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Zöld- 
sZemlélet 
és fásítás10

11 Óbuda első főkertészének 
első három hónapja

sikeres adventi 
adománygyűjtés

Összefogtak  
a rászoruló családokért 

a kerületben élők

A pazarlás csökkentése, a sok
színűség és az esélyegyenlőség 
megvalósulásának támogatása, 

a közösségi értékek erősítése, okoskerü
let fejlesztése – csak néhány fontos elem 
Óbuda-Békásmegyer Fenntarthatósági 
stratégiájából. A kerület teljes lakossá
gára, az itt működő szervezetekre, intéz
ményekre kiterjedő stratégia a környe
zetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági 

jövőállóság kérdéseivel egyaránt foglal
kozik. Legfontosabb üzenete – „A válto
zás most kezdődik!” – a szemléletváltás 
fontosságára hívja fel a figyelmet, és rá
mutat arra, hogy nem halasztható tovább 
annak a szemléletnek a beültetése a min
dennapi cselekedeteinkbe, amely rövid 
és hosszú távon életünket, gyermekeink 
életét, kerületünk, országunk, bolygónk 
jövőjét határozza meg. 

A változás  
most kezdődik

A BICIKLISBARÁT 
KERÜLET

Nemzetközi kerékpárút  
épül Észak-Budán: 
elfogadta a BKK  
az EuroVelo 6 nyomvonaltervét
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Új arculatot és környezetet 

kap a Szentlélek tér
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Megszületett a kerület Fenntarthatósági stratégiája 

Sikeresen pályázott  
Óbuda-Békásmegyer 
a Kerékpárosbarát település 
és Kerékpárosbarát 
munkahely címekre
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Engedjék meg, hogy rögtön egy jó hírrel kezdjem az új évet: amint Önök is láthat
ják, önkormányzati lapunk, az Óbuda Újság kívül-belül megújult. A céljai azonban 
továbbra is ugyanazok: az Óbuda-Békásmegyeren élők folyamatos, hiteles és pon
tos tájékoztatása a harmadik kerületet érintő legfontosabb eseményekről. Önök 
változatlanul kéthetente vehetik kézbe a lapot, és mi változatlanul arra törekszünk, 
hogy minden lényeges információ eljusson Önökhöz. Az új kiadónak és az új szer
kesztőségnek ezúton is jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy ezt a nagy hagyo
mányú óbudai újságot, amely az önkormányzat és a kerületben élők közötti egyik 
legfontosabb, legértékesebb kapocs, felelősen és lelkiismeretesen készítik majd 
az előttünk álló években is.

Jó hírrel kezdtem, mert 
pontosan tudom, hogy egy 
olyan roppant súlyú év után, 
amilyen mögöttünk van, úgy 
kell a változás, a remény 
és az öröm, mint a friss le
vegő. Sokszor elmondtam ta
valy, de engedjék meg, hogy 
újra hangsúlyozzam: bámu
latos, ahogy a harmadik ke
rületiek ilyen példamutatóan 
össze tudtak fogni, és hihetet
lenül jó érzés látni, ahogy egyre szorosabbra fűzte a közösségeket ez a rengeteg 
nehézség. Ha van tapasztalat, amelyet a munkám első évében igazán meghatáro
zónak érzek, ez az.

Higgyék el, semmit se szeretnék jobban, mint azt mondani Önöknek, hogy végre 
fellélegezhetünk, a vihar elült, minden visszatérhet a rendes kerékvágásba. Az én 
dolgom azonban az, hogy minden körülmények között felelősen járjak el, és hogy 
őszinte legyek Önökhöz – még akkor is, ha népszerűtlen gondolatok megfogalma
zására kényszerülök.

Komoly kihívások előtt állunk. A kormányzati megvonások következtében több 
milliárd forint bevételkiesés sújtja idén önkormányzatunkat, egy korábban soha 
nem látott helyzet áll elő, amelyet senki sem kíván magának vezetőként. Nem 
lesz könnyű. Abban azonban biztosak lehetnek, hogy ahogyan eddig, úgy ezután 
is a harmadik kerület érdekeit, kiegyensúlyozott működését és fejlődését tartjuk 

szem előtt minden egyes döntésünk 
előtt. Ezt semmi sem írja felül.

Persze vannak dolgok, amelyek
ből nem engedünk. Közösségi Költ
ségvetés 2021 kampányunk hama
rosan elindul – bízom benne, hogy 

idén is több ezer, több tízezer szavazattal segítik 
az egyes projekteket, és az Önök javaslatai, útmu
tatásai alapján lesz szebb, élhetőbb és otthonosabb 
Óbuda-Békásmegyer. Mi a kollégáimmal készen 

állunk, hogy ebben az évben is Önökkel együttműködve, egymást támogatva dol
gozzunk a harmadik kerületért: fákat ültetünk, folytatjuk a szemétszedési akciókat, 
vigyázunk a kerület növény- és állatvilágára, Fenntarthatósági és Klímastratégiánk 
újabb és újabb lépéseit valósítjuk meg, tereket, parkokat varázsolunk újjá, óvodák 
és bölcsődék fognak megszépülni és fenntarthatóbban működni. Tartsanak velünk, 
számítunk Önökre!

A koronavírus-járvány itt van még velünk. Napról napra rámutat a sebezhetősé
günkre, és folyamatos készenlétet, óvatosságot igényel tőlünk. Én 2021-ben már 
tudom, amit egy éve még nem: együtt bármire képesek vagyunk, és ha ilyen ösz
szetartó, együttműködő közösség élén néz szembe az ember a kihívásokkal, az az 
erejét sokszorozza meg, nem a kétségeit.

2021-ben is azért fogok dolgozni mindenki polgármestereként, hogy a harmadik 
kerület élhetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb legyen – egy olyan hely, amely
ben mindannyian otthon vagyunk.

Eredményes, boldog új évet kívánok!

DR. KISS LÁSZLÓ
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER  

POLGÁRMESTERE

  Bámulatos, ahogy 
a harmadik kerületiek 

össze tudtak fogni, 
ahogy szorosabbra 

fűzte a közösségeket 
ez a rengeteg 

nehézség

a harmadik kerület egyik legnagyobb  
forgalmú csomópontja, Óbuda 
kapuja, a szentlélek tér jelenleg nem 
a legszebb arcát mutatja. Óbuda -
békásmegyer Önkormányzat úgy 
határozott, hogy a mostani állapotot 
rendezi, a területet az itt naponta 
megforduló több tízezer ember szá-
mára élhetőbbé, szebbé és szol-
gáltatásaiban is vonzóbbá teszi.

Az önkormányzat augusztus végén pályá
zati felhívást tett közzé, hogy a 2020-ban 
lejáró szerződések helyébe új, a mai kor igé
nyeinek megfelelő és a műemléki környe
zethez illő területhasználati szerződést kös
sön. A pályázatok október közepi benyújtási 
határidejére négy pályázat érkezett, majd 
az azt követő egy hónapos hiánypótlási 
időszak végére három pályázat maradt ver
senyben. A pályázat keretében a leendő tér 
kereskedelmi funkcióin kívül a terület fenn
tartására, a környezetbe illő építészeti meg
valósításra, a nyújtani kívánt szolgáltatások 
biztosítására vonatkozó elképzelések mel
lett számos zöldterületi, műszaki és közmű
vi tervet, nyilatkozatot kellett benyújtani. 
Természetesen a terület használatáért fize
tendő ár is fontos szempont a bírálat során. 

A pályázat győzteséről és az ál
tala készített koncepcióról döntés 
várhatóan januárban születik.

A tér megújulása tehát együtt 
jár a jelenlegi állapot megszünte

tésével és az új megépítésével. Emiatt né
hány hónapig az óbudaiak és az erre járók 
türelmét, megértését kérjük majd.

A teret most uraló pavilonsor üzemel
tetésére a pavilonok tulajdonosainak de

cember 31-ig volt szerződés szerint ide
jük, januárban a jelenlegi pavilonokat 
elbontják, a leendő nyertes pályázó pedig 
a döntést követően fogja építési ütemter
vét meghatározni.

Az átváltozás átmeneti kellemetlenségei 
után Óbuda kapuja méltó arculatot és kör
nyezetet nyer, a jelenleg elhanyagolt, be
láthatatlan területek megszűnnek, a szol
gáltatások bővülnek, az erre járók pedig 
esztétikus környezettel találkoznak a téren 
és környékén. Óbuda-Békásmegyer Önkor
mányzat célja, hogy igazi találkozóponttá 
váljon a Szentlélek tér és környéke.

az Óbuda történelmi központja mellett lévő téren 1740-ben szentháromság-szobrot 
emeltek, északi oldalán az 1750-es években épült fel a Zichy-kastély. az árpád híd 
1950-es átadása után a tér leszűkült az egykori déli részét elfoglaló híd lehajtója 
és a kastély déli szárnya közé. a híd építésekor elbontották az útban lévő szent-
háromság-szobrot, és csak 2000-ben helyezték vissza a tér megmaradt részére. 
a teret 1953-ban átnevezték korvin ottó térre, régi nevét a rendszerváltáskor kapta 
vissza. a későbbiekben tömegközlekedési csomóponttá vált, számos bkv-járatnak 
lett a végállomása és megállója.

Átalakul 
a Szentlélek tér

Tisztelt harmadik kerületiek, kedves olvasók!

MEGÚJULT ÚJSÁG,
KIHÍVÁSOKKAL
TELI ÉV

  Méltó arculatot 
és környezetet 

nyer, igazi 
találkozóponttá 

válik Óbuda kapuja
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Városaink 
kifosztása 

Több lépésben, de végül  
teljesen felborította 
az önkormányzatok 
gazdálkodását a kormány. 
az iparűzésiadó-be-
vételek kormányzati 
megfelezésére válaszul, 
a közszolgáltatások 
védelmében egy estére 
lekapcsolták a fővárosban 
és számos más telepü-
lésen a díszkivilágítást. 
a polgármesterek közös 
felhívását dr. kiss lász-
ló, Óbuda-békásmegyer 
polgármestere is aláírta.

Egy nappal szenteste előtt elsö
tétültek Budapest Duna-hídjai 
és látványosságai, amikor a fő
város vezetése, az önkormányza
tok kifosztása elleni tiltakozásul, 
csatlakozott a Szabad Városok 
Szövetségének felhívásához. Így 
tett több tucat magyarországi te
lepülés is Szombathelytől Szent
endréig, Hódmezővásárhelytől 
Budaörsig.

Kivégzett 
önkormányzatiság
Az önkormányzatok felháboro
dását az váltotta ki, hogy Orbán 
Viktor a koronavírus-járvány 
elleni küzdelem egyik legújabb 
„gazdaságvédelmi terveként” 
bejelentette: januártól felére 
csökkentik az egyéni vállalko
zók, kis- és középvállalkozások 
iparűzési adóját. A miniszter
elnök arra hivatkozva közölte 
a döntést, hogy ezek a vállal
kozások a legsérülékenyebbek, 
és ezek adják a legtöbb munka
helyet az országban. Az önkor
mányzatok hatalmas összegtől 
esnek el, ezért a 25 ezer fő alatti 
települések pénzügyi támoga

tást kapnak, a nagyobb önkor
mányzatok helyzetét egyenként 
tekintik át.

A városaink kifosztása nem 
kormányzás! – üzente Kará
csony Gergely, Budapest fő
polgármestere az iparűzési adó 
megfelezésére reagálva. „Orbán 
Viktor bejelentette a magyar 
önkormányzatiság kivégzését. 
Az iparűzési adó harminc évig 

volt az önkormányzatok által 
végzett közszolgáltatások leg
fontosabb alapja. A megfelezé
se nem kezeli, hanem mélyíti 
a válságot. A vállalkozásoknak 
ez nem jelent érdemi segítséget, 
hiszen az adó mértéke meglehe
tősen alacsony, és egyébként is 
bevétel alapján kell fizetni: aki 
bajban van, eleve kevesebbet 
fizet. Ennek a miniszterelnö

ki bejelentésnek semmi köze 
a gazdasági válság kezelésé
hez, ennek a cinikus hatalmi 
politizáláshoz van köze csak. 
Az egyébként is a tönk szélén 
álló önkormányzatok számá
ra viszont a mostani bejelentés 
maga a kivégzés. Sok települést 
küld padlóra, taszít kilátástalan 
helyzetbe, veszélyezteti a köz
szolgáltatások ellátását” – hang
súlyozta Karácsony Gergely.

Felborított 
gazdálkodás
A Szabad Városokhoz tartozó 
polgármesterek felhívásukban 
közös tiltakozásra buzdítottak: 
„Közösen kell fellépnünk a sö
tét időket idéző, sötét szándékok 
miatt meghozott kormánydöntés 
ellen.” A csatlakozó önkormány
zatok tiltakozásuk jeléül decem
ber 23-án 19 órától egy estére 
több helyütt lekapcsolták telepü
léseiken a díszkivilágítást.

Közleményükben emlékeztet
tek: az iparűzési adóból származó 
bevételből az önkormányzatok 
szerte az országban a minden
kinek járó közszolgáltatásokat 
biztosítják, a helyi tömegközle
kedést, a szemétszállítást, az utak 
karbantartását, a közvilágítást, 
a zöldfelületek kezelését, ebből 
fizetnek szociális támogatáso
kat, finanszíroznak színházakat, 
kulturális és sporttevékenysé
get. „Ezen feladatok ellátása 
a miniszterelnök döntése miatt 
veszélybe került. A 25 ezer fő
nél nagyobb településeknek ígért 
egyedi kompenzációt Orbán Vik
tor kénye-kedve szerint, politikai 
alapon fogja osztani a kormány. 
Ezzel kívánjuk felhívni a telepü
léseinken élő polgárok figyelmét 
az önkormányzatok által biztosí

tott közszolgáltatások fontossá
gára. Nyomatékosítani kívánjuk 
követelésünket, hogy a kormány 
vonja vissza az iparűzési adó 
megfelezéséről szóló, az önkor
mányzatok kivégzését jelentő 
döntését” – tették hozzá. Tiltako
zásának adott hangot a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége is, 
amely követeli, hogy a kormány 
az önkormányzati szövetségek
kel való megállapodás nélkül 
semmiféle, az önkormányzatok 
bevételeit érintő döntést ne hoz
zon, és dolgozzon ki átlátható, 
tiszta, politikai szemponttól men
tes rendszert az önkormányzatok 
támogatására és kompenzálására.

A gazdaságvédelmi intézke
dések részeként a kormány tör
vényben tiltotta meg az eddigi 
adók megemelését és új adók be
vezetését is. Az önkormányzatok 
2012 óta csak kormányzati en
gedéllyel vehetnek fel nagyobb 
hiteleket, és – a kormánnyal 
ellentétben – nem tervezhetnek 
hiányt a költségvetéseikben, mi
közben a járványhelyzet szinte 
minden területen jelentős bevé
telkiesést, illetve kiadásnövelést 
eredményez.

Többmilliárdos 
mínusz
Óbuda-Békásmegyer 2020-as, 
37 milliárd forintos költség
vetése a járvány, a válság 
és a kormányzati elvonások 
hatására 3,5 milliárd forinttal 
lett kevesebb az eredetileg ter
vezettnél. Az önkormányzat 
gépjárműadó-bevétele 2019-
ben 448 millió forint volt, en
nek megfelelően 2020-ban 450 
millió forint bevételt terveztek. 
Mivel azonban ez az adó már 
nem az önkormányzatokat illeti 
meg, a teljes 450 millió forinttól 
elesett a kerület. A reklámhor
dozók utáni építményadót júli
usban kivezették a helyi adókról 
szóló törvényből, aminek követ
keztében további 45 millió fo
rint tervezett bevétel maradt el. 
2019-ben 10,09 milliárd forint 
bevétele származott az önkor
mányzatnak az iparűzési adó
ból, 2020-ban a főváros tájé
koztatása alapján 10,72 milliárd 
forintot terveztek. A pandémiás 
helyzet miatt hozott kormány
zati intézkedések hatására azon
ban csak 8,3 milliárd forint 
iparűzésiadó-bevétel teljesült, 
vagyis a tervekhez képest 2,42 
milliárd forinttal kevesebb adó
bevétel realizálódott. A tavaszi 
és a novemberben újra beve
zetett ingyenes parkolás miatti 

bevételkiesés 357 millió forint 
volt. Óbuda-Békásmegyer 2020-
ban 110 millió forint bevételt 
tervezett idegenforgalmi adóból, 
a járványhelyzet miatt azonban 
csak 23 millió forint bevétele 
származott ebből az adónemből. 
Emellett az önkormányzatnak 
a veszélyhelyzettel kapcsola
tosan további 126 millió forint 
többletkiadása is felmerült.

Czeglédy Gergő pénzügye
kért felelős alpolgármester 
lapunknak korábban elmond
ta, az önkormányzat 2021-es 

költségvetése akár 5-6 milliárd 
forinttal is kevesebb lehet, így 
a két év alatt elvett összeg mér
téke közel 10 milliárd forint
ra duzzad. Ez már megbénítja 
a kerület működését, ellehetet
leníti a kötelező feladatok telje
sítését. Az elvonások mindenkit 
érintenek. Veszélybe kerülhet 
az önkormányzati intézmények, 
óvodák és bölcsődék, a szociá
lis hálózat működése, valamint 
a városüzemeltetési feladatok 
ellátása is. Elmaradhat az ön
kormányzati ingatlanok felújítá

sa, a térfigyelőkamera-rendszer 
bővítése, a bölcsődei kapacitás
bővítés, az út-, járda- és parko
lóépítések, a Kiscelli kastély 
felújítása és a Táncsics park ki
vitelezése. A forráshiányos idő
szakot megszenvedi a kerületi 
kultúra, sport, a közbiztonság 
és az egészségügy is. Az önkor
mányzat a lehetőségeihez mér
ten továbbra is biztosítani fogja 
a kerület megfelelő működését, 
át kell vészelni ezt a nehéz idő
szakot, amely remélhetőleg 
2022-ben már a múlté lesz.

 Két év alatt  
közel tízmilliárd forintot 

von el a kormány  
Óbuda-Békásmegyertől

nem kormányzás!
Veszélybe sodorták az önkormányzati intézmények működését

KORMÁNYZATI
ELVONÁSOK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYEREN

–2,42 MILLIÁRD Ft
IPARŰZÉSI ADÓ

–450 MILLIÓ Ft 
GÉPJÁRMŰADÓ 

Elmaradt
bevételek
2020-ban

–45 MILLIÓ Ft
REKLÁMHORDOZÓK UTÁNI

ÉPÍTMÉNYADÓ 

–87 MILLIÓ Ft 
IDEGENFORGALMI ADÓ  

–357 MILLIÓ Ft
INGYENES PARKOLÁS

–80 MILLIÓ Ft 
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ

ÖSSZES BEVÉTELKIESÉS

Az önkormányzat évesgazdálkodási kerete
2020-ban 3,5 milliárd
forinttal csökkent.

2021-ben ez az összeg
akár 8–10 milliárd
forintra is nőhet

Ezért jövőre veszélybekerülhet a szociális ellátás,a bölcsődék, óvodák
működése és a köztisztaság is
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Hogyan tudja felvenni a harcot 
a globális, a bolygót veszélyeztető 
kihívásokkal egy kerület? Van-e 
teendője, és mit tud tenni egy vá-
rosrész a jövőállóság biztosítása 
érdekében? Többek között ezekre 
a kérdésekre ad választ a harmadik 
kerületi fenntarthatósági stratégia.

A pazarlás csökkentése, a sokszínűség 
és az esélyegyenlőség megvalósulásának 
támogatása, a közösségi értékek erősítése, 
az okoskerület fejlesztése – csak néhány 
fontos elem Óbuda-Békásmegyer Fenn
tarthatósági stratégiájából. „A kerület már 
régóta nagyon sok mindenben igyekszik 
olyan megoldásokban gondolkodni, ame
lyek jövőállóak – mondta el dr. Kiss Lász
ló, Óbuda-Békásmegyer polgármestere. 
– Abban hiszünk, hogy a fejlődés csak 
akkor lehet jól mérhető és sikeres, ha min
den indított projektünkben, munkánkban 
ténylegesen összehangolt, a kerületben 
működő nonprofit és for-profit szervezetek 
együttműködésével megvalósuló, a szer
vezet és a kerület egészére ható cselekvés
sorban gondolkodunk. Ennek érdekében 
született ez a stratégia, amelyben együt
tesen kezeljük a fenntarthatóság összes 
dimenzióját, így foglalkozunk a környe

zetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági 
jövőállóság kérdéseivel is” – tette hozzá 
a polgármester.

A stratégia pillérei
A kerület teljes lakosságára, a benne műkö
dő szervezetekre, intézményekre kiterjedő, 
2024-ig szóló stratégia négy nagy pillérre 
épül. Az egyik a túlzott és felesleges fo
gyasztás visszaszorítását, az erőforrások 
jobb kihasználását ösztönzi „Csökkentjük 
a pazarlást” elnevezéssel. Az okoskerület 
fejlesztését tűzi ki célul, és ebben is a digita
lizációs kihívásokra és az energiahatékony 
megoldásokra fogalmaz meg javaslatokat 
az „Okoskerületet építünk” pillér. Az esély
egyenlőség megteremtése érdekében tett 
intézkedéseket és a közösségépítésben 
szükséges lépéseket gyűjti össze a „Számí
tunk egymásnak” pillér. És mindezeket egy 
ernyőgondolat fogja össze „Most kezdjük 
a változást” címmel, amely a szemléletvál
tás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Cselekedjünk közösen!
„A kerület jövőállóságának megteremté
se nemcsak az önkormányzat ügye, hanem 
össztársadalmi kérdés: mindannyiunknak 
van tennivalója ebben. Így közös cselekvés

re hívjuk a kerületben működő vállalatokat 
és nonprofit szervezeteket, döntéshozóikat 
és persze a lakosságot. Tudjuk ugyanakkor, 
hogy az önkormányzat és kapcsolódó intéz
ményrendszereinek is változnia, fejlődnie 
kell, így kiemelt feladatnak tekintjük, hogy 
a változások belülről, a kerület vezetésének 
működéséből induljanak ki. Ehhez szeret
nénk minél több partnerséget kapcsolni 
és kialakítani, hogy Óbuda-Békásmegyer 
fenntartható és élhető legyen a jövőben is” 
– mondta el a polgármester.

„a változás most kezdődik!” üzenet 
arra is rámutat, hogy nem halaszt-
ható tovább annak a szemléletnek 
a beültetése a mindennapi cseleke-
deteinkbe, amely rövid és hosszú 
távon életünket, gyermekeink életét, 
kerületünk, országunk, bolygónk 
jövőjét határozza meg. azonnali vál-
tozásra és beavatkozásra, jövőálló 
gondolkodásra van szükség a kerüle-
tünk fenntartása és a kerületünkben 
élők életminőségének megtartása 
érdekében. minden cselekedetünk 
mögött kell, hogy legyen egy fenn-
tarthatósági gondolat!

Óbuda-Békásmegyer Fenntarthatósági 
stratégiájának célja a jövőálló 
szemléletmód kialakítása

Most kezdjük 
a változást!

Önkéntes és ingyenes 
lesz a védőoltás

Több hazai kórházban is megkezdődött 
a koronavírus elleni oltás az év utolsó 
napjaiban, miután megérkezett Magyar
országra az Európában elsőként engedé
lyeztetett koronavírus elleni oltóanyag, 
a Pfizer-BioNTech vakcina első szállítmá

nya. A gyártó tájékoztatása szerint folya
matosan érkezik majd vakcina az országba, 
ezzel egy ütemben folytatódik az egészség
ügyi dolgozók, majd a szociális intézmé
nyek munkatársainak, lakóinak és a rend
védelmi szervek tagjainak oltása. Az év 
első felében újabb vakcinák kaphatják meg 
a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, 
ezt követően megkezdődhet a lakosság tö
meges oltása, amely ingyenes és önkéntes 
lesz, az idősek és a betegek elsőbbséget él

veznek. A vakcinainfo.gov.hu weboldalon 
év végéig több mint 300 ezren jelentkez
tek a koronavírus elleni oltásra, és egyre 
többen küldik vissza a postán megkapott 

regisztrációs anyagot. A fel
mérések szerint egyelőre na
gyon alacsony az oltási haj
landóság, pedig a társadalom 
védettségéhez és a vírus visz
szaszorításához a lakosság 
legalább 60 százalékos rész
vételére lenne szükség. Mer
kely Béla, a Semmelweis 
Egyetem rektora elmondta, 
az első oltás után fokoza
tosan fejlődik ki a védett
ség, ennek megerősítéséhez 
van szükség három héttel 
később a második oltásra. 
A teljes védelem a második 
oltást követő hetedik nap kö
rül alakul ki. A Pfizer-BioNTech vakci
nája a második oltás után 95 százalékos 
védettséget nyújt a vírus ellen, szervezetet 
károsító hatása nincs. Az oltással hosszabb 
ideig tartó védettséget lehet elérni, mint 
az átfertőzöttséggel, a rektor ezért azt ja
vasolja, hogy mindenki oltassa be magát.

  Csaknem teljes 
védettséget nyújt 

a koronavírus 
elleni vakcina

KORONAVÍRUS-INFORMÁCIÓ

A járvány 2021-ben is velünk van, terjedésének megfékezéséért,  
a közösségünk biztonságáért csak közösen tehetünk.  
Kérjük, továbbra is tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

Viseljen az orrot és a szájat eltakaró maszkot.

Mosson kezet rendszeresen szappannal és folyó vízzel, vagy tisztítsa kezét alkoholos 
kézfertőtlenítővel.

Szellőztessen rendszeresen.

Kerülje a zsúfolt tereket, a zárt légterű helyiségeket.

Kerülje az érintkezést betegekkel, olyanokkal, akik köhögnek, lázasak.

Vásárlás intézésekor kerülje a csúcsidőszakot, a tömeget.

Az üzletekben mindig tartsa be az ajánlott, minimum másfél méteres védőtávolságot.

2020-bAN öNKORMÁNyzAtUNK:

közel 140 ezer maszkot és
tesztekkel segítettük intézmé- 
nyeink munkatársainak szűrését, 
a járvány elleni védekezést,

lelkisegély-vonalunkat pedig 
újraindítottuk a kerületi polgárok 
támogatása érdekében.

megközelítőleg 5000 liter 
fertőtlenítő- és tisztítószert 
osztott ki, továbbá

VIGyÁzzUNK MAGUNKRA 
ÉS EGyMÁSRA, 

VIGyÁzzUNK KözöSSÉGÜNKRE 
2021-bEN IS!
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MINDKÉT KATEGÓRIÁBAN  
NYERTÜNK!

az elmúlt évben is meghirdette  
az Innovációs és Technológiai  
minisztérium a kerékpárosbarát tele-
pülés és kerékpárosbarát munkahely 
pályázatokat. a pályázat célja, hogy 
a helyi önkormányzatok, közintézmé-
nyek és vállalkozások kerékpározásra 
ösztönző intézkedéseit, támogató 
hozzáállását elismerjék, továbbá, 
hogy a pozitív példák, minták tovább-
adhatóak legyenek. nagy büszkeség-
gel írjuk, hogy mindkét kategóriában 
elnyertük a megtisztelő címet.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2020-
ban településként és munkahelyként is pá
lyázatot nyújtott be a „Kerékpárosbarát” 
címre. Összesen 67 munkahely és 46 telepü
lés közül idén 12 település és 16 munkahely 
érdemelte ki, hogy egy éven keresztül vi
selhesse a kitüntető címet. Óbuda település
ként és munkahelyként is kerékpárosbarát 
lett. Óbuda mellett csak Kiskunhalas városa 
mondhatja el magáról, hogy mindkét kiírás
ban győztesként lett kihirdetve. A címet 
a nyertesek egy évig jogosultak használni. 
Ez nagyon jó hír, de mitől lesz a kerület ke
rékpárosbarát település?

Számtalan apró intézkedés, unalmas 
és gyakran láthatatlan városüzemeltetési 
feladat az, amitől végső soron egy kerékpá
ros úgy érzi, hogy biztonságosan, gyorsan, 
más közlekedőktől elkülönítve kerekezhet 
akár munkába, akár sportolási, turisztikai 
céllal.

Akkor lesz egy fővárosi kerület kerékpá
rosbarát, ha egyaránt szem előtt tudja tarta
ni a profi és amatőr bringások igényeit úgy, 
hogy közben az egyéni autós közlekedés ro

vására csak legszükségesebb mértékig avat
kozik bele.

Nagyon nehéz feladat ez, hiszen a ma ál
talunk ismert Óbuda városszerkezete leg
alább 150 éve alakult ki olyannak, amit 
ismerünk. Az akkori utcákat leginkább lo
vas kocsik közlekedésére találták ki, keske
nyebbek voltak a jelenlegi utcák átlagosan 
12 méteres – a főútvonalak esetében 22-44 
méteres – szélességéhez képest. Ebbe a ke
resztmetszetbe kellene belezsúfolni az autók 

közlekedésére alkalmas úttestet, a gyalogo
sok közlekedését biztosító járdákat, a zöld
felületeket (fákat, cserjéket, füves területet) 
és utcánként eltérő módon a csapadékvizek 
elvezetését (nyílt, felszíni árkok). Néhol már 
a jelenlegi hely sem elegendő, és akkor jön 

a probléma, hogy a várostervezők ezek mel
lé alakítsanak ki biztonságos, önálló kerék
pársávokat is mindkét haladási irányban.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzatától 
lapunk úgy értesült, hogy a fenti problémák 
valóban komoly kihívások elé állítják a hi
vatal szakembereit, de a legfontosabb, ami 
eddig hiányzott, az az akarat volt. Jelenleg 
is számos olyan „funkció nélküli” közterü
let van a kerületben, amelyet be kívánnak 
vonni a kerékpáros tervezésbe, és amely 

alkalmas lehet új útvo
nalak kialakítására is.  
Dr. Kiss László polgár
mester től  megtudtuk, 
hogy 180 fokos fordulat 

következett be ezen a téren Óbudán, hiszen 
a kormányzati elvonások ellenére is kiemelt 
feladat az önkormányzat számára a kerék
páros infrastruktúra, amihez rengeteg segít
séget, konstruktív visszajelzéseket kapnak 
a kerületben élőktől, a civilszervezetektől.

A BKK igazgatótanácsa elfogadta az Euro
Velo 6 nemzetközi kerékpárút észak-bu
dai szakaszának nyomvonalát, a terveket 
a Magyar Kerékpárosklub is támogatja. 
Ősszel már elkészült az EuroVelo 6 Bu
dapest határától Szentendréig tartó sza
kasza. A Lánchídig tartó bevezető rész 
nyomvonalterve szinte az összes most is
mert problémát megoldhatja. Az új nyom
vonal meghagyja a jelenleg is jól működő 
szakaszrészeket, de kikerüli az olyan ve
szélyzónákat, mint az óbudai HÉV-meg
állón átvezetett kerékpárút. Több érdekes 
megoldással vágja át a problémák gordi
uszi csomóját: például néhány helyen egy 
fióktöltésen halad a Duna felett, egy ré
szen a Hajógyári-sziget felé kerül, máshol 
a parkolósáv vagy autós felhajtó egy részét 

használja fel. A városhatártól Pünkösd
fürdőig már jól kerékpározható út épült 
a megmagasított gáton, a jelenleg még 
alakuló Római-parton pedig még csak kör
vonalazódik az egész környék megújítását 
magában foglaló megoldás. Ez a nyomvo
nalszakasz ezért is nagyon fontos, mert itt 
tud majd a legtöbbet tenni Óbuda-Békás
megyer Önkormányzat, hogy az észak-bu
dai bringasztrádára felhajtó és lehajtó ke
rékpárszakaszokat a kerület kezelésében 
lévő, kisebb forgalmú utcákban megfele
lően alakítsa ki. Az új nyomvonalon ter
vezett kerékpárút megfelel majd az Euro
Velo előírásainak, azaz például minimum 
három méter széles lesz, így biztonságosan 
ajánlható majd a gyermekes-családos ke
rékpározóknak, illetve a kezdőknek is.

A közbringarendszer megújításának elő
készítő munkái miatt november végén 
ideiglenesen leállt a MOL Bubi rendszer, 
hogy tavasszal vadonatúj bringákkal, 
mobilalkalmazással, többszintű árazás
sal és rugalmasabb használati feltéte
lekkel megújulva térjen vissza. A BKK 
minden olyan ügyfelét kompenzálja, 
akik érvényes MOL Bubi bérlettel ren
delkeznek, de a leállás miatt már nem 
tudták a meglévő bérletüket teljes mér
tékben kihasználni. A BKK múlt szep
temberben írt ki nyílt közbeszerzést a fő
városi közbringarendszer fejlesztésére, 
üzemeltetésére. November végén a Cse
pel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek a tende
ren. Az eredménnyel kapcsolatban nem 
érkezett kifogás a pályázók részéről, 

ezért december végén Fendrik László, 
a Budapesti Közlekedési Központ meg
bízott vezérigazgatója és Klimon Péter, 
a Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó 
Zrt. vezérigazgatója aláírta az öt évre 
szóló szerződést. A szerződés szerint 
1200 db, egyenként 21,4 kg saját tömegű 
– a jelenleginél könnyebb –, fújt gumik
kal felszerelt új kerékpár érkezik Buda
pestre. Városszerte megmarad a jelen
leg rendelkezésre álló 158 dokkoló, de 
a BKK a jövőben újszerű megoldásokat 
is tesztelni fog. Terveik szerint rugalmas 
tarifarendszer lép életbe, amelynek alap
ján a BKK-bérlettel rendelkezők jelentős 
kedvezményekre számíthatnak, továbbá 
új applikáció érkezik, amellyel egysze
rűen és gyorsan lehet majd igénybe venni 
a szolgáltatást.

MEGÚJULVA TÉR VISSZA A MOL BUBI

NEMZETKÖZI KERÉKPÁRÚT ÉSZAK-BUDÁN

  Kiemelt feladat 
az önkormányzat 

számára 
a kerékpáros 

infrastruktúra 
fejlesztése

A kerékpárosbarát 
kerület
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az önkormányzat adventi ado-
mánygyűjtése keretében arra kérte 
a kerületben élőket, segítsék felaján-
lásaikkal a rászoruló polgárokat, csa-
ládokat. nagyon bizonytalan, nehéz 
hónapok állnak mögöttünk, mégis 
annyian segítettek, annyi adomány 
gyűlt össze, hogy közel 750 felnőtt 
és gyermek karácsonyát sikerült kö-
zösen könnyebbé, meghittebbé tenni.

Óriási öröm számunkra, hogy Óbuda-Bé
kásmegyer Önkormányzat 2020-as adventi 
adománygyűjtési felhívását ennyien meg
hallották, és december első három hetében 
annyi csomagot – tartós élelmiszert, édessé
get, játékot – vittek az Esernyős Kávézóba, 
hogy az utolsó napokban beférni is alig lehe
tett a hátsó helyiségbe. Bíztunk benne, hogy 
egy ennyire intenzív, emberpróbáló év után 
sok harmadik kerületi siet majd a rászorulók 
megsegítésére, de gondolni sem mertük vol
na, hogy ennyi adomány fog összegyűlni.

Kerületünk lakói mellett adománnyal 
érkezett hozzánk többek között dr. Kiss 
László kerületi polgármester, Karácsony 
Gergely főpolgármester, Szabó Tímea, Óbu
da-Békásmegyer országgyűlési képviselője, 
Burján Ferenc, Béres András, Hazai Iván 
András, Turgonyi Dániel kerületi alpolgár
mesterek. Sok harmadik kerületi intézmé
nyünk és civilszervezet is tett felajánláso
kat, lehetetlen volna felsorolni valamennyit. 
A jó szívvel ajándékozók között ott voltak 
az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügye
let munkatársai, az Esernyős Kávézó csa
pata, a Krottendorf Német Hagyományőrző 
Egyesület tagjai, a Törpike Óvoda szülői 
közössége, az Óbudai WDSE sportolói, 
a Tájoló Szociális Egyesület és az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 

munkatársai, ellátottjai, éppúgy, mint pol
gármesteri hivatalunk dolgozói és önkor
mányzatunk képviselői, köztük Csongrádi 
János, Strenner Imre, Ujfalvi István és Ró
zsa László Péter. Köszönjük mindenkinek!

Jó látni és jó tudni, hogy a harmadik 
kerületben ennyire felelős és ennyire ösz
szetartó közösségek, polgárok élnek. És 

ahogy ígértük koráb
ban: minden felajánlás 
oda került, ahol a leg
nagyobb szükség van 
rá. Több száz kerületi 
családnak, egyedülálló 
és idős polgárnak a ka
rácsonya lett meghittebb 
az Önök segítségének 
köszönhetően. Dr. Kiss 
László, Óbuda-Békás
megyer polgármestere 
és Szalai-Komka Nor
bert, az Óbudai Tanács
adó és Gyermekvédelmi 
Központ intézményve
zetője, valamint minden 

munkatársunk nevében köszönjük felajánlá
saikat, az Esernyősnek pedig az akció teljes 
ideje alatt nyújtott segítséget.

Összesen 261 karácsonyi adománycso
magot osztottunk ki. Ebből 102 csomagot 
egyedülálló, rászoruló kerületi idősek kap
tak, nagyrészt tartós élelmiszereket. 159-et 
pedig rászoruló, kerületi gyermekes csalá
dok, közülük 20 család él az Átmeneti Ott
honainkban. A tartós élelmiszerek mellett 
gyermekjátékokat, illetve társasjátékokat is 
elhelyeztünk ezekben a csomagokban. Dr. 
Kiss László polgármester is közreműködött 
a tekintélyes mennyiségű csomag átadásá
ban a családsegítő központban. „Más-más 
jellegű, összeállítású csomaggal vártuk 
a gyermekeseket, az egyedülállókat, az idő
seket, mindig tekintettel vagyunk a kerületi 
polgárok és családok sajátos igényeire” – 
mondta Szalai-Komka Norbert.

A csomagokon kívül további 44, az Át
meneti Otthonainkban élő gyermek kapott 
ajándékot, jórészt játékokat. Az időseknek, 
akik kérték, házhoz is szállítottuk a csoma
got. A fenyőfaosztás keretében 300 fenyőfát 
és további 35, a kerületi oktatási intézmények 
tanulói és óvodásai által feldíszített fát osz
tottunk ki, minden fát egyedülálló idősek, 
illetve rászoruló gyermekes családok kaptak 
meg. A járványhelyzet miatt az ügyfeleket 
előre egyeztetett időpontban, sávos időbe
osztással, a járványügyi szabályok betartása 
mellett fogadtuk az intézmény területén.

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER 
ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDAI TANÁCSADÓ  
ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Más-más összeállítású csomagot vehettek át a gyermekesek, az egyedülállók, az idősek

Kerületi összefogás 
a rászorulókért

  Több száz kerületi 
családnak, egyedülálló 

és idős polgárnak 
a karácsonya lett 

meghittebb az adventi 
adománygyűjtésnek 

köszönhetően
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„Óbuda legszebb karácsonyfája” címmel 2020-
ban is meghirdette a karácsonyfa-díszítő versenyt 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a kerületi 
óvodák és általános iskolák számára. A járvány
helyzet miatt idén minden jelentkező csoport, il

letve osztály a saját intézményében díszíthette 
fel a fát, amiről fotókat készítve vehettek részt 
a versenyben. Összesen 10 általános iskolai osz

tály és 25 óvodai csoport jelentkezett, pályaműve
iket külön kategóriában bírálta el a tankerüle

ti és önkormányzati 
munkatársakból álló 
bírálóbizottság. A kre
ativitást, a színvilágot, 
a díszek mennyiségét 
és minőségét, vala
mint az összhatást 
vizsgálták valamennyi 
feldíszített karácsony
fán. A díjakat dr. Kiss 

László polgármester adta át a nyertes in
tézmények vezetőinek.

Az „Óbuda legszebb karácsonyfája” 
verseny óvodai kategóriájának első 
helyezettje az Ágoston Művészeti Óvo

da lett. A második helyezett az Óbudai Meseerdő 
Óvoda Pöttömház, míg a zsűri döntése alapján 
a harmadik helyet az Óbudai Gyermekvilág Óvoda 
Kanóc Tagóvodája nyerte el. Különdíjban részesült 
a Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Álta
lános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 
Gyógy pedagógiai Módszertani Intézmény, Kollé
gium és Gyermekotthon.

Az „Óbuda legszebb karácsonyfája” verseny 
általános iskolai kategóriájának első helyezettje 
az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola lett. A második helyezett az Óbu
dai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. a osztá
lya, a harmadik helyet pedig az Óbudai Nagy Lász
ló Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 3. b és 3. a osztálya nyerte. Különdíjban ré
szesült a III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3. a osztálya.

Minden résztvevő emléklapot, valamint az Óbu
dai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 
ellátottai által készített, korosztályuknak megfe
lelő ajándékcsomagot kapott. A karácsonyfákat 
és a gyerekek által készített díszeket Óbuda-Békás
megyer Önkormányzat a kerületi rászoruló csalá
doknak ajánlotta fel.

az Óbudai rehabilitációs és foglalkoztatási központ 
2020-ban ünnepelte fennállásának 60 éves évforduló-
ját, melynek alkalmából – a Tájoló szociális egyesülettel 
együttműködve – az év végén egy meglepetéskoncerttel 
kedveskedtek az intézmény ellátottjainak. a szervezők 
eredeti elképzeléseit a vírushelyzet átírta, de a felevad 
duó művészei, müller péter sziámi és kirschner péter 
készségesen segítettek legyűrni az akadályokat. Video-
felvétel formájában valósulhatott meg a koncert, mely 
elérhető az Óbudai rehabilitációs központ facebook-ol-
dalán és youTube-csatornáján.

a rehabilitációs központ számára az elmúlt év igencsak 
mozgalmas volt: átadták a graphisoft kft. támogatásával 
kialakított snoezelen terápiás szobát, valamint megjelent 
az intézmény elmúlt 60 évét bemutató kiadvány is.

A harmadik kerületi rendőrkapitányság munkatársainak egész éves kitartó munkáját, 
erőfeszítéseit köszönte meg karácsony előtt dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere. Szikszó Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető néhány kollégájával 
a Polgármesteri Hivatalban tett látogatást, és értékelték röviden az évet a polgármes-
terrel. A rendőrség munkatársai két laptopot, két laptoptáskát, egy fényképezőgépet 
extra hozzátartozókkal, szerszámos ládát és irodai forgószékeket kaptak, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármesterének pedig a 100 éves Magyar Rendőrséget ünneplő emlékla-
pot adtak át. Szikszó Sándor megköszönte az átvett eszközöket, mint mondta, nagy 
hasznukat fogják venni a kollégái, Óbuda-Békásmegyer polgármestere pedig az egész 
éves szoros és hatékony együttműködést megköszönve kívánt kellemes ünnepeket, jó 
pihenést és „eseménymentes szolgálatot” a rendőrség munkatársainak.

az év végi ünnepek előtt is sok 
feladatban segítettek Óbuda-bé-
kásmegyer közterület-felügyelet 
Városüzemeltetési és köztisztasági 
Osztályának munkatársai. részt 
vettek az idő előtt kihelyezett lomok 
elszállításában, a lomtalanítást követő 
takarításban, valamint intézménye-
ket fertőtlenítettek, és a rászorulók-
hoz is eljuttatták az önkormányzat 
által felajánlott karácsonyfákat.

A december közepén lezárult lomtalaní
tásban az önkormányzat köztisztasági cso
portja is meghatározó részt vállalt. Elszál
lították az idő előtt vagy szabálytalanul, 
a forgalmat akadályozó módon kihelyezett 
lomokat, valamint a lomtalanítást követően 
megkésve kihelyezett hulladék elszállítását 
és a közterületek takarítását is elvégezték. 
A lomtalanítás keretében több száz köbmé
ter nagydarabos lomot is elszállítottak.

Takarítás a játszótereken
Kilenc kerületi intézményben – bölcső
dékben, óvodákban, általános iskolákban 
– végeztek teljes körű fertőtlenítést, emel
lett folytatódott a lombgyűjtés Békásme
gyer Duna felőli oldalán, Belső-Óbudán, 
a Gyógyszergyári lakótelepen, Kaszásdűlőn 
és a Római lakótelepen. A „Tisztítsuk meg 
az országot!” projekt keretében 14 helyszí
nen számolták fel az illegális hulladékle
rakatokat, ahonnan mintegy 24 köbméter 
hulladékot szállítottak el. Folyamatos volt 
a járdaseprés és az utcabútor-takarítás. A ját
szótereket, fitneszparkokat is kitakarították, 
illetve megjavították a sérült játékeszkö

zöket a Holdudvar parkban, a Polgár utcá
ban, a Jós utcában, a Juhász Gyula utcában, 
a Királyok útján, a Miklós téren, a Meggy
fa utcában, a Nagyszombat utcában, a Ka
nóc utcában és a Szindbád utcában. Kilenc 
helyszínen újították fel a meglévő padokat, 
valamint hat helyszínre helyeztek ki saját 
készítésű padokat. Tizenegy új hulladék
gyűjtő edényt helyeztek ki a régiek helyére, 
hét helyszínen pedig saját készítésű szeme

teseket tettek ki azokra a helyszínekre, ahol 
a lakossági igény alapján szükség volt még 
további edények kihelyezésére.

Javították a nagyobb 
úthibákat
Tekintettel az érvényben lévő burkolatbon
tási tilalomra, út- és járdafelújítás decem
berben csak a balesetveszélyes úthibák 
megszüntetésére, kijavítására irányult. Így 
is 280 négyzetméternyi felületet javítottak, 
emellett 60 négyzetméteren festettek par
koló- és figyelmeztető útburkolati jeleket. 
A városüzemeltetési kollégák mintegy 30 
köbméternyi eldobott szemetet, valamint 
illegálisan lerakott hulladékot is összegyűj
töttek. Emellett sövényt nyírtak 550 méte
ren, pollert javítottak 27 folyóméter hosszan, 
310 köbméter zöldhulladékot gyűjtöttek ösz
sze, és 120 folyóméter hosszan az útpadkát 
is kijavították. Végül, de nem utolsósorban 
segítettek az önkormányzat által felajánlott, 
rászoruló családoknak vásárolt fenyőfák ki
szállításában is.

Szemétgyűjtők, 
személyiséggel
Saját készítésű, szél- és madárbiztos hul
ladékgyűjtőket helyeztek ki Békásmegyer 
és Kaszásdűlő gyermekek által sűrűbben 
látogatott területeire, játszóterek és iskolák 
mellé. A gyerekek nagyon örültek a „sze
mélyiséggel” ellátott szemétgyűjtőknek, 
a szülők beszámolója alapján a kis, szorgos 
kezek nem győzik a szemetet összegyűjteni 
és a gyűjtőedénybe helyezni, ami hozzájárul 
a környezettudatos nevelésükhöz.

Városüzemeltetés: 
Folyamatos munka, állandó készenlét

  Kilenc 
kerületi 

intézményben 
végeztek 

teljes körű 
fertőtlenítést

TECHNIKAI  
ESZKÖZÖK  
A KERÜLETI RENDŐRÖKNEK

meglepetéskonCert 
aZ ellátottaknak

 Tíz általános iskolai 
osztály és huszonöt 

óvodai csoport indult 
a karácsonyfa-díszítő 

versenyen
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kapták a legszebb 
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Térfi gyelőkamera-rendszer fejlesztése 
(Hollós Korvin Lajos utca, Jendrassik 

György utca, Margitliget utca, Zemplén 
Győző utca)

Gyermeksziget Montessori
Óvoda fejlesztése

A Mészkő parkban madárles és hozzá 
tartozó tanösvény kialakítása

Kaszásdűlőn a HÉV-megállóban 
a kanyarodó autók előtt a zebra 

láthatóbbá tétele

Térfi gyelőkamera-rendszer 
fejlesztése (Mátyás király út 

és Szentendrei út csomópont, 
Kossuth Lajos üdülőpart)

Óbudai Gyermekvilág 
Óvoda – Arató Emil téri 

tagóvoda fejlesztése

Óbudai Hétpettyes Óvoda 
fejlesztése (Harrer Pál utca 7.)

Óbudai Hétpettyes Óvoda
Szín-Kör-Játék Tagóvoda 
fejlesztése (Törzs utca 2.)

Padok felújítása, újak kihelyezése 
(Kiscelli parkerdő, Csíkszereda 

park, Harsánylejtő)

Óbudai Vackor Óvoda fejlesztése 
(Árpád fejedelem útja 60.)

köZösségi 
költségvetés 20

20 Általánosságban elmondható, 
hogy ahogyan a javaslattételi 
szakaszban, úgy a szavazáson 
is élen jártak az óvodai felújí
tásokra leadott voksok. Nem 
meglepő adat tehát, hogy a má
sodik, a harmadik, az ötödik, 
a hetedik és a tizedik körzet
ben is óvodafejlesztés valósul
hat meg az Önök szavazatai 
alapján. Az egyes körzetben 
a környezet megújítását szolgá
ló projekt lett a befutó, a Kis
celli park, Csíkszereda park 
és Harsánylejtő környékén 
lévő megrongálódott, elhasz
nálódott padok felújítása és új 
padok kihelyezése valósulhat 
meg. Fontos, a biztonságot 
szolgáló projekt kapta a legtöbb 
voksot a negyedik körzetben, 
a kaszásdűlői HÉV-megállónál 
található zebra feltűnőbbé té
tele a gyalogosok biztonságos 
átkelését szolgálja majd.

A biztonságérzet növelése fon-
tos volt még a nyolcadik és a ki
lencedik körzetben, ahol a for
galmas csomópontra helyezett 
térfigyelőkamera-rendszer fej
lesztése lett a győztes javaslat. 
A hatodik körzetben környezet
védelmi projekt lett a befutó. Ki
ugró szavazatszámmal a „Mész
kő parkban madárles és a hozzá 
tartozó tanösvény kialakítása” 
elnevezésű fejlesztés kapta a leg
több szavazatot.

dr. kiss lászló polgármester döntése alapján 21 kerületi óvo-
da kapott anyagi támogatást infrastrukturális fejlesztésekre 
és pedagógiai programjuk megvalósítására 2020-ban. az ön-
kormányzat célja, hogy a kerületi óvodák modern eszközpark-
kal bővüljenek, az intézmények minél korszerűbbek legyenek, 
munkatársaik pedig a legmagasabb szakmai színvonalon, méltó 
környezetben dolgozhassanak. a teljesség igénye nélkül:
n Az Óbudai Hétpettyes Óvoda mozgásfejlesztő játékokkal  

gazdagodott, az intézmény „zöldóvoda” minősítéssel is  
büszkélkedhet.

n A Pitypang Művészeti Óvoda kerti bútorokkal, udvari játékokkal, 
fejlesztő és informatikai eszközökkel gyarapodott.

n A Gyermeksziget Montessori Óvoda fejlesztő eszközökkel, új 
ablakokkal, ajtókkal, valamint gyermekmosdóval és zuhanyzó-
val bővült.

n Az Óbudai Mesevilág Óvoda udvarimászóka-komplexummal 
és fejlesztő bábjátékokkal lett gazdagabb.

Új csoportszobákat és a hozzájuk tartozó korszerű kiszolgálóhelyiségeket – für-
dőszobákat, öltözőket – adtunk át, valamint modernizáljuk az épületek hőszige-
telését, hogy az intézmények még gazdaságosabban és környezetkímélőbben 
működhessenek. fontos, hogy a kisgyermekes szülők munkavállalói mobilitá-
sát segíteni tudjuk, bölcsődéink kapacitásbővítése e célt is szolgálja.
n Tavasszal Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat minden óvodai és bölcsődei 

dolgozóján elvégeztette a koronavírustesztet a saját költségén, hogy az in-
tézményekbe visszatérő gyermekek a lehető legnagyobb biztonságban 
legyenek.

n Az óbudai Solymár bölcsőde felújítási munkáival a bölcsődei férőhelyek 
számát jelentősen növeltük, valamint a hozzá tartozó óvoda épületének 
energetikai korszerűsítését biztosító fejlesztések kezdődtek.

n Az óbudai Kerék Bölcsőde felújítása is folytatódik: új csoportszobát és ki-
szolgálóhelyiségeket adtunk át, aminek köszönhetően új férőhelyekkel 
bővült az intézmény, emellett az épület energetikai korszerűsítése is zajlik.

n A kivitelezésért felelős vállalkozók munkatársai a bölcsődések napirend-
jét, a gyermekek biztonságát és nyugalmát figyelembe véve igyekeznek 
dolgozni.

Köszönjük, hogy együtt ter
vezhettünk! Júliusban arra 
kértük a harmadik kerüle
tieket, osszák meg velünk 
a javaslataikat, hogy mire 
költsük a Közösségi Költ
ségvetés 2020 programunk 
keretében rendelkezésünk
re álló 50 millió forintot. 
A kezdeményezés várakozá
son felül sikeres volt, az itt 
élők aktivitása, hozzáállása 
bizonyította: a civil kurázsi 
virágzik a harmadik kerület
ben. A kampány két részből 
állt: javaslattételi és szavazási 
időszakból. A kerületiek mind 
az ötleteiket, mind a szavaza
taikat online és papíralapon 
is megtehették. A kerületben 
46 helyszínen helyeztünk 
el szavazóládákat. A kam
pány – jelentőségéhez mér
ten – külön weboldalt kapott, 
az Óbuda Újságban, az obuda.
hu-n és Facebook-oldalunkon 
is folyamatosan ismertettük 
az eredményeket.

a gyŐZtes 
projektek

1237
644
4585

387

online javaslat

papíralapÚ javaslat

kerÜleti polgár sZavaZott

sZavaZásra boCsátott javaslat

modernebb, biZtonságosabb, sZebb Óvodák Új bölCsŐdei férŐhelyek, környeZetkímélŐbb működés
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Óbuda-békásmegyer fő-
kertésze, dr. kerényi-nagy 
Viktor harmadik hónapja 
tartja kézben a kerület 
zöldügyeit. folytatta egye-
bek mellett a korábban 
megkezdett fásítási prog-
ramokat, emellett nagy 
lendülettel vágott bele to-
vábbi tervek és koncepciók 
kidolgozásába. a recept 
– látszólag – egyszerű: 
szakmaiság, nagylátószög, 
stratégiai gondolkodás.

Óbuda-Békásmegyer főkertésze 
szerint fontos, hogy a harma
dik kerületiek tudják: a városi 
faültetés merőben más, mint 
a hírekben hallható „millió da
rabos” „erdőtelepítések”. Vá
rosban csak a jogszabályban 
előírt módon és méretben lehet 
fákat telepíteni, azaz fa csak 
egy köbméteres ültetőgödör
be telepíthető, ahol legalább 
50 százalék földcsere történik, 
a fának legalább 18-20 cm törzs
körméretűnek és legalább 6 cm 
törzsátmérőjűnek kell lennie, 
gyökérnyaktól az első oldalágig 
a törzsnek pedig 220 cm hosszú
nak. Ezekkel a paraméterekkel 
rendelkező fák eredési esélye 
a legjobb.

Fatelepítések 
kerületszerte
Eddigi munkássága alatt, 2020 
novemberében és decemberé
ben összesen 353 db fát ültet
tek el a harmadik kerületben. 
A közösségi fatelepítési projekt 
keretében 25 db a Bud Spen
cer parkba került a 10 millió 
Fa Alapítvánnyal közösen. 
A fapótlási kötelezettséget tel
jesítve 203 db a Remetehegyi 
útra, 48 db a Pusztakúti útra, 
a Mészkő és Héthalom utcák
ba, 41 db a Csobánka térre, 15 
db a Hatvany kutyafuttatóba, 
valamint 11 db a Hatvany utca 
és a Dr. Örlős Endre park sétá
nyára. Március végéig még több 

száz fa telepítése zajlik az idő
járástól függően. Az eddig el
ültetett fák hozzáadott értéke 
nagyságrendileg 34,3 millió fo
rint – ez tehát egy eszmei érték 
(azaz nem bekerülési költség!), 
amellyel gazdagodott a kerület.
Mint mondta, folyamatosan ér
keznek hozzá lakossági megke
resések, kérdések és javaslatok 
fapótlási helyszínekre. Ezeket 
az önkormányzat nyilvántar
tásba veszi, a helyszíni szemlék 
során pedig felmérik az alkal
masságukat fatelepítésre, és a te
lepítési ütemezésbe sorolják.
Dr. Kerényi-Nagy Viktor fon
tosnak tartja, hogy a mennyiségi 
licitálás helyett a fák ökológiai 

szolgáltatási képessé
ge legyen a legfonto
sabb szempont, azaz 
az oxigéntermelés, 
a szén-dioxid, a por 
és a káros anyagok meg
kötése. A dekorációs 
érték mellett kiemelt 
jelentőségűek azok 
a fajok, amelyek a vá
rosi élővilágot is szol
gálják, emellett növelik 
a biológiai sokféleséget. 
Így a telepítések során 
prioritást élvező fafa
jok a berkenyék (Sorbus 

spp.), a hársak (Tilia spp.), a töl
gyek (Quercus spp.), a vadkörte 
(Pyrus pyraster) és a zselnice
meggy (Padus avium).

Kommunikáció, 
tájékoztatás, 
edukáció
Elindult az Óbuda-Békásmegyer 
Főkertésze Facebook-oldal, ahol 
nyomon lehet követni az aktu
ális zöldfelület-kezelési mun
kákat, illetve szemléletformáló 
jelleggel három posztsorozat 
is indult. Óbuda-Békásmegyer 
mesélő növényei: a harmadik 
kerület közönséges, tömeges fa
jairól éppúgy olvashatunk, mint 
a ritkaságokról. Zöld tennivalók: 
ezekben a posztokban az aktu
ális kertészeti munkákkal kap
csolatban kaphatunk híreket, 
jó tanácsokat. Beszéljük meg!: 
ezekben az írásokban egy-egy 
problémakör, fogalom vagy jog
szabályi rész körüljárása, átbe
szélése, tisztázása a cél.

A lakossag-fokertesz@obuda.
hu email-címre várja a főker
tész a helyiek kérdéseit, észre
vételeit, javaslatait. Emellett 
megújult a fa.obuda.hu webol
dal is, ahol teljesen új leírások 
és fényképanyag segíti a lako
sok fafajokkal és fajtákkal kap

csolatos választásait, részletes 
fatelepítési ismertető olvasható, 
és a főkertész aktualizálta a Hí
reket és a Dicsőségfalat is.

Jó hír, hogy hamarosan in
dul a Zöldülő Óbuda hírlevél 
is, amelyben a Facebookon 
és az obuda.hu-n megjelent 
zöldtartalmakról és egyéb, 
a témával kapcsolatos aktuali
tásokról kapnak majd havonta 
gyűjtést az olvasók.

Együttműködés 
és összhang
A cél, mondja dr. Kerényi-Nagy 
Viktor, hogy a zöldfelület-gaz
dálkodás és a városi fejlesztések, 
beruházások, felújítások minél 
inkább összhangba kerüljenek 
a jövőben. Egyrészt a lakosság is 
tájékozódhasson, hogy hol melyik 

közműcég végez munkálatokat, 
ezáltal is csökkentve az aggódó 
vagy panaszos megkereséseket. 
Másrészt a zöldfelület-kezelé

sek és fejlesztések 
ütemezése, illetve 
a közmű- és útfej
lesztések, beruházá
sok minél összehan
goltabban induljanak 
és valósuljanak meg.

Óbuda-Békásme
gyer főkertésze kez
deményezte, hogy 
a Varga Márton 
Kertészeti és Föld
mérési Technikum 

és Kollégium, illetve a Magyar 
Gyula Kertészeti Technikum 
és Szakképző Iskola diákjai szak
mai gyakorlat keretében gondoz
zanak egy-egy kerületi zöldfelü
letet. Mind a városvezetés, mind 
az iskolák igazgatói támogatják 
az együttműködést, a tárgyalások 
januárban folytatódnak.

Folyamatban van továbbá 
a jelenleg érvényes, Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Bé
kásmegyer Önkormányzat Kép
viselő-testületének 23/2018. 
(V.30.) önkormányzati rendelete 
felülvizsgálata és revíziója – a tes
tület jóváhagyása után, várhatóan 
2021 tavaszán lép hatályba.

  Az öt évre 
előirányzott 

3500 fa több mint 
10 százalékát 

elültették az őszi 
időszakban

Bejelentések, észrevételek, 
javaslatok ÓBuda-Békásmegyer 

főkertészének:

lakossag-fokertesz@obuda.hu

Új zöldszemlélet, 
fásítási program

Óbuda első főkertészének első három hónapja a III. kerületben
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A Szent Margit Rendelőintézet által működtetett Óbudai Egészségfej-
lesztési Iroda 2021-ben is folytatja munkáját, két új programmal indítja 
az évet. Online mozgástanácsadás keretein belül lehetőség nyílik Óbu-
da-Békásmegyer lakosainak, hogy egészségmegőrzés, helyes moz-
gásminták vagy éppen tartásjavítás témakörben szakmai segítséget 
kapjanak az Egészségfejlesztési Iroda gyógytornászától. A gyogytorna.
info@obudairendelok.hu címre érkező kérdésekre két munkanapon be-
lül szakértői választ küldenek. A programban való részvétel ingyenes! 
Az Óbudai Egészségfejlesztési Iroda dohányzásról való leszokást támo-
gató, 7 hetes programot indít januárban. A csoportfoglalkozásokat elő-
reláthatóan keddenként vagy csütörtökönként 17 és 19 óra között tartják 
a Vörösvári úti szakrendelőben. A jelentkezés előzetes regisztrációhoz 
kötött, a csoport létszáma korlátozott! Részvételi szándékát az efiinfo@
obudairendelok.hu e-mail-címen neve és mobiltelefonszáma megadá-
sával jelezheti. A jelentkezést követően az iroda munkatársai felveszik 
a kapcsolatot az érdeklődőkkel. A járványhelyzetre, valamint a hatályos 
rendeletek maximális betartására tekintettel a foglalkozásokat online 
is megtarthatják.

évtizedek óta bőrgyó-
gyászként praktizál  
dr. Takács endre  
címzetes főorvos, aki 2008 
óta erősíti a szent margit 
rendelőintézet orvosi 
csapatát. budapest egye-
sítésének 147. évfordulója 
alkalmából budapestért 
díjat kapott a fővárosi 
betegellátásban eltöltött 
négy évtizedes, elhivatott, 
magas színvonalú szakmai 
munkája elismeréseként.

Dr. Takács Endre mindig a le
hető legkorszerűbb terápiás mó
dokat kereste pácienseinek 
gyógyulása érdekében, így 
azt vallja, mindig tanulhatunk 
és tanulnunk is kell. Díjazása 
alkalmából beszélgettünk vele.

n Miért döntött úgy, hogy orvos 
lesz?

Szüleim pedagógusok voltak, 
gimnáziumban fizika-matema
tika szakra jártam, de azt szá
raznak tartottam. Édesanyám 
szerettette meg velem a bioló
giát, így orientálódtam a gyó
gyítás felé, de nehezen döntöt
tem. Ahogyan a szakirányomat 
is komoly gondolkodás után 
választottam meg. A bőrgyó
gyászat mellett szólt, hogy ott 
tudom kamatoztatni a manuális 
érdeklődésemet, az aprólékos 
munkamódomat, a matemati
kai tanulmányaim során belém 
ivódott ellenőrzést és a rendőr 

nagyapámtól örökölt „nyomo
zóképességet”, ami a páciens 
alapos kikérdezésére irányul. 
Bár itt megjegyzem, hogy szük
ség van a tapintatosságra is, 
hiszen az emberek érzékenyek, 

csak empatikusan lehet kérdez
ni. Mindent összevetve hálás 
vagyok az őseimnek ezért a lel
ki örökségért. A tanáraimnak, 
professzoraimnak, kiváló kol
légáimnak is köszönettel tarto
zom, hiszen sokat tanulhattam 
tőlük, fejlődhettem mellettük.

n Mi jellemzi gyógyító tevékeny-
ségét?

Kiemelten fontosnak tartom 
az ellenőrzést, szeretem látni 
a betegeket a kezelésük után, 
hiszen akkor derül ki, helye
sen cselekedtem-e. Talán ez 
az eredményes gyógyítás egyik 
titka, de azért szerencse is kell 
hozzá. Jó érzés olyan eseteket 
megoldani, amiket másoknak 
nem sikerült, és ez a siker a gon
dozókkal, szakasszisztensekkel 
együtt egy csapatmunka elis
merése is, amiért hálás vagyok. 
Rendeléseim alkalmával arra 
törekszem, hogy a páciens ne 
csak azt érezze, orvosnál van, 
az az ideális, ha néhány szót 
tudunk váltani róla, beszélge
tünk néhány percet. Szoktam 
a pácienseimnek tanácsot is 
adni egyéb betegségeik kap
csán, hiszen a bőrbetegségek 
és traumás panaszok is lehet
nek gócok. Megbeszéljük, mire 
érdemes odafigyelni, hogyan 
táplálkozzanak, és ezt sokszor 
saját példámmal illusztrálom, 
hiszen ha időm engedi, szívesen 
túrázom gyalog vagy kerékpár
ral. Nem felejtem el soha, hogy 

a közvetlen kollégáimtól 
– ideértve a nővéreket 
is –, valamint a betege
imtől sokat tanultam, 
és tanulok a mai napig 
is. Én a betegeim gyó
gyulásából nyerek erőt, 
azonban azt is mindig 
szem előtt tartom, amire 
édesapám nevelt, hogy  
a szenvedő betegben lás
sam meg a Krisztust.

n	 Hogy	 látja,	 mennyit	 fejlődött	
az elmúlt évtizedekben a bőr-
betegségek gyógyítása?

Két szinte teljesen egyforma 
eset nincsen, de a diagnózis fel

állításáig sok mindenre rá lehet 
jönni. A dermatoszkóp, vagyis 
a bőrmikroszkóp megjelenése 
nagyon sokat jelentett. Ezzel 
az eszközzel nem csak az anya
jegyeket, más bőrelváltozáso
kat is megvizsgálok. Fontos 
fejlődést jelentenek a szteroid
készítmények is, arra azonban 
igencsak oda kell figyelni, ho
gyan alkalmazzuk azokat. És 
ne feledkezzünk meg az időben 
diagnosztizált daganatos bőrbe
tegségekről sem, hiszen azokat 
még – az esetek döntő többsé
gében – eredményesen lehet 
kezelni.

n Az elmúlt évtizedek gyógyí-
tásai közül vannak olyanok, 
amelyeket kiemelne?

Életemben legalább 60 melanó
más esetet diagnosztizáltam 
különböző stádiumokban. Az is 
igaz ugyanakkor, 
hogy a tumor 
nem ismeri a tan
könyvet, nem járt 
iskolába, vagyis 
volt olyan ötös 
stádiumos me
lanómás beteg, 
aki meggyógyult, 
és sajnos olyan 
egyes melanó
más, aki elhunyt, 
nála ugyanis ge
nera l izá lódot t , 
szórt a daganat. 
Volt olyan páci
ensem is, akinél 
a melanómát körömgombaként 
kezelték, így ő nyolc évig küz
dött a betegséggel. Olyan eset
tel is találkoztam, ahol a beteg 
mindkét talpa tele volt szemölcs
csel, azonban a kombinált ke
zeléssel – fagyasztás, immun
rendszer-erősítés, jódos kezelés 
– sikerült teljesen meggyógyíta

ni. A legnagyobb élményt mégis 
az jelenti, ha sikerül a betegnek 
megtanítani egy-egy komplikált 
kezelést, amely végül gyógyu
láshoz vezet.

n Az idei év hatalmas kihívás elé 
állítja az egészségügyet. A ta-
vaszi hónapokban a rendelő-
intézet	 bőrgyógyászata	 is	 al-
kalmazta a távdiagnosztikát. 
Milyen tapasztalatai vannak 
erről	az időszakról?

A módszer működött, de jól 
kellett instruálni a pácienseket, 
tehát olyan fényképeket kértünk 
tőlük, amelyek nagyíthatók, 
illetve több szögből kellett lát
nunk a problémás bőrfelületet, 
valamint néhány mondatban 
leírattuk a panaszokat. Amíg 
a személyes vizit alkalmával 80 
százalékos biztonsággal lehet 
felállítani a diagnózist és be

állítani a terápiát, addig a táv
konzíliumok esetében ez 55-60 
százalékos megoldást jelent. 
Természetesen előfordultak 
olyan esetek, amelyeknél el
kerülhetetlen volt a személyes 
megjelenés.ERŐT NyEREK 

A BETEGEIM  
GyÓGyULÁSÁBÓL

A járványhelyzet és a megváltozott körülmények miatti levertség, kilá-
tástalanság sokakat érint. Problémáinkkal azonban szerencsére nem 
vagyunk egyedül. A legfontosabb szabály ezúttal is az, hogy bátran 
kérjünk segítséget, ne habozzunk, ha úgy érezzük, támogatásra van 
szükségünk. A III. kerületben pszichológusok, mentálhigiénés szak-
emberek várják újra hívásaikat. Megterhelő év áll mögöttünk, feszült, 
nehéz hónapok. Sok veszteséggel és fájdalommal. Sokan érezhetik 
úgy, hogy nem könnyű megbirkózni ezzel az új, bizonytalan helyzettel. 
A kimerültség, a kilátástalanság érzése, a magány vagy a szeretteik 
hiánya, féltése miatti szorongás könnyen eluralkodhat bárkin. Ha úgy 
érzi, hogy szívesen beszélne valakivel nem múló rossz érzéseiről, 
ha segítségre, támogatásra, néhány jó szóra, egy kis biztatásra van 
szüksége, ha kérdései vannak, forduljon bizalommal az Óbudai Egész-
ségfejlesztési Iroda Lelki Egészségközpontjához! Munkatársainkra 
tavasszal is számíthattak az Óbuda-Békásmegyeren élők, és most 
is mindent megteszünk mindent, hogy könnyebb legyen átvészelni 
ezt a zavaros időszakot. Megbízható, tapasztalt szakemberek állnak 
rendelkezésükre a a 06-20-568-2536-os telefonszámon hétközna-
ponként 10 és 12 óra között elérhető segélyvonalon. A szolgáltatás in-
gyenes. A hívás normál díjas, kollégáink azonban visszahívják Önöket 
a megadott számon, ha szükséges, onnantól tehát a hívásuk ingye-
nes. Az Óbudai Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészségközpontjának 
munkatársai mellett az önkormányzati fenntartású intézményekben 
dolgozó pszichológus kollégák várják hívásaikat. A szakemberek ren-
delési ideje és elérhetőségei megtalálhatók az obuda.hu weboldalon.

  Kiemelten 
fontosnak tartom 

az ellenőrzést, 
szeretem látni 

a betegeket 
a kezelésük után

ÚJ EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
PROGRAMOK 
A SZENT MARGITBAN

takáCs 
doktor 
tanáCsai:
azt javaslom mindenkinek, hogy a betegséggel időben for-
duljanak orvoshoz. másrészt: napozni lehet – bár ez néhány 
hónap múlva lesz ismét aktuális –, de leégni szigorúan tilos. 
mértéket tartva és fényvédő használata mellett tartózkod-
janak a napon. a pandémiás helyzetre való tekintettel pedig 
azt javaslom, hogy két maszkot viseljenek, kombinálják a vá-
szon- és az orvosi maszkot – előbbi legyen felül –, vagy két 
orvosi maszkot viseljenek, ez nagyobb védelmet ad. a távol-
ságtartást pedig vegyék komolyan mindannyiunk védelme 
érdekében!

LELKISEGÉLy-VONAL 
A KERÜLETIEKNEK
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Online is 
igényelhető 
a telebusz
Az eddigi telefonos járatigénylés mellett 
már online is igénybe vehető a BKK Te
lebusz szolgáltatása. A telebuszok elő
zetes utazási igény bejelentése esetén 
közlekednek, ennek hiányában a jármű
vek nem terhelik feleslegesen a környe
zetet. A telebuszok két célt szolgálnak: 
egyrészt az alaphálózat kiegészítésével, 
meghosszabbításával elérik a kisebb, kül
városi lakóközösségeket, másrészt a már 
meglévő vonalakon nem közlekednek 
utasok nélkül az alacsony forgalmú idő
szakokban. A BKK járatai közül jelenleg  

a 65-ös, a 157-es, a 219-es, a 269-es, a 297-
es, a 298-as és a 937-es buszok közleked
nek részben vagy egészben telebuszként. 
A szolgáltatást eddig telefonon vagy sze
mélyesen a járművezetőnél jelezve lehetett 
igénybe venni. A folyamat megkönnyítése 
érdekében mostantól új platformon, a te
lebusz.bkk.hu weboldalon is lehet utazási 
igénylést leadni. A leggyakrabban igényelt 
útvonalak elmenthetők a „Kedvencek” 
menüpontba, változás esetén az igénylések 
egyszerűen módosíthatók vagy lemond
hatók. A járatok indulásához figyelmez
tető email is beállítható. Az új fejlesztés 
mellett természetesen a telefonos igénylési 
lehetőség is megmarad a 06-1-3255-255-
ös számon, a járatigénylés szabályai pedig 
nem változtak. A járatot az indulás előtt 
legalább 30 perccel lehet kérni, lemondás 
pedig az indulás előtt 15 percig lehetséges.

Hangolódj rá, kicsit másképp!

KRÍZISAUTÓ SEGÍT  
A BAJBA JUTOTTAKON
Egyre keményebb hide
gek jönnek, az éjszakai, 
hajnali fagyok komoly 
veszélyeknek teszik ki 
a hajléktalan embereket. 
Előfordulhat, hogy lá
tunk valakit, akiről úgy 
ítéljük meg, a kihűlés ve
szélye fenyegeti, és élet
veszélyben lehet, vagy 
egy utcán lévő hajlékta
lan ember segítséget kér 
tőlünk, és hirtelen nem 
tudjuk, hogyan is segít
hetnénk. De az is lehet, 
hogy ismerünk valakit, 
akit a hajléktalanná válás veszélye fenyeget, és információra lenne szükségünk. Min
den ilyen esetben hívjuk a 06-1-338-4186-os telefonszámot! Budapesten a Fővárosi Ön
kormányzat támogatásával 24 órában diszpécserszolgálat, krízisautó és speciális utcai 
szolgálatok is segítenek az elesetteken. A Menhely Alapítvány arra kér mindenkit, hogy 
figyeljünk oda ismét jobban a környezetünkben, hajlék nélkül, nehéz körülmények között 
élő vagy a szomszédságban ismert magányos emberekre.

Óbuda hagyományos programjai közé tarto
zik a „Hangolódj rá!” ifjúsági hangverseny, 
melyen középfokú tanulmányaikat folytató 
diák muzsikusok kapnak lehetőséget te
hetségük kibontakoztatására, művészetük 

bemutatására a nagyközönségnek. A ko
ronavírus-járvány ezt a kedvelt programot 
is az online térbe tereli, ám a szervezők 
bíznak abban, hogy az új köntösbe öltözött 
hangverseny akár új hagyományt is te

remthet. Felhívásuk minden 
zenélni tudó és szerető harma
dik kerületi középiskolásnak 
és az őket támogató szülőknek, 
pedagógusoknak, mentoroknak 
szól. A hagyományosan év ele
jén megtartott koncertprogram 
2021-ben digitális formában 
jelenik meg az önkormányzat 
hivatalos médiacsatornáin. Élet-
igenlő, bizalommal jövőbe te
kintő vagy összefogásról, össze
tartozásról, a közösség erejéről 
és barátságról szóló zeneművek 
feldolgozását várják akusztikus 
hangszeres vagy kórus adaptá
cióban. Jelentkezni lehet január 
15-ig, a részletes pályázati ki
írás és a jelentkezési lap elérhe
tő az obuda.hu honlapon.

  Egyes járatok csak 
előzetes utazási igény 

bejelentése esetén 
közlekednek

  A koronavírus-járvány  
az ifjúsági hangversenyt is 

az online térbe tereli
dr. dalos judit főorvos asszonnyal 
bővült a szent margit rendelőintézet 
fül-orr-gégészeti szakrendelésének 
csapata. a doktornő nagy hangsúlyt 
helyez a prevencióra és a holisztikus 
szemléletre, szívügye a gyermek hal-
lásrehabilitáció. a Csobánka téri szak-
rendelőben a legmodernebb eljárással 
végzik az újszülöttek hallásszűrését.

Dr. Dalos Judit 1975-ben végzett a Pécsi Tudo
mányegyetem Általános Orvosi Karán, majd 
fül-orr-gége-gyógyászatból és audiológiából 
szerzett szakorvosi képesítést. Az egyetem 
után három évig Mohácson, a Városi Kórház 
Fül-orr-gégészeti Osztályán, majd tíz évig 
a jelenlegi Szent Imre Kórház fül-orr-gégé
szetén dolgozott segédorvosi pozícióban, 
később szakorvosként. Ezt követően a Sem
melweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika 
Fül-orr-gégészeti Osztályára került.

Preventív, holisztikus szemlélet
Tevékenysége jelentős részét már az egye
tem után a gyermek fül-orr-gégészeti szak
orvosi munka tette ki, mely a II. sz. Gyer
mekklinikán teljesedett ki. Több mint 32 
éven át volt lehetősége naponta alkalmazni 

és folyamatosan fejleszteni az orrhigiénés 
eljárásokat, valamint fülészeti kezelésként 
alkalmazni a vákuumtechnikát. Különös 
hangsúlyt helyezett és helyez a mai napig 
a preventív szemléletre, ennek szellemében 
oktatta-nevelte a szülőket, akik a módszerei 
eredményességét megtapasztalva manapság 
már az unokáikat viszik hozzá gyógyításra. 
Nyomatékkal hirdeti a holisztikus szemlé

let szükségességét, hiszen hitvallása szerint 
az egyént mindig egységes egészként kell 
szemlélni és értékelni. Ebbe beletartozik 
a fizikai-mentális egészségen kívül a kör
nyezet épsége és egészsége is!

Hallásvizsgálat újszülötteknek
A napi hurutkezelések betanítása mel
lett szívügye a gyermek hallásrehabilitá
ció, ezen a téren is szép eredményeket ért 

el. E területen is döntő a korai felismerés, 
ezért a Szent Margit Rendelőintézet a Cso
bánka téri szakrendelőben teszi lehetővé 
a BERA-phone vizsgálatokat újszülött kortól 
két-hároméves korig. A fülészeti szakrende
lések között országos szinten is kuriózum
nak számít ez az eljárás, így remélhetőleg 
a kerület, valamint az agglomeráció lakos
sága is egyre nagyobb számban él majd a le
hetőséggel.

Pontos diagnózis
Dr. Dalos Judit büszke arra, hogy az or
szágban egyedüliként olyan vizsgálófejet 
is használhat rendelései alkalmával, amely 
korrekt képet ad a hallóideg működéséről, 
ha a dob üreget aktuálisan kóros folyadék 
tölti ki, hiszen ez tovább nehezíti a pontos 
megítélést. Ezekben az esetekben is döntő 
a korai felismerés, és annak mérlegelése, 
hogy hagyományos fülészeti kezelés, hal
lókészülék és gyógypedagógiai fejlesztés, 
esetleg műtét (cochlearis-implantáció) 
és gyógypedagógiai fejlesztés szolgálja 
a legteljesebb rehabilitációt, illetve indít
hatja el a beszédfejlődést, lehetővé téve, 
hogy a gyermek a későbbiekben a legma
gasabb szintű oktatásban vehessen részt.

Szűrővizsgálatok 
a legmodernebb eszközökkel
Új szakemberrel bővült a Csobánka téri szakrendelő csapata

Dr. Dalos Judit a Csobánka téri szakrendelőben várja szerdánként  
14 és 20 óra között, valamint péntekenként 8 és 14 óra között a gyó
gyulásra váró gyermekeket szüleikkel együtt. A rendelésre előjegy
zést szükséges kérni a www.szentmargitrendelo.hu weboldalon 
vagy a 0614547506os telefonszámon.

  Világszínvonalú 
eljárással vizsgálják 

az újszülöttek 
hallását
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  Több tízezer 
háztartás számára 

biztosítanak energiát 
a tűlevelűek

budapesten a karácsonyi ünnepe-
ket követően az fkf zrt. gyűjti össze 
és szállítja el a fenyőfákat. kérik, 
hogy a kukák mellé vagy a kijelölt 
gyűjtőhelyek egyikére készítsék ki 
a fákat. a logisztikai feladat nem 
mindennapi, hiszen becslések 
szerint mintegy 5-600 ezer tűlevelű 
kerül ki az utcára a fővárosban.

Karácsonyfa vásárlásakor ritkán jut eszünk
be, hogy amikor az ünnepek után az utcán 
találja magát a lecsupaszított, 
tűlevélruhájától megszabadí
tott fa, mi lesz a sorsa. A sze
meteskocsik összeszedik a ka
rácsonyfából újra fenyővé vált 
torzókat, eddig tudjuk. De aztán 
hová teszik őket?

Fenyőfajáratok Budapesten
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tapasz
talatai szerint általában vízkeresztet, január 
6-át követően kezdődik az igazi kihelye
zési dömping, amely általában egy-másfél 

hónapig tart. Ilyenkor úgynevezett fenyő
fajáratok szállítják el a karácsonyfákat. Ezt 
megelőzően, illetve ezt követően az örök
zöldeket normál hulladékszállító célgépek
kel, a nagy méretű fákat külön teherautókkal 
gyűjtik össze. A budapesti lakosok több 
lehetőség közül is választhatnak: kite
hetik a fáikat a kukák mellé az elszállí
tás napján, vagy a több mint 250 kijelölt 
gyűjtőhely egyikén helyezhetik el őket. 
Figyelni kell azonban arra, hogy ne 
akadályozzák sem a gyalogosokat, sem 
a parkolást az úttesten, sem a gépkocsik 

forgalmát. A nem megfele
lően kihelyezett fákért büntetés 
is kiszabható: aki nem az előír

taknak megfelelően szabadul meg 
tűlevelűjétől, tettenérés során köztisztasági 
szabálysértési eljárásba fogható, aminek 
a helyszíni bírsága 50 ezer forintig terjed.

Környezetbarát hasznosítás
A kiszolgált tűlevelűeket először aprít
ják, majd a Fővárosi Hulladékhasznosító 
Mű kazánjaiba kerülnek. A fenyő a magas 

gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyag, 
amelyből több tízezer budapesti háztartás 
számára biztosítanak fűtési gőzt és villamos 
áramot. A fővárosban keletkező települési 
szilárd hulladék 60 százalékát Magyaror

szág egyetlen kommunális hulladéktüzelésű 
erőművében égetik el: a rákospalotai üzem
ben évente 420 ezer tonna szemetet lehet 
feldolgozni.

A hulladékhasznosítóban összekeverik 
a fe nyőket a települési szilárd hulladék
kal, majd elégetik a tűztérben, ahol időn
ként a 850 Celsius-fokos hőmérsékletet is 
eléri a levegő hőfoka. A szennyezőanya
gok az eljárás során megsemmisülnek, 
a szennyvizet összegyűjtik és elzárják. 
A keletkező több mint 400 Celsius-fokos 
gőz a füstgáztisztítóba kerül, ahonnan már 
távfűtésre alkalmas gőz kerül ki, a mara
dék mennyiségből egy turbinán keresztül 
állítanak elő villamos energiát. A létesít
ményben termelt hőenergia mintegy 76 
ezer budapesti lakásba jut el távhő és meleg 
víz formájában, a villamos energia pedig 
csaknem 50 ezer átlagos budapesti háztar
tás éves áramigényét biztosítja.

MI LESZ  
A KARÁCSONyFÁKKAL?

FENyŐFA-GyűJTŐHELyEK A III. KERÜLETBEN
búza utca–köles utca, parkoló • lajos utca–perc utca sarok • hollós korvin lajos 

utca, parkoló • huszti út–Zab utca, parkoló • laktanya utca–vöröskereszt utca 
sarok, parkoló • madzsar józsef utca 1., parkoló • hévízi út–Cserepes utca, parkoló • 
pünkösdfürdő utca–hatvany lajos utca, parkoló • római tér–torma károly utca sarok 

• tímár utca–san marco utca sarok • Zápor utca–gyenes utca sarok • hévízi út–
meggyfa utca sarok • Zápor utca–föld utca sarok • orbán balázs út–gyógyszergyár 

utca sarok • kerék utca–raktár utca sarok • ágoston utca, parkoló.

mindenki a saját háza előtt sepreges-
sen! – szól a régi mondás. a téli nagy 
hidegben pedig mindenkinek arról kell 
gondoskodnia, hogy az arra járók ne 
csússzanak el a jégen. az ingatlanok 
előtt ugyanis a tulajdonosoknak kell 
elvégezniük a síkosságmentesítést.

Budapest szilárd burkolatú útjainak, köz
járdáinak, közlépcsőinek síkosságmente
sítése és ezzel a balesetmentes közlekedés 
biztosítása a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt. feladata. A munkavégzés 
a főútvonalak rendbetételével kezdődik, 
a mellékútvonal-hálózat síkosságmentesíté
se minden esetben a főutak takarítása után 
kezdődhet meg. A busz- és villamosmegál
lókban a BKK Zrt. alvállalkozóinak felelős
sége a balesetmentes közlekedés biztosítása. 
A kerületi kezelésben lévő közterületi járdák 
– parkokon, tereken, sétányokon átvezető 
gyalogjárdák – tisztításáról az önkormány
zatok gondoskodnak. Az Óbuda-Békásme

gyer Közterület-felügyeletének hatáskörébe 
tartozó út- és járdaszakaszok – különösen 
az önkormányzati és egészségügyi intézmé
nyek, óvodák környékén lévő gyalogutak, 
járdák – síkosságmentesítését a felügyelet 
szerződött partnerei végzik.

A hatályos fővárosi és helyi önkor
mányzati rendeletek alapján az ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója 
köteles gondozni az ingatlan előtti jár
dát, valamint a járda és a kocsiút közötti 
területet, amibe a hó- és síkosságmente
sítés is beletartozik. Ez nemcsak a kertes 
családi házakra, de a társasházakra is vo
natkozik, illetve ahol bolt nyílik az utcára, 
nyitvatartási időben annak üzemeltetőjére 
is. Az esetleges balesetekért, például el
csúszás miatti végtagtörésért az adott jár
daszakaszhoz csatlakozó ingatlan tulajdo
nosa, kezelője tehető felelőssé. Kevesen 
tudják, de a jog szerint a kártérítési kö
telezettség alól a síkosságra vagy a jege
sedésre figyelmeztető táblák kihelyezése 

sem menti fel a lakóközösséget. Az ÓBKF 
munkatársai kiemelten ellenőrzik a havas, 
jeges járdák takarítását, de csak abban 
az esetben tesznek feljelentést, ha az is
mételt ellenőrzés során is hiányosságot ta
pasztalnak.

Téli síkosságmentesítés: 
csak környezetbarátan!
Sóval nem szabad szórni, de bőven akad alternatíva

környezetvédelmi okokból – 2010-től 
hatályos kormányrendelet alapján – 
csak olyan anyag szórható a járdára, 
amely nem veszélyezteti a fás szárú 
növények egészségét; fák és bokrok 
közelében nátrium-klorid-tartalmú, 
azaz hagyományos sót tilos használni. 
a legjobb a kvarchomok, a zeolit, illet-
ve a jeget is felolvasztó acetát alapú 
készítmények vagy a kalcium-kloridos 
mészkőgranulátum. a iii. kerület gaz-
dag zöldterületekben, ezért különösen 
ajánlott a környezetbarát síkosság-
mentesítő anyagok használata.

  Mindenki 
gondoskodjon 
a háza előtti járda 
takarításáról!
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A járványhelyzet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal személyes ügy-
félszolgálatára kijelölt helyiségek: a Harrer Pál utca 2. szám alatti 
Ügyfélszolgálati Iroda és a Fő tér 2. szám alatti Szociális Ügyfélszol-
gálat. Hétfőn 14 és 18 óra között, kedden 12 és 16 óra között, szerdán 
8 és 12 óra között, csütörtökön 12 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 
óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélszolgálat helyiségeiben 
egyszerre, egy időben maximum három ügyfél tartózkodhat. Az ügy-
féllel együtt az ügyfélszolgálat helyiségeiben tartózkodhat az ügyfél 
14 év alatti gyermeke, illetve amennyiben az egészségi állapota ezt 
szükségessé teszi, az ügyfél 14 és 18 év közötti gyermeke, valamint 
az a személy, akinek segítsége nélkül az ügyfél az ügyeit önállóan in-

tézni nem képes (például jeltolmács). Az ügyfelekkel való kapcsolat-
tartás elsődleges módja a jelenlegi járványhelyzet idején a telefon, 
az e-mail, valamint az elektronikus ügyintézési felület. Kérjük, csak 
az intézze ügyeit személyes megjelenéssel, akinek ez máshogy nem 
megoldható! Az ügyfélszolgálat helyiségébe csak szabályos – szájat 
és orrot eltakaró – maszkhasználat mellett engedélyezett a belépés, 
továbbá kérjük kedves ügyfeleinket, hogy belépés előtt a kihelyezett 
kézfertőtlenítőt használni szíveskedjenek! A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán kívüli helyiségeiben csak kivételesen, rendkívül 
indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpont alapján lehet sze-
mélyesen ügyfelet fogadni.

ÜgyFélFOgADási renD A POlgármesteri HivAtAlBAn

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében 
változott az egyéni választókerületek képviselői fogadóóráinak 
rendje. A napról napra fokozódó járványügyi helyzet miatt javal
lott a minél kevesebb személyes kontaktus kialakítása, amennyi
ben arra lehetőség van. A biztonságos ügymenet miatt a továb

biakban az egyéni választókerületek képviselőinek személyesen 
tartott fogadóórái elmaradnak, velük az alábbi táblázatban közölt 
emailen lehet kapcsolatot tartani. A képviselők természetesen 
az írásos kommunikáció alkalmával is ugyanúgy járnak el, mint 
személyes fogadóórájukon.

KéPviselői FOgADóóráK

1. dr. Kiss LászLó 06-1-437-8913 drkisslaszlo@obuda.hu Előzetes telefonos bejelentkezés alapján Polgármesteri Hivatal I/23.

2. Hazai iván andrás hazai.ivan@obuda.hu Minden hónap 1. péntek 15.00–17.00 Polgármesteri Hivatal I/25.

3. zábó attiLa 06-20-410-4426 zabo.attila@obuda.hu Minden hónap 1. hétfő 8:30–10:00 Fő tér 4., Testületi Iroda

4. strenner imre strenner.imre@obuda.hu Minden hónap 1. és 3. hétfő 17.00–19.00 Óbudai Kulturális Központ

5. Őri LászLó ori.laszlo@obuda.hu Minden hónap 1. szerda 16.00–18.00 * Mókus utca 1-3. MSZP-iroda

6. CzegLédy gergŐ 06-1-437-8688 czegledy.gergo@obuda.hu Minden hónap 1. szerda 15.00–16.30 * Polgármesteri Hivatal I/34.

7. béres andrás 06-30-211-6111 beres.andras@obuda.hu Minden hónap 1. kedd 15.00–16.30 Pethe Ferenc tér 1., Párbeszéd-iroda

8. Csongrádi János 06-70-213-1350 csongradi.janos@obuda.hu Minden hónap 2. kedd 16.00–18.00 * Ágoston Művészeti  
Óvoda Kastély Tagóvodája

9. turgonyi dánieL 06-1-437-8930 turgonyi.daniel@obuda.hu Minden hónap 2. szerda 16.00–18.00 * Polgármesteri Hivatal II/37.

10. szKaLiCzKi tünde 06-30-456-4098 szkaliczki.tunde@obuda.hu Minden hónap 2. hétfő 16.00–18.00 * Óbudai Platán Könyvtár

11. burJán FerenC 06-1-437-8509 burjan.ferenc@obuda.hu Minden hónap utolsó csütörtök 17.00–19.00 * Csillaghegyi Közösségi Ház

12. derda ádám derda.adam@obuda.hu Minden hónap 3. péntek 16.00–18.00 Békásmegyeri Közösségi Ház

13. szabó áKos szabo.akos@obuda.hu Minden hónap 1. kedd 17.00–19.00 Békásmegyeri Közösségi Ház

14. uJFaLvi istván ujfalvi.istvan@obuda.hu Minden hónap 1. szerda 16.00–18.00 Békásmegyeri Közösségi Ház

uJFaLvi istván ujfalvi.istvan@obuda.hu Minden hónap 3. szerda 16.00–18.00 Juhász Gyula utca 2. fszt. 4., DK-iroda

15. domoKos ágnes 06-70-253-1118 domokos.agnes@obuda.hu Minden hónap 2. és utolsó péntek 15.00–17.00 Juhász Gyula utca 2. fszt. 4., DK-iroda

16. rózsa LászLó Péter rozsa.laszlo@obuda.hu Minden hónap 1. péntek 17.00–19.00 Juhász Gyula utca 2. fszt. 4., DK-iroda

rózsa LászLó Péter rozsa.laszlo@obuda.hu Minden hónap utolsó péntek 16.00–18.00 Békásmegyeri Közösségi Ház

Lista bús baLázs 06-30-471-0703 kepviselo.fideszbp3@gmail.com Minden hónap 1. hétfő 16.00–18.00 * Fő tér 4., Képviselői Iroda

Lista CsaPó HaroLd gábor kepviselo.fideszbp3@gmail.com Minden hónap 1. kedd 16.00–17.00 Kaszásdűlő utca 7., Fidesz-iroda

Lista FarKas baLázs kepviselo.fideszbp3@gmail.com Minden hónap 2. kedd 14.00–15.00 Fő tér 4., Képviselői Iroda

Lista KeLemen viKtória 06-20-200-0017 kepviselo.fideszbp3@gmail.com Minden hónap 1. csütörtök 16.30–17.30 * Bécsi út 77-79., Képviselői Iroda

Lista PusKás Péter 06-30-471-0703 kepviselo.fideszbp3@gmail.com Minden hónap 1. csütörtök 18.00–19.00 * Csillaghegyi Közösségi Ház

Lista ráCz andrea 06-20-200-0017 racz.andrea@fidesz.hu Előzetes telefonos bejelentkezés alapján Bécsi út 77-79., Képviselői Iroda

ogyK szabó tímea 06-30-415-4837 timea.szabo@parlament.hu Minden hónap utolsó szerda 16.00–18.00 Pethe Ferenc tér 1., Párbeszéd-iroda

ogyK varga miHáLy 06-20-200-0017 varga.mihaly.kepviselo@gmail.com Előzetes telefonos bejelentkezés alapján Bécsi út 77-79., Képviselői Iroda

ogyK z. KárPát dánieL 06-20-669-7581 z.karpat.daniel@jobbik.hu Minden hónap 1. péntek 16.00–17.00 * Kabar utca 11., Képviselői Iroda

*Előzetes bejelentkezés szükséges

EVK KépVisElő TElEfonszám E-mail fogadóóra időponTja fogadóóra hElyszínE

A Rászorultak Megsegítése Alapítvány (alapítva:1991) létrehozta a Kamra 
nevű szociális boltot, ami a Flórián téri aluljáró közepén üzemel. A bolt 
célja, hogy a kerületünkben lakóknak segítsen, hogy az alapvető élelmi-
szerekhez és a háztartási árukhoz a lehető legolcsóbban jussanak hozzá.

TERMÉKEINK:

házTARTásI áRuK
TARTós ÉlElMIszEREK

A boltban bárki vásárolhat, de kedvezményeket 
III. kerületi (állandó és ideiglenes) lakcímkártyával 
rendelkezők köre kap egy rövid regisztráció után. 

Folyamatosan, a vásárlók igényei alapján bővülő árukészlet. 
Januárban vegyi árukkal és hűtést igénylő előre csomagolt élelmiszerekkel 

szélesítjük kínálatunkat.

facebook.com/kamra.obuda

Az igAzi tAkArékosság A felszín AlAtt kezdődik. 
térjen be hozzánk! győződjön meg rólA!

A rászorultAkmegsegítéseAlAPítVáNYboltjA.

MEGNYÍLT!

Kamra2_190x272.indd   1 2020. 12. 30.   13:42
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A fenti árlistából a Fővárosi Önkormányzat vagy Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szerveknek, vagy ezek 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak nyújtott kedvezmény mértéke: 20%

A fenti kedvezménnyel összevonhatóan a több megjelenésre leadott hirdetések esetében az 
alábbi kedvezmények alkalmazhatók:
• 3. megjelenés esetén további 10%
• 4-5. megjelenés esetén további 15%
• 6-9. megjelenés esetén további 20%
• 10+ megjelenés esetén: kérje egyedi ajánlatunkat a lenti e-mail címen!

Miért érdemes nálunk hirdetni? Hány példányban jelenünk meg?
• Mert Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat hivatalos lapjában a Megrendelő hirdetése  
hatékonyan jut el a célközönséghez, költségei olcsóbbak, mintha saját szórólappal vagy  
kiadvánnyal vesződne.
• Az Óbuda Újság 1965 óta immár 55. évfolyamával nagy népszerűségnek örvend az Óbudán 
élők körében, mivel a cikkek, rovatok mindig a helyi történésekről, eseményekről, Óbudáról 
szólnak az óbudaiaknak.
• Újságunk megújult arculattal, igényes, profi környezetben jelenik meg, amely méltó az Ön 
hirdetéséhez is!

Méret (szélesség 
x magasság)  

milliméterben
Színes  

nettó ár (Ft)

1/1 (egész oldal) 190 x 272 250 000

1/2 (fél oldal) 190 x 134, 93 x 272 125 000

1/4 (negyed oldal) 93 x 134 73 750

1/8 93 x 65 48 750

1/16 44 x 65 31 250

1/32 44 x 31 12 500

Az Óbuda Újság standard hirdetési árai

Mennyiségi kedvezmények

Egyedi méret esetén: FF 700 Ft / cm2  Színes: 900 Ft / cm2

2021

2021. január 1-jétől 75 000 példányban jelenik meg újságunk, kétheti rendszerességgel. 
Ebből 60 000 példány kerül közvetlen postaládás terjesztéssel az Óbudán élők otthonába, 
további 15 000 példány a kerület közintézményeiben kerül kihelyezésre.

AJÁNLATKÉRÉS: obudaujsag@obuda.hu
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Az Óbuda Újság hirdetési felületei

• Leadás formája:
A hirdetéseket az alábbi formátumokban tudjuk fogadni:
Minden esetben 300 dpi felbontással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.

• vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw stb.):  PDF (Press Quality), EPS, TIF;
• kiadványszerkesztő programokból (InDesign stb.):   PDF (Press Quality);
• képszerkesztő programokból (Photoshop, Photostyler stb.): TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív),  

   kompozit EPS (CMYK színmódban) 

Nem kész hirdetések leadása esetén a kiadó által megbízott nyomdai előkészítőben a hirdetéseket a megrendelt hirdetés listaárának 15%-áért 
készítik el. Az ehhez szükséges szöveges és képi anyagokat, az elkészítésre vonatkozó egyértelmű kéréseket ugyancsak e-mailen vagy CD-n fog-
adjuk. A hirdetés elkészítését közvetlenül kell megrendelni és úgy is kell fizetni, külön számla ellenében. Szövegek, fotók leadásakor a szövegeket 
word formátumban e-mailen, a fotókat pedig eredeti formában, nyomdai feldolgozásra alkalmas felbontásban (300 dpi) és méretben (minimum 
500 kB), képfájlban fogadjuk.

1/1 oldal  
250 000 Ft+áfától

méret: 190x272 mm

1/4 oldal álló I.  
73 750 Ft+áfától

méret: 93x134 mm

1/2 oldal fekvő  
125 000 Ft+áfától

méret: 190x134 mm

1/2 oldal álló  
125 000 Ft+áfától

méret: 93x272 mm

1/3 oldal fekvő  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/4 oldal álló II.  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/32 oldal fekvő 
12 500 Ft+áfától 

méret: 44x31 mm

1/12 oldal álló 
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/8 oldal álló  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/8 oldal fekvő 
48 750 Ft+áfától

méret: 93x65mm

1/8 oldal szalag  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/6 oldal álló  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/4 oldal szalag  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/3 oldal álló  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/2 oldal junior  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/16 oldal álló  
31 250 Ft+áfától

méret: 44x65 mm

1/32 KUPON 
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

1/64 oldal  
Kérje egyedi  

ajánlatunkat!

AJÁNLATKÉRÉS: obudaujsag@obuda.hu

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÉTHETILAPJA
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VÁROSFEJLESZTÉSI MELLÉKLET
FAJELÖLŐ TÁBLÁK A III. 
KERÜLETBEN ÜLTETETT ÚJ FÁKON
2020 második felében egyre több újonnan ültetett fa 
támrendszerén jelentek meg kis táblácskák, melyek 
a fa típusát, az ültetés időpontját és a fa kataszteri 
azonosítószámát tartalmazzák.

A táblák célja, hogy a III. kerület új fáinak sorsa pontosan 
nyomon követhető legyen a kerületi fakataszterben, 
hiszen a fák egyre nagyobb értéket képviselnek a kerület 
életében. A fajelölés során több, mint 1000 db jelölő tábla 
került a tavaly és indén ültetett csemeték mellé.

SOLYMÁR BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA 
FEJLESZTÉSE
2020 őszén indult el a Solymár utcai Gyermeknevelési 
Intézmény fejlesztése, részben önkormányzati önerőből, 
részben a Belügyminisztérium által meghirdetett 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című 
pályázat, és a Bölcsődei Fejlesztési Program pályázat 
támogatásával.

A projekt első ütemében a bölcsőde konyhai szárnya újul 
meg, elkezdődik a tetőszigetelés felújítása,  napelemes 
rendszer kialakítása és az új épületrész előkészítése. 

Az első ütem munkáit követően, várhatóan 2021 második 
negyedévében indul a meglévő csoportszobák felújítása 
és egy új épületszárny kialakítása.

CSILLAGHEGY NYUGAT 
FORGALOMCSILLAPÍTÁSI 
TERVEZÉS
A múlt nyáron és ősszel a forgalomcsillapítási 
tervek felülvizsgálatára, áttervezésére került 
sor Csillaghegy nyugati részére (Papírgyár utca 
– Rákóczi út – Batthyány út – Álmos utca – 
Szentendrei út által határolt terület) vonatkozóan. 
Az új tervekben helyet kapott a korábbi lakossági 
igényként mutatkozó, és a tervezést megelőző 
online felmérésen és személyes találkozón 
is támogatott, két útszakaszra vonatkozó 
egyirányúsítás.

1 KM HOSSZÚ REKORTÁN FUTÓKÖR 
BÉKÁSMEGYEREN
2020 nyarán készült el a Békásmegyeri Futókör a Lukács 
György utca - Ezüsthegy utca - Táncsics Mihály utca által 
határolt zöldterületen. A futókör mellett sövényültetés, 
csapadékvíz-elvezetési rendszer és tereprendezés is 
megvalósult az Országos Futópályaépítési Program 
támogatásával. 

Az 1 km hosszúságú, rekortán burkolatú pálya változatos 
terepviszonyokkal várja a futókat. A futókör átadása 
óta intenzív használatban van, és reméljük még sokáig 
szolgálja a sportolni vágyókat.

www.obv f .hu
info@obv f .hu
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ÚJ FEJLESZTÉSEK A HOLDUDVAR 
PARKBAN
2020-ban több fejlesztés is zajlott a 2019-ben 
felújított, belső-óbudai Holdudvar parkban. Tavasszal 
a parkfelújítással kapcsolatban lakossági elégedettség 
felmérés történt a használók és a környéken lakók 
körében. A visszajelzések kiértékelése alapján a 
kerület vezetése úgy döntött, hogy szükséges néhány 
fejlesztés megvalósítása, hogy a megújult park még 
jobban tudja szolgálni az itt élőket.

Ezek alapján a játszótéren, a kicsik homokozóját 
körülvevő kőtömbök eltávolításra kerültek, a 

holdkomp játékeszközt és csúszdapark fémcsúszdáit 
óriás napvitorlák védik, hogy a nyáron a játékeszközök 
ne forrósodjanak át. 

A kutyás konfliktusok feloldása, és a békés együttélés 
elősegítésére az év vége óta új kutyás házirend táblák 
figyelmeztetnek kutyázás rendjére a parkban. A 
táblák megtervezését az Óbudai Kutyás Egyesület 
végezte el.

Az önkormányzat bízik abban, hogy a pótlólagos 
fejlesztéseknek köszönhetően még nagyobb 
elégedettséggel használja az itt élő lakóközösség a 
megújult parkot.

KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉSEK A 
III. KERÜLET TÖBB PONTJÁN
2020-ban megközelítőleg 550 kandeláber cseréje 
valósult meg a Szőlő, a Lukács György, a Pille, a Mókus 
és a Kabar utcákban, illetve a Bécsi úton.

A Laktanya, a Miklós és a Kerék utcák sötét szakaszait  
új kandeláberek világítják be. A Gázgyár utcában pedig 
a hálózat bővítés történt. A Flórián téri aluljáróban 
LED lámpatestek cserélték a régi világítóegységeket. 

Az Óbor utca egy részén, illetve a Kiscelli lejtőn az 
elavult nátrium égős közvilágítás helyén, illetve 
az eddig lámpatesttel nem rendelkező oszlopokon 
modern és energiatakarékos közvilágítást helyezett 
üzembe a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 

ÖNTÖZŐRENDSZER A BOLDOG 
SÁNDOR ISTVÁN PARKBAN
2020 decemberében elkészült az új öntözőrendszer 
a Derű utcai Boldog Sándor István parkban. Az 
öntözéssel az értékes gyepes területek és cserjefoltok 
nyári fenntartása, zölden tartása válik biztosítottá az 
eddigieknél hatékonyabbá, takarékosabbá. 

A munkálatokkal érintett zöldfelületek gyepének 
helyreállítása még folyamatban van, a parkba 
tervezett cserjesáv pedig várhatóan idén tavasszal 
lesz kiültetve. A park számos látogatót vonz 2018-as 
megnyitása óta.

fizetett hirdetés
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TALAJRADAROS FELMÉRÉS A 
FLÓRIÁN TÉREN
2020 őszén talajradaros felmérés zajlott Belső-
Óbudán, a Flórián téren. A régészeti felmérés 
aktualitása, hogy a tervek szerint indén megkezdődik 
a tér fásítása, melynek célja a meglévő fasorok 
kipótlása és a tér még zöldebbé tétele. A felmérés 
hozott pár érdekes eredményt, ezek régészeti 
felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

ESZKÖZBESZERZÉS AZ 
EGÉSZSÉGES BUDAPEST 
PROGRAM KERETÉBEN
2020-ban bruttó 80 millió Ft értékben diagnosztikai, 
műtéti és orvostechnológiai eszközökkel gazdagodott 
a Szent Margit Rendelőintézet. 

A beszerzésnek köszönhetően ősz óta a Vörösvári 
úti Rendelőben - többek közt - hordozható EEG, 
betegfigyelő monitor, medencefenék rehabilitációs 
rendszer, mini doppler készülék, speciális kezelési 
ágy, míg a Csobánka téri Rendelőben futópad és 
digitális mérőeszközök segítik a gyógyító munkát.

FRISSÜLT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER 
AKADÁLYMENTES TÉRKÉPE
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Route4U 
magyar startup vállalkozással partnerségben 
üzemelteti azt az akadálymentes térképet, amelyet 
immár mobiltelefonon is elérhetnek a felhasználók. 
A 2020-ban frissült akadálymentes térkép lehetővé 
teszi, hogy a felhasználók naprakész információk 
birtokában tervezhessék meg közlekedésüket. A 
kerekesszéket és más kerekes járművet használó, 
köztük a babakocsival közlekedő felhasználók 
okostelefonjaik szenzorainak segítségével mérhetik 
fel és aktualizálhatják az útvonalak és a járdaszegélyek 
akadálymentességét.
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BÉRLAKÁSOK FEJLESZTÉSE A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ 
PROJEKT KERETÉBEN
Várhatóan 2021. év elején kezdődhet meg a VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 
azonosítójú, Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren című projekt 
keretében, 46 önkormányzati lakás felújítása.

A felújítások idején a lakásokban élő bérlők önkormányzati 
cserelakásokban kapnak lakhatási lehetőséget. A projekt 
keretében a lakások részleges felújítása valósul meg, ami érinti 
egyes nyílászárók cseréit, elektromos hálózatok felújítását, a 
burkolatokat, a festést, bizonyos lakások esetén a 
konyhabútort is. Ez a projektelem számos, nehéz 
körülmények között élő békásmegyerinek jelent majd 
jelentős életminőségbeli javulást.

KERÉK BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE ÓBUDÁN
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében, 2020 
tavaszán indult el az Óbudai Egyesített Bölcsődék Kerék Bölcsődéjének 
felújítása a VEKOP 6.1.1.15-BPI-2016-00038 azonosítójú pályázat 
támogatásával.

A bölcsőde épületének korszerűsítése két ütemben zajlott le. Az 
első ütemben az egykori gondnoki lakás átalakításával egy új, 
12 gyermek befogadására alkalmas csoportszoba és a hozzá 
kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakítása történt meg.

A projekt második ütemében a teljes épület szigetelésének 
felújítása, a külső nyílászárók cseréje, valamint a bejáratok 
akadálymentesítése készült el.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

fizetett hirdetés
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