tel.: 06-30/899-
5800
 Magányos? Ellátásra szorul? Vagy csak 
rossz az anyagi helyzete? Életjáradéki, eltar-
tási szerződést kötnék. 0630/744-1532

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)857-2653

Jármű
 Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hi-
vatalos bontási igazolással, ingyenes szállítás-
sal. +36-30-455-87-19

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 felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.

Nyitva : H-P 12-18.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• 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 Varga Mihály megbízásából tartott ingyenes  jogsegély a Bécsi út 77-
79. alatt (dr. Tósoky Balázs minden hónap harmadik csütörtök) áprilisban 
és májusban elmarad.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let 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 szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti szer ve ze te a Váradi 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. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. 
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-
30-546-2202-es telefonszámon.)
• Az MSZP társasházi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 15-től 16 
óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., 
tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap 
utolsó csütörtökén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 
16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus 
utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a 
budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• Szabó Tímea (Párbeszéd) országgyűlési képviselő minden hónap utol-
só szerdáján 16 órától a Pethe Ferenc tér 1. alatti szolgáltatóházban (a 
posta mellett), minden kedden 10-től 17 óráig a Kiskorona utca 10. szám 
alatt tart fogadóórát. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30-415-4837.
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap má-
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor 
ügyvéd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). 
Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodave-
zetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/
Postafi ók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)

MEGJELENÉSÜNK.Lapunk kö vetkező száma május 25-én, 
szombaton je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Közéleti fórum
Az Összefogás Óbudáért Egyesület szervezésében közéleti fó-
rumot tartanak Hajrá Európa címmel május 23-án 18 órai kez-
dettel a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) 
A kerekasztal résztvevői: Szentesi Zöldi László, a Magyar De-
mokrata főmunkatársa, Náray Balázs, a Kossuth Rádió szer-
kesztő riportere és Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője.

Számítástechnika időseknek
Június 4-én kezdődik az „Ismerkedés a számítógéppel és az 
internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” elnevezésű tanfolyam kö-
vetkező kurzusa. Érdeklődés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 
06-30-221-4938-as telefonszámon.

ÁLLÁS. Az Óbudai Sport Nonprofi t Kft., a III. kerületi Önkor-
mányzat gazdasági társasága keres a Barátság Parkba park-
karbantartót évszakhoz igazodó, munkaidőkeretben való mun-
kavégzésre. Érdeklődni lehet: 06-30-812-5648.

ALAPOZÓ TERÁPIÁS NYÁRI TÁBOR ÓBUDÁN 5-10 éves ko-
rú gyermekeknek a Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány szerve-
zésében. Alapozó terápiás csoportfoglalkozások, képességfej-
lesztés, iskola-előkészítés, logopédia. Érdeklődni, jelentkezni le-
het a következő telefonszámon: Szobrász Judit 06-70-544-1320 
vagy e-mailben: alapitvanyfl ora@gmail.com 




