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A fenti címmel folytatódik ingyenes szûré-
sekkel az Egészségkörút Óbudán március
14-én a Békásmegyeri Közösségi Házban.

Szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ tan-
folyam indul márciusban a Költségvetési
Szerveket Kiszolgáló Intézményben.

Megnyitja kapuját március 2-án a nép-
szerû, alacsony árakkal dolgozó kerék-
párkölcsönzõ a Laktanya utcában.24

Indul a bringás élet Óbudán
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Nem csak nõknek!
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Számítástechnikai tanfolyamok

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata

A z önkormányzatok
által nyújtható tá-

mogatás neve egysége-
sen települési támoga-

tás lesz, amelynek jogo-
sultsági feltételeit, típu-
sait az önkormányzatok
határozhatják meg. A tá-

mogatás keretében az
önkormányzatok az álta-
luk támogatandónak ítélt
és a rendeletükben sza-
bályozott élethelyzetekre
nyújthatnak támogatást. 

ÖSSZEFOGLALÓ A 3. OLDALON

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata 2015. évi költség-
vetési rendelete mellett
a vagyongazdálkodás

új szabályrendszerérõl,
a fizetõ parkolás to-
vábbi kedvezményei-
rõl, több együttmûkö-
dési megállapodásról
is döntöttek a képvise-
lõk a február 12-ei tes-
tületi ülésen. 

TUDÓSÍTÁS A 4-5. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma
március 13-án, pénteken jelenik meg. Korábbi szá-
maink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Elfogadták Óbuda
idei költségvetését

Mérkõzéslabdáról fordítottak a Vasas Óbuda röplabdázói, így ismét Magyar Kupát nyertek, immár tizenkettedszer                BESZÁMOLÓ A 25. OLDALON

2015. március 1-jétõl a szociális ellátások rendszeré-
ben az állam és az önkormányzat segélyezéssel kap-
csolatos feladatai élesen elválasztódnak egymástól. A
kötelezõen nyújtandó ellátásokat márciustól a járási
hivatalok állapítják meg, az egyéb támogatásokról a
települési önkormányzatok dönthetnek.

Változások a szociális ellátások rendszerében
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Az elkövetkezendõ években továbbra is a kö-
zösségépítés a vezérelve Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának, legyen szó akár a szociális
ellátásról, fejlesztésekrõl, a kultúra vagy a
sport támogatásáról, a civil szervezetek prog-
ramjainak segítésérõl. Bús Balázs polgármes-
ter lapunknak adott interjújában a napokban
elfogadott 2015. évi költségvetési rendelet
legfontosabb célkitûzéseirõl beszélt.

- Közel 25 milliárd forint fõösszeggel
kalkuláltak nulla forráshiány mellett a feb-
ruár 12-ei képviselõ-testületi ülésen egy-
hangúlag jóváhagyott költségvetési rende-
letben. Milyen erõsségei és milyen gyengéi
vannak az idei büdzsének?

- Elsõként fontosnak tartom, hogy megkö-
szönjem a többi pártnak is a vitában való
részvételt, valamint a költségvetés elfogadá-
sának támogatását is. Ez azt jelenti ugyanis,
hogy a költségvetésben tervezett célokkal, el-
képzelésekkel a képviselõ-testület többsége
azonosulni tudott úgy, hogy jelentõs forrásel-
vonások vannak az idei kerületi büdzsében.
Köztudott, hogy folyamatosan szûkülnek a
források és emellett úgy kell megtalálnunk az
egyensúlyt, hogy jelentõs érdekek ne sérülje-
nek. A legnagyobb probléma a költségvetés
tervezésekor, hogy évrõl évre csökken az ál-
lamtól kapott források mennyisége. Az ön-
kormányzatok támogatását úgynevezett adó-
erõ-képességhez mérik. Megnézik, hogy egy
önkormányzatnak mennyi az adóbevételi ké-
pessége. Ennek alapján ebben az évben 270
millió forinttal kaptunk kevesebbet. A gond
az, hogy nem tesznek semmiféle különbséget
a budapesti kerületek között. Márpedig
akárhogy is nézzük, a kiadási oldalon elég je-
lentõs különbségek vannak. Például az, hogy
mekkora intézményrendszert tart fenn az
adott helyhatóság, vagy milyen szociális
problémákkal kell szembesülnie területén. 

- Az adóerõsség mitõl függ? 
- Alapvetõen az iparûzési adót nézik ezen

a területen, azt, hogy mennyi adót szedett be
az önkormányzat a korábbi években. Az
iparûzési adót a Fõvárosi Önkormányzat ve-
ti ki és szedi be, és a forrásmegosztásról szó-
ló törvény alapján osztja fel a fõváros és a
kerületek között. Az elmaradott térségek ke-
vesebb adóbevételhez jutnak, õk részesülnek
az elõbbiekben említett önkormányzatok ál-
talános támogatásában. 

Akerületi önkormányzat által kivetett adók
esetében évrõl évre növeltük a kintlévõségek
beszedését, hatékonyságát. Nagyon jól mûkö-
dõ adócsoportunk van. Csakhogy ellentmon-
dás, minél jobban dolgozik a polgármesteri hi-
vatal adócsoportja, annál rosszabb a megítélé-
se. Azok a települések, amelyek nem vetnek
ki adót, jól járnak, mert az állam kisegíti õket.
Kérdés, hogy akkor szükség van-e erre?

Az oktatás területén az illetmények növeke-
dését nem kompenzálja a támogatás. Ez 150
millió saját bevételt von el az egyéb feladata-

inktól, például a szociális ellátó rendszerben
305 millió forintos hiányt generált. Idén ösz-
szességében 779 millió forint elvonással szá-
molunk. Ilyen sok elvonás mellett kellett ter-
veznünk a különbözõ területek finanszírozá-
sát. Aszociális területen sikerült megtartanunk
azt az összeget, amit tavaly az önkormányzat
erre fordított, sõt a 2014-esnél 250 millióval
többet fogunk erre költeni. A szociális ágazat-
ban mintegy 5 százalékos béremelést hajtunk
végre. Az egészségügyi és az oktatási hálózat-
ban az állami döntések révén már voltak a ko-
rábbi években béremelések, de a szociális vo-
nal ebbõl kimaradt. Ígéret van rá, hogy itt is
bevezetik az életpályamodellt. Sajnos annyira
alacsonyak a fizetések ebben a szférában,
hogy a testület úgy döntött, bérfejlesztést haj-
tunk végre. Akötelezõen ellátandó feladataink
finanszírozásából több mint 2,7 milliárd forint
hiányzik, melyet saját adóbevételeinkbõl kell
kipótolnunk. Mondhatni elég nehéz helyzet-
ben kell mûködtetnünk az önkormányzatot.

- Milyen változások várhatók márciustól a
szociális ellátó rendszerben?

- Idén az állam sajnálatos módon teljesen
kivonul a szociális feladatok finanszírozásá-
ból, mely mindenképp pluszkiadást generál.
Újabb helyi adóemelésre nem látok módot, és
azt hiszem a lakosság nem is terhelhetõ to-
vább. Március 1-jétõl átalakul a szociális
rendszer. Kötelezõen csak a rendkívüli tele-
pülési támogatást kell létrehozni. Ennek elle-
nére a kerületi önkormányzat továbbra is biz-
tosítani fogja a lakhatási- és a gyógyszertá-
mogatást, a betegápolási díjat, a hátralékkeze-
lési, a jövedelempótló támogatást, továbbra is
biztosítja  az újszülöttek támogatását, a tanul-
mányi ösztöndíjat és a továbbtanulási támo-
gatást, a beiskolázási segélyt, a gyermek és
felnõtt étkeztetés támogatását, a karácsonyi
segélyt, a  burgonyaakciót, a gyermekek nyá-
ri táboroztatását, továbbá az egyházi és civil
szervezeteken keresztül a reggeliztetésüket is.

- Hogy néz ki a költségvetés egésze?
- A fõösszeg 25 milliárd forint, ennek 20

százalékát fejlesztésre, 13 százalékát szociá-

lis, 23 százalékát oktatási kiadásokra fordít-
juk. Ez utóbbiban az iskolák mûködtetése,
üzemeltetése és az óvodai ellátás szerepel. A
három gimnázium esetében az agglomeráció-
ból bejárók után nem kapunk semmiféle tá-
mogatást, ezt is a III. kerületi adófizetõk fi-
nanszírozzák. A korábbi évekhez képest a
szociális ellátás területén nõtt a kiadás, nõtt a
kulturális és az oktatási területen is. Tehát tud-
tunk átcsoportosítani, a dologi kiadásoknál
azonban megszorítást kellett végrehajtanunk.
A környezetvédelemre is több pénzt fordí-
tunk, mint tavaly. Elmondhatom, amit az ön-
kormányzat vezetése fontosnak tart, hogy
szociálisan érzékeny, kulturálisan elkötelezett
és a fejlesztéseket szem elõtt tartott költség-
vetés készüljön, azt sikerült elérnünk. Mind-
ezek mellett a civil szervezeteket is jelentõs
mértékben támogatja az önkormányzat. Kö-
zel 100 szervezetet nagyjából 260 millió fo-
rinttal segítünk, nem csak pénzzel, hanem
például kedvezményes tornaterem vagy he-
lyiség használattal. Aköltségvetésben van né-
hány tétel, amelyrõl még tavaly döntöttünk,
de idén fogjuk elkezdeni és végrehajtani.
Ilyen például az életveszélyes Dózsa György
úti-ürömi keresztezõdés átépítése, bár ez sem
a mi feladatunk lenne. 100 millió forintot for-
dítunk közösségi várostervezésre, kimondot-
tan a lakosság és a civil szervezetek segítsé-
gével számos projektet készítünk majd elõ.
Új közösségi kertet létesítünk Belsõ-Óbudán,
az Árpád fejedelem útján, a máltai játszótér
mellett. A régi helyett új játszóteret építünk a
Makovecz bölcsõdénél. Van pénz a költség-
vetésben csatornaépítésre, utak helyreállításá-
ra, további fitneszparkokra. Jelentõs összeget
különítettünk el az iskolák, óvodák különbö-
zõ rekonstrukciós munkáira. Burgonya- és
muskátli akciót idén is rendezünk. A gyere-
kek szünidei étkeztetése, a reggeliztetés to-
vábbra is része a költségvetésnek. A legfonto-
sabbnak tartom az új térfigyelõ-kamerák ki-
helyezését, a rendszer bõvítését.

- Hová kerülnek ezek a kamerák?
- Elsõsorban Belsõ-Óbudára. A rendõrség

javaslata alapján tavaly 16 kamera elhelye-
zésérõl, most további 25 kamera telepítésé-
rõl döntöttünk, így összesen 41 kamera se-
gíti a kerületiek biztonságérzetének növelé-
sét, melyek a legfertõzötebb területekre ke-
rülnek. A következõ évben folytatni kíván-
juk a rendszer bõvítését a kaszásdûlõi és a
Pók utcai lakótelepen. A közösségépítés,
mint fontos célkitûzés, a 2015-ös költségve-
tésben is fellelhetõ. „A közel az emberek-
hez” elnevezésû programot folytatjuk,
melyben továbbra is becsatornázzuk a la-
kosság javaslatait, elképzeléseit az önkor-
mányzati döntéselõkészítésbe.

- A közösségépítés a kultúra és a sport te-
rületén hogyan valósul meg?

- Folytatjuk a közösségi terek létrehozását.
Például a Pók utcai lakótelep környékén, a
Kalászi utcai iskola esetében szeretnénk új

Folytatódik a közösségépítés Óbudán
– Beszélgetés Bús Balázs polgármesterrel az önkormányzat idei költségvetésérõl –
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Ó buda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a szociális ellátások-

ról szóló rendeletét két fordulóban tárgyalta,
melynek eredményeként több módosítást is be-
építettek.

Az elfogadott rendelet figyelembe veszi az
óbudai gyógyszertámogatás megállapításánál
az elismert gyógyszerköltségeket, vagyis a kérel-
mezõ akkor jogosult az ellátásra, ha a diagnosz-
tizált betegségéhez közvetlenül kapcsolódó
gyógyszerkiadása eléri a jövedelme bizonyos
százalékát (7-10 százalékát). Továbbá szabá-
lyozták a rendeletben az is, hogy magasabb ösz-
szegû rendkívüli települési támogatást egy év-
ben csak 1 alkalommal vehet igénybe a család.

A rendkívüli családvédelmi támogatás
gyermeket nem nevelõ családoknak, szemé-
lyeknek jár, míg a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás kizárólag gyermeket nevelõ csalá-
doknak, személyeknek nyújtható. A gyermeket
nevelõ családok esetében a jövedelmi határok
magasabbak, továbbá tárgyévben több alkalom-
mal részesülhetnek támogatásban, mint gyer-
meket nem nevelõk, valamint az egy alkalom-
mal kifizetendõ segélyek összege differenciáló-
dik a gyermekek száma szerint.

Az óbudai jövedelempótló támogatás felté-
telei is módosultak, mivel a rendszeres szociális
segély nevû ellátás 2015. március 1-jétõl meg-
szûnik, az ellátásra való jogosultságot a jegyzõ
felülvizsgálja, melynek eredményeként megálla-
pítja, ki milyen ellátásra jogosult márciustól.

A jelenlegi szabályozás szerint rendszeres
szociális segélyben részesül a helyi rendelet ér-
telmében - az a törvényben szabályozottakon
túl - az a személy is, aki legalább 40 százalékos
mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minõsítése alapján nem ha-
ladja meg a 60 százalékos mértéket. A tervezet
értelmében õk március 1-je után a rendszeres
szociális segély helyett óbudai jövedelempót-
ló támogatásra lesznek jogosultak.

A Szociális Törvény kimondja, ha a nyugdíj-
korhatárt 5 éven belül betöltõ, rendszeres szociá-
lis segélyre jogosult ügyfél a felülvizsgálat során
a Munkaügyi Központtal történõ együttmûködést
nem vállalja, akkor 2015. március 1-je után az el-
látására való jogosultságát meg kell szüntetni.
Annak érdekében, hogy ez a jogosulti kör mégse
maradjon ellátás nélkül, az önkormányzat az álla-
mi foglalkoztatási szervvel történõ együttmûkö-
désre, továbbá keresõ tevékenységre motiválja az
érintetteket, így a késõbbiekben óbudai jövede-

lempótló támogatásban részesülhetnek azok is,
akik a támogatás iránti kérelem benyújtását meg-
elõzõ 2 évben az állami foglalkoztatási szervvel
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 180 nap
idõtartamig együttmûködött, vagy 180 nap kere-
sõ tevékenységet folytatott.

A betegápolási díj tekintetében márciustól
egy pontrendszer alapján történik az ápolási
szükséglet vizsgálata. Ebben a pontrendszerben
28 pontot kell elérnie a tartós betegnek. (A
pontrendszer adatlapja a rendelet mellékletét
képezi.)

A további, megszûnõ támogatási formára vo-
natkozó jogosultság a következõképpen alakul:

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet
utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek, akik 2015. március 1-
je elõtt kérelmezték a lakásfenntartási támoga-
tást és az ellátásra való jogosultságot 2014. de-
cember 31-ig megállapították, a korábbi szabá-
lyoknak megfelelõen a jogosultsága egy év idõ-
tartamra fennáll. Ha a hatóság 2015. január 1-
jét követõen dönt a támogatásra való jogosult-
ságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak
2015. február 28-ig lehet biztosítani.

Adósságkezelési szolgáltatást a 2015. feb-
ruár 28-áig hatályos szabályok alapján kell
nyújtani azoknak az ügyfeleknek, akik részére
2015. március 1-je elõtt állapították meg a jo-
gosultságot.

Méltányossági közgyógyellátás iránti kérel-
met utoljára 2015. február 28-án lehet benyújta-
ni. A korábban hatályos szabályokat kell alkal-
mazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy
éves idõtartamban fennáll az alábbi esetekben:
ha az ellátásra való jogosultságot 2015. márci-
us 1-jét megelõzõen megállapították, vagy ha
az ellátásra való jogosultság megállapítása irán-
ti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.

A 2015. március 1-je elõtt folyamatban lévõ
méltányos ápolási díj, valamint az önkor-
mányzati segély iránti kérelmek elbírálása a
korábbi szabályok szerint történik.

Változások a szociális 
ellátások rendszerében

kulturális helyet kialakítani. Az Esernyõs egy
kortárs kiállítótérrel fog bõvülni. Az igen nép-
szerû, sok látogatót vonzó nagyrendezvénye-
inket, mint az Óbuda Napját, az Óbudai Nya-
rat vagy az Advent Óbudánt idén is meg sze-
retnénk tartani. Sporteseményeinket a futás-
ban, a biciklizésben és a túrázásban megdup-
lázzuk. Új idõsek klubját adunk át Békásme-
gyeren a Tér-Köz pályázat keretén belül,
melynek során megújul a Heltai Jenõ tér mel-
letti közterület is. Felújítjuk a Zipernowsky is-
kola elõtti területet. Az idõseknek azokat a
programokat, amiket tavaly is biztosítottunk,
idén is megtartjuk. A civil szervezetek külön-
bözõ közösségépítõ programját is támogatjuk. 

- Milyen beruházásokat terveznek a szak-
rendelõkben, hogyan segítik a visszaszerzett
Szent Margit Kórházat?

-Azt szeretném, ha a Szent Margit Kórház és
a szakrendelõ között szorosabb és élõbb kap-
csolat alakulna ki. Akórház fejlesztésénél a leg-
fontosabb egy új mûtõ létrehozása. Ezt maxi-
málisan támogatja az önkormányzat. Legutóbb
a laparoszkópiás berendezéshez adtunk a kép-
viselõ-testület döntése alapján 15 millió forin-
tot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az „Egész-
ségkörút Óbudán” elnevezésû szûrõprogramot
tovább folytassuk, melynek elsõ állomása feb-
ruár 14-én volt. Gondoskodnunk kell a diag-
nosztikai berendezések felújításáról, pótlásáról.  

- Sok háziorvos nyugdíj elõtt áll Óbudán
is. Hogyan pótolják õket?

-Az önkormányzat 10 millió forintos alapot
hozott létre, amellyel ösztönözzük a fiatal or-
vosokat praxisvásárlásra.

Összességében úgy látom, hogy a jelentõs
forráselvonás ellenére önkormányzatunk a
közösségépítést szem elõtt tartó költségvetést
tudott készíteni és elfogadni. Bízom benne,
hogy idén újabb csökkentéssel már nem kell
számolnunk.                            Klug Miklós

A Szociális Törvény egyetlen kötelezettséget
szab az önkormányzatokra; a képviselõ-testület
a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdõ szemé-
lyek részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani. Ezen helyzetek definiálása,
meghatározása az önkormányzat jogosultsága,
hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó tá-
mogatás összegének meghatározásához.

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A képviselõ-testület a febru-
ár 12-ei ülésen egy tartózko-
dás mellett elfogadta az idei
évre vonatkozó költségveté-
si rendeletet. A büdzsé ter-
vezése során 24 milliárd 953
millió forint fõösszeggel kal-
kuláltak, a koncepcióban 0
mûködési forráshiányt hatá-
roztak meg. A tervezéskor fi-
gyelembe vették a gazdálko-
dást befolyásoló pénzügyi-
gazdasági környezet várható
alakulását is, így tehát az ez
évi költségvetés is egyen-
súlyban tartható. 

Hozzászólások 
A rendelet vitájában

Czeglédy Gergõ, az MSZP-
frakció vezetõje értékelte
és összességében támo-
gathatónak tartotta a ren-
deletet. Szavai szerint a
kormányzati megszorítá-
sok ellenére garantálja a
III. kerület fejleszthetõsé-
gét és a szociális szolgál-
tatások színvonalának
megõrzését. 

Mihalik Zoltán, az
Együtt képviselõje
egyebek mellett az in-
gatlanértékesítésekbõl
befolyó bevételekrõl, a
kulturális kiadásokról és
a civil szervezetek tá-
mogatásának kritériu-
mai felõl érdeklõdött. 

Béres András, a PM
képviselõje a légszeny-
nyezettség mérését kérte
számon a városrész veze-
tõségén, és azt javasolta,
hogy az soron jelenjen
meg a költségvetésben. 

Puskás Péter alpolgár-
mester a Fidesz-KDNP
részérõl a költségvetést
jó szívvel támogatható-
nak ítélte. A Hold-udvar
tervezését, annak költ-
ségvonzatával együtt a
Városfejlesztõ Kft.-hez
javasolta kapcsolni, a tér-
figyelõ kamerarendszer
bõvítésére elnyert állami
támogatást pedig az ön-
kormányzat költségve-
tésében szerepeltetni,
nem a közterület-fel-
ügyeletében.

Az Óbuda Újság erede-
tileg tervezett 83 millió
forintos támogatását 71
millióra csökkentették. A
2014-es választási év mi-
att 8 oldallal bõvült a lap,
a plusz oldalakra azonban
már nincs szükség.

Átalakuló szociális 
ellátások 

Mint arról már korábban
hírt adtunk, a kerület szoci-
ális rendelete (a pénzbeli
és természetbeni szociális
ellátások rendszere) 2015.
március 1-jétõl jelentõs
mértékben átalakul. Az el-
sõ fordulóhoz képest ki-
sebb pontosításokkal mó-
dosította a testület a rende-
letet. Ezek között szerepel,
hogy magasabb összegû
rendkívüli települési támo-
gatást egy évben csak egy
alkalommal vehet igénybe
a család. Pontosították a
rendkívüli családvédelmi
támogatás, illetve a rendkí-
vüli gyermekvédelmi tá-
mogatás jogosultságát, de
módosultak az óbudai jö-
vedelempótló támogatás
feltételei is. Lakásfenn-
tartási támogatás iránti
kérelmet és méltányossá-
gi közgyógyellátás iránti
kérelmet 2015. február
28-ig lehet benyújtani.
Adósságkezelési szolgál-
tatást 2015. február 28-
ig, a hatályos szabályok
alapján kell nyújtani azok-
nak az ügyfeleknek, akik-
nek 2015. március 1-je
elõtt állapították meg a jo-
gosultságukat. A 2015.
március 1-je elõtt folya-
matban lévõ méltányos
ápolási díj, valamint az ön-
kormányzati segély iránti
kérelmek elbírálása a ko-

rábbi szabályok szerint tör-
ténik.

Vagyongazdálkodás
Avárosrész vagyongaz-

dálkodásával kapcsolat-
ban elkészült az önkor-
mányzat tulajdonában álló
egyes vagyontárgyak bér-
beadására vonatkozó új
szabályozás. A változások
a lakások és a helyiségek
bérbeadásának feltételeit
érintik elsõsorban. Az új
rendelet változást hozott a
vagyongazdálkodással
összefüggõ feladatok ellá-
tásában is. Az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt.-tõl
(ÓVZrt.) a polgármesteri
hivatal szociális szolgálta-
tó fõosztályához került át
(a piaci alapú pályázat ki-
vételével) a lakások pá-
lyázat útján történõ bérbe-
adásának elõkészítése; a
lakásba befogadáshoz
szükséges bérbeadó-hoz-
zájárulás elõkészítése; a
lakásbérleti jogviszony
meghosszabbításával kap-
csolatos döntés-elõkészí-
tés és a lakásbérleti jogvi-
szony folytatásával kap-
csolatos döntés-elõkészí-
tés feladata.

Fizetõ parkolás
Július 1-jén életbe lép a

fizetõ parkolás. A III. ke-
rületben élõknek újabb
kedvezményeket nyújtott
az önkormányzat. Bõvült

a lakossági várakozási
hozzájárulás jogosulti kö-
re, a zónán kívüli, vala-
mint a gyermek-kedvez-
mény feltételei. Bevezetik
az alkalmazotti kedvez-
ményt, de bõvült az egye-
di kedvezményben része-
síthetõk köre is. Ezek
igénylési rendszerébe be-

kapcsolják az Óbuda Kár-
tyát, a képviselõk pedig
döntésükkel megszüntet-
ték az 5. várakozási öve-
zet zónákra osztását.

Településfejlesztési
stratégia

Elfogadták az önkor-
mányzat településfejlesz-
tési koncepciójának és
integrált településfejlesz-
tési stratégiájának meg-
alapozó vizsgálati mun-
karészét, és a koncepció
vázát, mely alapján hosz-
szú és középtávra is lehet
tervezni. A Városfejlesz-
tõ Kft. munkatársai külsõ
szakértõkkel és tervezõk-
kel egyeztetéseket foly-
tattak a fõépítészi irodá-
val, civilekbõl álló helyi
egyeztetõ munkacsoport-
tal és a városfejlesztési
bizottság tagjaival. En-
nek eredményeképpen
több módosítás, pontosí-
tás történt a megalapozó
vizsgálati munkarészek-
ben. 

Elfogadták Óbuda idei költségvetését

Egyensúlyra törekedve 

A helyi önkormányzatokról
szóló törvény alapján a
képviselõk minden év ja-
nuár 1-jétõl számított 30
napon belül kötelesek va-
gyonnyilatkozatot tenni. 

A z önkormányzati
képviselõ vagyon-

nyilatkozatához csatol-
nia kell a vele közös
háztartásban élõ házas-
vagy élettársának, vala-
mint gyermekének va-
gyonnyilatkozatát is. A
képviselõk a törvényben
meghatározott határidõ-
ben, egy ember kivételé-
vel eleget tettek vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettségüknek. Az érin-
tett képviselõ vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettségének 2015. febru-
ár 3. napján tett eleget
így ezen a napon képvi-
selõi tisztségébõl eredõ
jogait nem gyakorolhat-

ta, illetve erre a napra
tiszteletdíj, természetbe-
ni juttatás és költségtérí-
tés nem illeti meg.

Magyarország helyi
önkormányzatairól szó-
ló, 2011. évi CLXXXIX.
törvény 38.§ (4) bekez-
dése alapján az önkor-
mányzati képviselõ meg-
választásától számított
30 napon belül köteles
kérelmezni felvételét az
adózás rendjérõl szóló
törvényben meghatáro-
zott köztartozásmentes
adózói adatbázisba és ezt
a képviselõ-testület felé
igazolni köteles. 

Az ülésen elhangzott,
hogy a polgármester, az
alpolgármesterek, vala-
mint az önkormányzati
képviselõk eleget tettek
kötelezettségüknek, fel-
vételük megtörtént a
köztartozásmentes adó-
zói adatbázisba. 

Elkészültek a képviselõk
vagyonnyilatkozatai

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Meghosszabbított vezetõi megbízatás
Egyhangúlag támogatták a képviselõk az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit Kft. ügyvezetõje megbízatásá-
nak meghosszabítását. Dr. Csepeli Zsuzsanna ügyve-
zetõ-igazgató mandátumának lejárta után, 2015. no-
vember 26-tól tovább vezeti a kerületi ingyenes tömeg-
sport-rendezvényeket szervezõ és bonyolító, valamint a
nyári táboroztatásban is tevékenykedõ céget.

Több, a fiatalokat érintõ
együttmûködési megálla-
podás megkötésérõl is
döntés született a testüle-
ti ülésen. 

AKamasztér Alapít-
vány korábban kö-

tött együttmûködési meg-
állapodása lejárt. A szerve-
zet 2003 óta végzi kamasz-
korú gyermekek esélyte-
remtését, hátrányos hely-
zetû fiatalok társadalmi in-
tegrációját célzó tevékeny-
ségét. Mivel mûködése ki-
emelt fontosságú a hátrá-
nyos helyzetû fiatalok éle-
tében, ezért elengedhetet-

len a megalapozott együtt-
mûködés folytatása. 

Az önkormányzat meg-
állapodás alapján mûkö-

dik együtt a Ledényi Ju-
do Iskola Közhasznú
Sportegyesülettel is. Az
egyesület célja, hogy a

szabadidõsport, verseny-
sport, tehetséggondozás
és utánpótlás-nevelés mû-
helyeként szervezeti kere-
tet biztosítson azok szá-
mára, akik a judoval kap-
csolatos gyakorlati és el-
méleti ismereteket meg
kívánják szerezni. 

A Vesebetegek Egye-
sületeinek Országos
Szövetségének feladata
a különbözõ vesebeteg-
ségekben szenvedõk által
létrehozott egyesületek
közös, sajátos érdekeinek
országos és nemzetközi
képviselete, a vesebete-
gek közösségeinek támo-

gatása. Munkájukhoz tar-
tozik a családsegítés, az
idõskorúak gondozása,
fellépnek a hátrányos
helyzetû vesebetegek tár-
sadalmi esélyegyenlõsé-
gének megteremtése,
foglalkoztatásuk elõsegí-
téséért. (Körülbelül 100-
150-re tehetõ a kerületi
dializált betegek száma.)
Az általuk használt III.
kerületi ingatlan bérleti
szerzõdése valamint a
korábban kötött együtt-
mûködési megállapodás
lejárt, most mindkét ké-
relem ügyében pozitív
döntés született. 

Együttmûködés a fiatalokért, a vesebetegekért

A képviselõ-testület támo-
gatta a BKV Elõre SC Sár-
kányhajó csapatának név-
használati kérelmét, hogy
a jövõben „Óbudai Sárká-
nyok-BKV” néven indul-
hassanak versenyeken. 

A nagy többségében
óbudai lakosokból

és óbudai egyesületek
igazolt versenyzõibõl
álló csapat válogatott-
ként Magyarországot
képviselve indult az ed-
digi világversenyeken.

Köztük a 2014-es poz-
nani világbajnokságon
is, ahol sikeresen teljesí-
tettek, ezzel Óbudának
is dicsõséget szerezve.
Céljuk, hogy újabb sike-
reket érjenek el a hazai
és a nemzetközi meg-
mérettetéseken, és
2016-ban a Moszkvában
tartandó világbajnoksá-
gon megvédjék a Len-
gyelországban megszer-
zett világbajnoki címü-
ket. A csapat az elmúlt
hónapokban az õket tá-
mogató közösséggel
szorosabb kapcsolat ki-
alakítására törekedett.
Új nevükkel - törekvé-
sük szerint - a környezet
is részesülhetne remélt
sikereikbõl. 

Sárkányhajósok Óbuda dicsõségére 
• Az önkormányzat pá-

lyázatot hirdet a kerület-
ben mûködõ oktatási in-
tézményeknek - óvodák-
nak általános iskoláknak
és középiskoláknak - „A
környezettudatos nevelé-
sért” címmel. Ennek célja,
hogy az önkormányzat ál-
tal nyújtott támogatás elõ-
segítse a kerületben mûkö-
dõ nevelési-oktatási intéz-
ményekben a környezettu-
datos nevelést. Pályázni
lehet a környezettudatos
nevelést elõsegítõ tevé-
kenységre - kirándulások
szervezésére nemzeti par-
kokba, állatkertbe, vadas-
parkba, természetvédelmi
területre, környezetvédel-
mi oktatással kapcsolatos
tevékenységre -, illetve az
intézmény területén törté-
nõ komposztálásra. A kép-
viselõk elfogadták a pályá-
zat kiírását illetve a keret-
összegként megállapított 3
millió forintot, amelybõl a
legmagasabb elnyerhetõ
összeg 200 ezer forint
vissza nem térítendõ támo-
gatás. A pályázat finanszí-
rozása a környezetvédelmi
alap terhére történik.

• Szintén a környezet-
védelmi alap terhére va-
lósulhat meg a kerületi ci-
vil szervezeteknek kiírt
„Fogadj örökbe egy
zöldterületet” elnevezé-
sû pályázat. Ennek célja,
hogy a helyi civil szerve-
zetekhez kötõdõ lokálpat-
rióta óbudaiakat bevon-
ják a közterületek rendbe-
tételébe, szépítésébe, erõ-
sítsék kötõdésüket a kerü-
lethez és javítsanak a kör-
nyezettudatos szemlélet-
módon. A közterületi
zöldfelületek minõsége
és állapota jelentõs mér-
tékben befolyásolja a la-
kosság közérzetét, a váro-
si környezetben élõ növé-
nyek ápolása a környe-
zetvédelem egyik fontos
területe. A pályázat keret-
összege: 2,5 millió forint,
az elnyerhetõ támogatás
maximális összege pályá-
zónként 200 ezer forint.
A benyújtott pályázatokat
a civil és nemzetiségi bi-
zottság, valamint az okta-
tási és környezetvédelmi
bizottság bírálja el. 

PÁLYÁZATOK A 26. 
ÉS A 20. OLDALON

Pályázatok a környezetért

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet
„Civil mûködési pályázat - 2015. év elsõ félév” címmel
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesítõ okiratában le-
fektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruk-
túra, mind humán-erõforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2014. január 1. elõtt bejegyzett és
ott ténylegesen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a szerve-
zetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám te-
vékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki,
és amelyeket a bíróság 2014. január 1. elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett és
az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket
ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási összeg: 300.000 forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap - február 16-tól - letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil refe-
rensnél (1033 Budapest, Fõ tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt: Csikósné Mányi Júlia civil referens a
437-8645-ös telefonszámon, vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2015. március 13. (péntek) 12 óra.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Igennel szavazott a 2015-ös
önkormányzati költségve-
tés-tervezetre az MSZP-
frakció. Czeglédy Gergõ
frakcióvezetõ szerint azért,
mert a tervezet biztosítja a
kerület biztonságos mûkö-
désének pénzügyi hátterét,
és azért is, mert számos
olyan fejlesztés valósulhat
meg, amely a helyi szocia-
listák szívügye is.

- A februári képviselõ-
testületi ülésen úgy fogal-
mazott: a költségvetés-
tervezet általában elfo-
gadható. Hogy értsük azt,
hogy általában?

- Azt is mondtam, hogy
matematikai nyelven ez a
legkisebb közös többszö-
röse a Fidesz-KDNP- és
az MSZP-frakció, vala-
mint a szakügyosztályok
elképzeléseinek. Egyetlen
terület sem sérült, min-
denki képes ellátni a saját
szakmai feladatait, sõt a
frakciók a saját politikai
célkitûzéseiket is megva-
lósulni láthatják ebben a
költségvetésben. 

- Említette, hogy nem sé-
rült egy terület sem. Tehát
a frakció egyetért a költ-
ségvetés hangsúlyaival?

- Határozottan.
Baloldali frakci-
óként számunkra
nagyon fontos a
közbiztonság tö-
kéletesítése, a
szociális háló
fenntartása, vala-
mint a kultúra to-
vábbi fejlesztése.
A most elfogadott költség-
vetés mindhárom területen
továbblépést tudott hozni,
miközben más olyan fon-
tos területeken is fejlõdés
tapasztalható, mint a beru-
házások, a sport és a civil
ügyek. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy mindez egy olyan
gazdasági környezetben
történt, amelyben az ön-
kormányzatokra nagyobb
teher nehezedik. Óbuda-
Békásmegyer azonban
nem lépett vissza, sõt!
Nem újabb helyi adók ki-
vetésével, hanem belsõ át-
csoportosítással a 2014-es-
nél 235 millió forinttal
több pénzt tud fordítani
szociális területre, amely-
rõl az állam gyakorlatilag
szinte kivonult, és megva-
lósulhatnak általunk is

sokszor elmon-
dott régi tervek,
ilyen például az
állandó óbudai
gyermekorvosi
ügyelet létreho-
zása. 

- Más konkré-
tumokat is tudna
említeni?

- Természetesen. Nem
csak frakcióvezetõként, a
6. számú egyéni választó-
kerület (Szentendrei út-
Bogdáni út-Flórián tér-
Vörösvári út) képviselõje-
ként is elégedett lehetek az
elfogadott költségvetéssel,
hiszen számos olyan cél
valósul meg, amiért ma-
gam is közben jártam.
Képviselõi küzdelmeim
eredményének tekintem,
hogy 41 új térfigyelõ ka-
mera kerül ki az utcákra,
ezek nagyobb része az én
választókerületemben.
Fejleszteni fogja az önkor-
mányzat a Vörösvári úti
cikcakk házak mögötti kis
játszóteret, amely mellett
egy fitneszpark is épül
majd, ami ugyancsak sze-
repelt a programomban. 

Már nem csak az én kör-
zetemrõl beszélve emlí-
tem, hogy a költségvetés-
nek köszönhetõen jelentõs
összeg jut a közrend fej-
lesztésére – ennek része a
nyáron bevezetendõ új
parkolási rendszer. Lesz
forrás útfelújításra Békás-
megyeren, Csillaghegyen
és Belsõ-Óbudán, és a csa-
tornázási munkálatok vé-
geztével fel tudjuk újítani
az utakat a Mocsáros-
dûlõben, Aranyhegyen és
Testvérhegyen. Csillaghe-
gyen pedig, az Ürömi út és
a Dózsa György utca ke-
resztezõdésében végre
lámpás csomópontot tu-
dunk kialakítani. 

- Ha csak az MSZP frak-
ción múlik, hová került
volna még több pénz?

- Nyilván soha nem le-
het olyan tervezetet elké-
szíteni, amivel mindenki
száz százalékig egyetért.
Mi több pénzt fordítottunk
volna a csatornázás utáni
útfelújításokra. Még több
forrást szavaztunk volna
meg a járdaprogramra és a
szociális területre, de a rea-

litásokkal mi is tisztában
vagyunk. És kevés az a
150 millió forint, amelyet
az állam a Heltai téri piac
felújítására adott, ott min-
denképp lépni kellene.

- Ezt a szándékát a vá-
rosvezetés többször kom-
munikálta. Milyen forráso-
kat lehetne igénybe venni?

- Ebben magam sem
tudnék elég határozottan
nyilatkozni. Az állami for-
rások apadása mellett az
uniós lehetõségek is elbi-
zonytalanodtak. Annyit vi-
szont megtehetünk, hogy
pontos és átgondolt terve-
ket készítünk, amelyekkel
adott estben azonnal tu-
dunk pályázni.

- Az elmúlt években so-
kat változott az önkor-
mányzatok gazdálkodá-
sa. Összefoglalva az ed-
digieket, hogy látja: Óbu-
da elõtt beszûkült vagy
nõtt a tér?

- Ismételni tudom, amit
mondtam: a források keve-
sebbek, a gazdasági kör-
nyezet kevésbé kedvezõ,
de az önkormányzat meg-
találta a lehetõséget, az utat
a további fejlõdéshez. Ezt
nagyon nagy eredmény-
nek tartom. K. Gy.

Fejlõdés saját erõbõl

A környezetvédelem nem
elsõsorban helyi ügy - véli
Béres András (PM) képvise-
lõ, aki úgy gondolja, a ke-
rület saját hatáskörben
megteszi, amit tud, de több
figyelmet kellene fordíta-
nia a fõvárosi és országos
lobbizásra. A képviselõt az
új költségvetés elfogadása
apropóján kérdeztük.

- Az új költségvetésben a
képviselõ-testület 25 millió
forintra emelte a környe-
zetvédelemre fordítható ke-
retet. Zöldpolitikusként ho-
gyan értékeli ezt?

- Pozitívan. Tudni kell,
hogy a környezetvédelmi
kérdések jó része nem ke-
rületi hatáskör, másfelõl
azt is, hogy ez az összeg a
teljes költségvetéshez ké-
pest nem jelentõs összeg.
Összefoglalóan, mégis
kedvezõ jelnek tekintem,
hogy az önkormányzat
több figyelmet és pénzt

fordít a környe-
zetvédelemre.
Viszont sajná-
lom, hogy a lég-
szennyezettség-
mérés fenntartá-
sára vonatkozó
indítványomat
leszavazták. 

- Ez kerületi
feladat volna?

- Nem, fõvárosi, de
hosszú évek óta azt ta-
pasztaljuk, hogy akinek a
dolga lenne, nem lép az
ügyben. Többek között az
én indítványomra Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata 2012-tõl mérte
saját hatáskörben a lég-
szennyezettséget.

- Mennyiben tudtak se-
gíteni a mérések abban,
hogy ne nõjön a légszeny-
nyezettség?

- A rendszer nem volt
kitalálva. Voltak mérési
eredmények, de nem ju-
tottak el oda, ahová kellett

volna. Bús Ba-
lázs polgármes-
ter úr eredmé-
nyesen lobbizott
azért, hogy a
Megyeri híd ne
legyen fizetõs,
de még így is ag-
gályos, hogy az
útdíj miatt itt nõ
majd a forga-

lom, és vele a környezet-
terhelés. Ezt mérni kelle-
ne, hogy szükség esetén
felemelhessük a hangun-
kat, illetve hogy folyama-
tosan tájékoztatni tudjuk a
lakosságot. Azt a lakossá-
got, amelynek vélemé-
nyét szerintem a Római-
partra tervezett gát terve-
zése elõtt ki kellene kérni.
A testületi ülésen arra tet-
tem javaslatot, hogy erre
nyílt levélben kérjük fel a
fõpolgármestert.

- Milyen eredményt vár
ettõl? Tarlós István nem-
rég tájékoztatta a közvéle-

ményt, hogy a tervezés
elõtt a Vízügyi Fõigazgató-
ság szakemberei mérik fel
a lehetõségeket.

- Az újratervezés lehetõ-
séget ad az eddig felmerült
problémák megoldására.
Az OVF ajánlása szerint a
mûszaki és a tájépítészeti
terveket egymástól elvá-
laszthatatlanul kell a lakos-
sággal és a közvélemény-
nyel megismertetni és a
kerítések vonalában, a
partmenti fák megõrzésé-
vel javasolják megépíteni a
mobil védmûvet. A nyílt
levélben azt kérném, hogy
az árvízvédelmi elvárások
mellett a környezetvédel-
mi szempontok és a kerü-
leti lakosság igényei na-
gyobb hangsúlyt kapjanak.
Például vizsgálják meg,
hogy várható-e talajvíz-
szint emelkedés a környé-
ken a beruházás hatására.
Polgármester úr nem tá-
mogatta ugyan egy testület
nevében elküldött levél öt-
letét, de további egyezte-
tést ajánlott fel.

- Visszatérve a költség-
vetéshez: a testület külön
összegeket különített el a
fiatalok környezettudatos
nevelésére…

- Az olyan kampányok,
pályázatok, amelyek az
iskoláskorúak ismeretter-
jesztését, nevelését szol-
gálják, üdvözlendõek.
Minél több pénzt tud erre
fordítani az önkormány-
zat, annál jobb. 

- Mit gondol a kerület
zöldpolitikájának irányai-
ról, hangsúlyairól?

- Mint az elõbb említet-
tem, a környezetvédelmi
kérdések nagyobb hánya-
da nem az önkormányzat
hatásköre. A III. kerület a
saját eszközeivel sokat
tesz a környezeti értékek
és az itt élõk egészségé-
nek a védelmében, de
ezen kívül képviselnie
kellene a helyieket fõvá-
rosi és országos szinten is.
Erre több példa van, de
szerintem nem elég. Ha-
tékonyabban is fel lehetne
lépni. (keg)

Pénz és környezetvédelem 
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Burján Ferenc (LMP) kép-
viselõ pozitívnak ítélte
meg az önkormányzat ve-
zetésének azt a törekvé-
sét, hogy továbbra is fel-
vállalta a szociális ellátás
színvonalának megtartá-
sát az idei költségvetés
megalkotásakor, miköz-
ben az állam kivonul a
szociális területrõl. 

V éleménye szerint
fontos ugyanakkor

egyebek mellett, hogy
az önkormányzat város-
fejlesztési terveiben
minden olyan pályázati
lehetõséggel éljen,
melynek köszönhetõen
egyre több intézmény és
lakóház térhet át az al-

ternatív, környezetkí-
mélõ energia-felhaszná-
lásra. 

- Mint azt a parkolási
rendelet megvitatásakor
is elmondtam, vannak
sarkalatos pontok. Az
egyik ilyen, amit felve-
tettem, hogy rendkívül
kevésnek tartom azt a
másfélórás ingyenes
parkolást, amit a kerüle-
ti rendelõintézetek elõtt
lehet gépkocsival vára-
kozni az itteni lakosok-
nak. Hiszen, ha csak a
járóbeteg-szakrendelést
vesszük, ez az idõinter-
vallum a legtöbb eset-
ben tarthatatlan. Remé-
lem ezen sikerül változ-
tatni a terv készítõinek,

ígéretet kaptam, hogy
megvizsgálják a lehetõ-
ségeket. 

- Másik té-
mára térve, a
környezetvéde-
lem is szívügye.

- Valóban
így van. Támo-
gatjuk például
a Római-part
rendbetételét,
a gát létesítésének ter-
vét, de a végleges
nyomvonal kialakításá-
hoz nagyon sok érvet
kell figyelembe venni.
Ragaszkodunk ugyan-
akkor ahhoz, hogy a leg-
minimálisabbra csök-
kentsék a partvonal
mentén a fakivágásokat,

hiszen ezek védelme ki-
emelten fontos a Római-

parton.
Sajnálatosnak

tartom, hogy
idén kevesebb
pénzt szán az
önkormányzat a
pályázati úton
rendbe tehetõ
zöldfelületekre.

Régóta szor-
galmazzuk, hogy a lég-
szennyezettség és ezzel
együtt a zajártalom mé-
résére nagyobb figye-
lem irányuljon. Igaz,
hogy ez nem kerületi,
hanem fõvárosi feladat,
mi viszont küldetésünk-
nek tartjuk, hogy ilyen
és hasonló kérdésekben

nyomást gyakoroljunk a
döntéshelyzetben lévõk-
re. Fontosnak tartjuk azt
a felvetésünket, hogy
például a Szentendrei út
egyes szakaszain és a
hozzá közel álló házak
közé, valamint a HÉV-
sínek melletti nyomvo-
nalon zajvédõ falakat
kellene emelni, fõvárosi
támogatással. Remélhe-
tõleg egyszer elõrelépés
történik végre ez ügy-
ben is.

Sz. Cs.

Puskás Péter, a Fidesz-
KDNP-frakció vezetõje a
jelen gazdasági környe-
zethez és a lehetõségek-
hez viszonyítva elégedett
az idei költségvetési ren-
delettel. 

- Nehéz helyzetben
voltunk a tervezéskor,
mert a tavalyi évhez ké-
pest kevesebb állami
normatívával gazdál-
kodhattunk. Ennek elle-
nére sikerült olyan költ-
ségvetést alkotni, ami
tartható, a törvényi kö-
telezettségnek megfelel
és az arányokat tekintve
is egyensúlyban van.

- Ellenzéki képviselõk
túltervezettnek tartják
az ingatlaneladásokból
származó bevételeket.

- A bevételi oldalon
jelentõs tétel az ingat-
lanértékesítés. Múlt év
nyarától kezdõdõen ta-
pasztalható egyfajta
élénkülés és áremelke-
dés az ingatlanpiacon,
amely elsõsorban a la-
kásokat érinti, de az épí-
tési telkeknél is tapasz-
talható. Ennek tükrében
úgy gondolom, hogy az
elképzeléseinket tudjuk
realizálni. A költségve-
tésben egyébként min-
den évben tartalékot
képzünk arra az esetre,

ha a bevételek mégsem
érnék el az általunk el-
várt mértéket. 

- Nem mehetünk el a
fizetõ parkolás beveze-
tésének kérdése mellett.

- Erre nincs is szük-
ség. A kerület belsõ ré-
szén tarthatatlanná vált
a helyzet a parkolás te-
rén. Ez egy régóta fenn-
álló gond. Az itt élõk
egyre elégedetlenebbek
emiatt, rendszeresen ér-
keznek hozzánk pana-
szos levelek, telefonok.
Kezelnünk kell a prob-
lémát, és igyekszünk a
fizetõ parkolás beveze-
tése mellett a legkedve-
zõbb feltételeket kiala-
kítani a lakosoknak és a
vállalkozásoknak. A fõ-
városban egyedülálló az
itt igénybe vehetõ ked-
vezmények mértéke.

- Áttérve a fejleszté-
sekre, mely területen
várható nagyobb elõre-
lépés?

- Idén a közbiztonság
terén jelentõs elõrelépés
várható. A térfigyelõ ka-
mera-rendszert pályáza-
ti és saját forrásból bõ-
vítjük. Felújítjuk a térfi-
gyelõ központot, vala-
mint 40 új kamerát tele-
pítünk, köszönhetõen
annak, hogy a BM-
pályázaton nyert forrás

mellé a képviselõ-testü-
let további 50 millió fo-
rintot szavazott
meg. A térfigye-
lõket a rendõr-
ségi statisztikák
alapján helyez-
zük ki. 

- Milyen be-
ruházások való-
sulhatnak meg
idén?

- Számos olyan beru-
házást meg tudunk való-
sítani, amit a tavalyi év-
ben elterveztünk. Ezek
közül az egyik egy ko-
moly forgalomtechnikai
szabályozás. Jelzõlám-
pás csomóponttá alakít-
juk az Ürömi út és a Dó-
zsa György utca keresz-
tezõdését. Csillaghe-
gyen a Makovecz böl-
csõde melletti területen
a játszótér is elkészül.
Megvalósulhat a békás-
megyeri Zipernowsky
utcai óvoda, iskola és a
nyugdíjasklub közötti
terület fejlesztése. A fõ-
városi, Tér-Köz pályá-
zaton elnyert forrásból
megújulhat a békásme-
gyeri piactól északra
fekvõ sétány és park. A
szolgáltatóház épületén
belül már megkezdõd-
tek a nyugdíjasklub ki-
alakításának munkála-
tai. 

- A békásmegyeri vá-
sárcsarnok átépítése mi-
kor kezdõdhet meg?

- A központi költség-
vetésbõl 150 millió fo-

rint támogatást
kaptunk az új
vásárcsarnok
kiviteli tervei-
nek elkészíté-
sére. Ezzel pár-
huzamosan a
bontási terve-
ket is megren-
deljük, vala-

mint az új vásárcsarnok
üzemeltetési tervét is ki
kell dolgoznunk. Végig
kell gondolni azt is,
hogy hogyan tudjuk a
lehetõ legkisebb fenn-
akadással levezényelni
az építkezést. Amennyi-
ben jövõre további for-
rásokat tudunk megsze-
rezni a központi költ-
ségvetésbõl, úgy kezde-
tét veheti a konkrét kivi-
telezés is. Érkezett hoz-
zánk olyan jelzés, mi-
szerint sok bérlõ attól
fél, ha a piac újjáépül,
az magával hozza a bér-
leti díj emelését. Mi ezt
nem tervezzük, hiszen
akkor elmaradnának a
vásárlók. 

- A beruházások terén
milyen hosszú távú el-
képzelései vannak az
önkormányzatnak?

- A Városfejlesztési
Kft.-nek 100 millió fo-
rintos keretet különítet-

tünk el. Ebbõl a forrás-
ból a következõ öt év-
ben megvalósítandó be-
ruházások tervezése
kezdõdhet meg. Fontos-
nak tartom hangsúlyoz-
ni, hogy az érintett la-
kosságot bevonjuk
ezeknek az elképzelé-
seknek az alakításába.

- A költségvetés terve-
zésekor kardinális kér-
dés volt a szociális ren-
deletek átalakítása.

- Frakciónk fontosnak
tartja, ezért támogatta az
ide vonatkozó rendele-
tek átdolgozását, hogy a
szociális ellátások mér-
téke lehetõség szerint ne
csökkenjen. A költség-
vetésben a megfelelõ
forrásokat is e szerint
alakítottuk. 

A pénzügyi tervezés
kapcsán a kulturális terü-
letet is meg kell említe-
nem, hiszen nagyon fon-
tosnak tartjuk a már ha-
gyományos, nagy nép-
szerûségnek örvendõ
programok, úgy is mint
az Óbudai Nyár, az Óbu-
da Napja, vagy az Ad-
vent Óbudán megtartá-
sát. A sportra szintén
nagy hangsúlyt fekte-
tünk, akárcsak eddig. Így
folytatódhatnak a Buda-
pesten is ismert és elis-
mert sportesemények az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. szer-
vezésében. Szeberényi 

„Idén folytatódhatnak a beruházások”

„Összességében teljesíthetõ a költségvetés”

Testületi ülés
A képviselõ-testület so-
ron következõ rendes
ülését március 12-én 10
órai kezdettel tartja a
Városháza tanácskozó-
termében.
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Mihalik Zoltán (Együtt) ön-
kormányzati képviselõ a
költségvetés egészét nem
szavazta meg. Egyedül a
civil, sport, kulturális,
szociális és más szerveze-
tek, egyesületek támoga-
tását hagyta jóvá. Mind-
emellett két módosító ja-
vaslattal is élt.

- A költségvetés meg-
vitatásakor volt két
önálló módosító javasla-
tom. A két éve elfoga-
dott, 5 évre szóló helyi
esélyegyenlõségi prog-
ram, mely a hátrányos
helyzetûek, a nõk, a ki-
sebbségek, a romák, az
idõsek és a fogyatékkal
élõk helyzetével foglal-
kozik. Azt kértem, hogy
a fogyatékosokkal fog-
lalkozó részt vizsgáljuk
felül. Azt javasoltam,
hogy a költségvetésben
állítsunk be 10 millió
forintot erre a célra, me-
lyet idén erre fordíthat-
nánk. A képviselõk
többsége elfogadta ja-
vaslatomat, és úgy dön-
töttek, erre vonatkozóan
készülhet részletesebb
cselekvési terv, mely
alapján nézzük meg,
hogy mire mennyi for-

rást lehet elkülöníteni.
Ezt jelentõs elõrelépés-
nek tartom ebben a kér-
désben. 

- A másik téma amit
felvetett, a római-parti
védmûre vonatkozott. 

- Azt javasol-
tam, létesítsünk
egy, a projekt-
hez kapcsolódó
információs és
tá jékozta tás i
pontot, amit kö-
zösen mûköd-
tethetnénk a fõ-
várossal. Véle-
ményem szerint ugyanis
elég egyoldalú a tájé-
koztatás ez ügyben, mi-
közben számos véle-
mény, érdek és ellenér-
dek feszül egymásnak.
Ahhoz képest, hogy mi-
lyen régóta húzódik a
beruházás ügye, hiányo-
lom a valódi párbeszé-
det. A kommunikáció
sajnos egycsatornás. A
városrész vezetése azt az
álláspontot képviseli,
mivel ez fõvárosi kom-
petencia, a Fõvárosi Ön-
kormányzat foglalkoz-
zon ezzel. Javaslatomról
végül nem is szavazott a
testület, Bús Balázs pol-
gármestertõl azt az ígé-

retet kaptam, hogy to-
vábbítja a kérésemet. 

Alapvetõen nem tá-
mogattam a költségve-
tést. Egyedül a civil,
sport, kulturális, szociá-
lis és más szervezetek,

egyesületek tá-
mogatását sza-
vaztam meg.
Errõl külön
szavazást is
kértem.

- Mi az állás-
pontja a szociá-
lis rendelet új-
raalkotásáról?

- Ez volt az egyik fõ
pontja a költségvetésnek,
amit végképp nem támo-
gattam. Az állami forrás-
kivonással alapvetõen
vissza fog esni a szociá-

lis juttatások mértéke és
szûkül a kedvezménye-
zettek köre is. A kerület
szociális rendelete egy-
értelmûen kimondja,
hogy emiatt kevesebb
lesz a támogatás mérté-
ke, és kevesebb ember is
részesülhet mindebbõl,
amellett, hogy az önkor-
mányzat idén 200 millió
forinttal többet költ a te-
rületre. Összességében
azt mondom, ha az állam
kivonul, de a kerületnek
van rá forrása, akkor
semmiképp sem csök-
kenhetne a juttatások
mértéke és a támogatot-
tak köre. Ugyan Bús Ba-
lázs polgármester azt
mondta, hogy év elején
„húzzuk meg a nadrág-

szíjat”, és majd a késõb-
biekben meglátjuk, ho-
gyan alakulnak a dolgok,
min lehet még változtat-
ni, én azt mondom, en-
nek fordítva kellene tör-
ténnie. Számomra az is
elfogadhatatlan, hogy
miközben az MSZP par-
lamenti szinten elutasí-
totta az állam negatív
szerepvállalását a szoci-
ális területen, a párt helyi
frakciója egyértelmûen
támogatta az önkor-
mányzat rendeletalkotá-
sát és költségvetését. 

A költségvetés kap-
csán helytelenítettem
még, hogy az ingatlanok
eladásából származó be-
vételeket minden évben
100 százalékra tervezik,
miközben jó, ha ennek
60-70 százaléka teljesül.

Sz

„Csak a civil szervezetek támogatását szavaztam meg”

Állások az ÓSZSZI-ben
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (ÓSZSZI) pályázatot hirdet ápoló-gon-
dozó munkakör betöltésére 12 órás munkarendben és konyhai-technikai dolgozó 8
órás munkarendben teljes munkaidõs, határozatlan közalkalmazotti jogviszonyban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Ápoló-gondozó pályázati feltételek: középfokú képesítés (általános ápoló-asszisz-
tens); felnõtt szakápoló; szociális gondozó és ápoló. Konyhai technikai pályázati fel-
tételek: vendéglátóipari képesítés vagy érettségi. A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány
másolata. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ. A pályázat benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen ke-
resztül. További információ: Honti Szilviától a 250-1552-es telefonszámon.

Szanyó Miklós (Jobbik)
önkormányzati képviselõ
egyebek mellett nem ért
egyet a helyi lakáspoliti-
kával és a fizetõ parkolás
bevezetésével. A költség-
vetés egészét nem szavaz-
ta meg, de voltak azért
olyan pontjai a rendelet-
nek, melyeket õ is jóváha-
gyott.

- Azt azért tisztázzuk,
hogy egy ellenzéki kép-
viselõ, még ha jónak is
látja a költségvetést,
csak nagyon indokolt
esetben szavazza meg a
pénzügyi tervezetet. Ez
elvi kérdés. A költség-
vetési-rendelet egészét
nem tudtam támogatni,
voltak ugyanakkor
egyes pontok, melyeket
én is jóváhagytam.

- Mit kifogásolt a költ-
ségvetés vitájában?

- Az egyezte-
tésen felvetet-
tem, hogy rend-
kívül kevésnek
tartom azt az
összesen 5,5
millió forintot,
mellyel a fiata-
lok lakáshoz ju-
tását támogatja
az önkormányzat. A III.
kerület lakáspolitikája
véleményem szerint va-
gyonvesztést eredmé-
nyez, ezért nem értek ve-
le egyet. Problémának
tartom, hogy nem szerez
be kiadható lakásokat az
önkormányzat, csak
megszabadul tõlük. A po-
csék lakások eladását ma-
gam sem ellenzem. Ab-
ban követendõ példa le-

hetne a XIII. kerület,
hogy építettek egy olyan

passzív házat a
bérlakás-prog-
ram részeként,
melynek rendkí-
vül alacsony a
lakásonkénti re-
zsiköltsége.

Teljesen elfo-
gadhatatlannak
tartom a fizetõ

parkolás bevezetését.
Véleményem szerint ez-
zel általában véve nem
oldódnak meg a problé-
mák, csak plusz terhet
rovunk a lakosságra. Az
eredeti elképzeléshez ké-
pest itt is történtek vál-
toztatások. Például eltö-
rölték a fizetõ övezete-
ken belüli zónákat. Az
ingyenes, másfél órányi,
övezeten kívüli kedvez-

ményt pedig elosztva,
egymás után több hely-
színen is ki lehet tölteni.
Ez az idõintervallum et-
tõl függetlenül még így is
kevés. 

- A kulturális terület
kapcsán elmondta, arány-
talannak tartja egyes tár-
sulatok csökkenõ támoga-
tását.

- A városnyi kerület-
nek nincs teátruma,
ezért is tölt be hiánypót-
ló szerepet a Turay Ida
és a Térszínház. Tavaly
legalább kaptak 1-1 mil-
lió forint támogatást,
idén azonban elõbbi jel-
képes, 500 ezer forintot,
utóbbi egy fillért sem
kap. Ezt nem tartom
igazságosnak. Az Óbu-
dai Danubia Zenekart
nem áll szándékomban
bántani, mert megér-
demli a támogatást. Az
önkormányzat 20 millió

forinttal egészíti ki a
mûködési költségekre
nyújtott 40 milliós álla-
mi támogatást. A prob-
lémám csupán annyi,
hogy a színházak nagy-
ságrendileg jóval keve-
sebb segítséget kapnak. 

- Volt olyan, amit tá-
mogatni tudott?

- Például az elõzetes
kötelezettségvállalásnál
támogattam a térfigyelõ
kamera-rendszer bõvíté-
sét. Pozitívan értékelem
továbbá a civil szerve-
zetek támogatására el-
különített forrásokat. 

Voltak aggályaim a
szociális rendelettel
kapcsolatban. Azonban
megszavaztam, mert
végsõ soron szinten tart-
ja a támogatásokat az
önkormányzat mind-
amellett, hogy államilag
sajnos visszafejlõdik a
rendszer. Sz. Cs.

„Voltak tételek, amikkel egyetértettem”
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2015. július 1-jétõl bevezetésre kerül Bel-
sõ-Óbuda területén a fizetõ parkolási
rendszer. A regisztráció zökkenõmentes
és gyors lebonyolítása érdekében, a kerü-
let több helyszínén nyitunk ügyfélszolgá-
lati irodákat, melyek mindegyike aka-
dálymentesített. Az ideiglenes és állandó
ügyfélszolgálati pontok nyitásának vár-
ható idõpontja 2015. március 16., ahol a
regisztrációval és az engedélyek kiadásá-
val kapcsolatos ügyek intézésére nyílik
lehetõség. 
Javasoljuk, hogy telefonos ügyfélszolgá-
latunkon (06-21-208-8002) keresztül fog-
laljon idõpontot a kényelmesebb ügyinté-
zés érdekében. Természetesen idõpont-
foglalás nélkül is fogadjuk az igénylõket,
ebben az esetben feltételezhetõen hossz-
abb várakozási idõvel kell számolni. Az
Óbudai Kulturális Központban, a Csillag-
hegyi Közösségi Házban, a Békásmegye-
ri Közösségi Házban, illetve az Óbudai
Parkolási Kft. állandó ügyfélszolgálati
irodájában 2-2-2 ügyfélablak fogadja a la-
kosokat.

Március elején a kerület minden háztartá-
sába eljuttatunk egy információs levelet,
amely a fizetõ parkolási rendszer bevezeté-
sével kapcsolatos fontos tudnivalókat tar-
talmazza. A letölthetõ formanyomtatvá-
nyok, továbbá a kedvezmények igénybevé-
teléhez szükséges dokumentumok listája
hamarosan elérhetõ lesz weboldalunkon,
továbbá minden III. kerületi postaládába
nyomtatott formában is eljuttatjuk azt.

A regisztráció menete:
1. Ellenõrizze, hogy van-e fennálló gép-
jármûadó tartozása az önkormányzat fe-
lé! (Gépjármûadó tartozás esetén, a ked-
vezmények nem érvényesíthetõk!)
A gépjármûadó határozatok, egyenleg érte-
sítõk postázása a közeljövõben várható.

2. Töltse ki és írja alá a postaládájában
található formanyomtatványokat (kére-
lem, nyilatkozat)!

3. Töltse ki és fizesse be a levelünkhöz
mellékelt postai csekk(ek)et! (a regisztrá-
ció kedvezményenkénti költsége 2000 Ft
+ áfa, amely a 30/2010. (VI.4.) Fõv. Kgy.
rendeletben szereplõ összeghez igazodik.)
4. Egyeztessen idõpontot a helyi tarifával
hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon, a
06-21-208-8002-tõn keresztül, hétfõtõl-
péntekig 9.00-17.00 óra között.
5. A foglalt idõpontra - a kitöltött forma-
nyomtatványok mellett - hozza magával
az alábbi iratokat, dokumentumokat:
• a regisztrációs díj befizetését igazoló

csekkszelvény(ek)et;
• személyi igazolványát és lakcímkártyáját;
• a gépjármû forgalmi engedélyét;
• amennyiben a munkáltató biztosítja az

igénylõnek kizárólagos használatra a gép-
jármûvet (üzembentartója/lízingelõje/bér-
lõje a munkáltató), abban az esetben mun-
káltatói nyilatkozat szükséges a kizáróla-
gos használatba adásról;
• amennyiben albérlõ, a kérelemhez mellékel-
ni kell a lakás bérbeadására vonatkozó bérleti
szerzõdést, valamint az adóhatóság igazolását
arról, hogy a tulajdonos a bérbeadás után fenn-
álló adófizetési kötelezettségét teljesítette;
• amennyiben gyermeke díjfizetõ övezeten
belüli a III. kerület önkormányzata által mû-
ködtetett bölcsõdébe, oktatási-nevelési intéz-
ménybe jár, a kérelemhez csatolni kell az in-
tézménylátogatási igazolást;
• amennyiben gazdálkodó, a kérelemhez csa-
tolni kell a cégkivonatot, aláírási címpéldányt;
• amennyiben Ön alkalmazott, úgy mun-
káltatói igazolást, cégkivonatot, valamint
aláírási címpéldányt.
6. Ügyfélszolgálati munkatársunk az ügy-
intézési idõ alatt ellenõrzi az adatokat és a
kitöltött nyomtatványokat helyességét.
Amennyiben kérdése lenne, hívja telefo-
nos ügyfélszolgálatunkat (06-21-208-
8002), figyelje postaládáját, az Óbuda Új-
ság megjelenéseit, valamint a www.obu-
daiparkolas.hu weboldalt!

Március közepétõl igényelhetõk 
a parkolási kedvezmények

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A Vörösvári úti szakrendelõben február 14-én
rendezett egészségnappal kezdõdött az Egész-
ségkörút Óbudán sorozat 2015-ös programja.
A résztvevõk ebben az évben is értékes nyere-
ményekkel lehetnek gazdagabbak.

T öbb mint 700 vizsgálatot végeztek a
Szent Margit Rendelõintézet és a

programban közremûködõ szervezetek
szakemberei február 14-én a Vörösvári úti
szakrendelõben. Újdonság volt a méh-
nyakrák-szûrés, valamint az INDISO
Sóklinikák által biztosított spirometriás-
mérés, amely a tüdõ állapotáról ad részle-
tes képet. Szintén újdonság volt a VIMOR
Egyesület közremûködésével megvalósuló
Hepatitisz-C szûrés is.

A februári egészségnapon két izgalmas
elõadás is elhangzott. Elsõként dr. Benda
Judit oszlatta el a divatos diétákkal kap-
csolatos tévhiteket, majd dr. Bódy Gábor

fõorvos mutatta be a holisztikus gyógyítás
újdonságait az érdeklõdõknek.

Az Egészségkörút Óbudán sorozat kö-
vetkezõ állomása 2015. március 14-én
lesz a Békásmegyeri Közösségi Házban
„Nem csak nõknek!” mottóval. A rendez-
vénysorozat programjain résztvevõk kö-
zött idén is értékes ajándékokat - többek
között kerékpárt, balatoni nyaralást - sor-
solnak ki a szervezõk.

Egészségkörút Óbudán 2015
2015. március 14. - „Nem csak nõknek!” (Békásmegyeri Közösségi Ház)
2015. május 2. - Egészségkörút Óbuda Napján (Fõ tér)
2015. május 16. - Csillaghegyi Egészségnap (Csillaghegyi Közösségi Ház)
2015. május 30. - Kaszásdûlõi Egészségnap (Kaszásdûlõi Közösségi Ház - 3K)
2015. május 31. - Egészségkörút a Nemzetiségi és Civil Napon 

(Békásmegyeri Közösségi Ház)
2015. június 19. - Egészségkörút a nyugdíjas vizes sportnapon (Óbudai Szabadidõpark)
2015. október 17. - Békásmegyeri Egészségnap (Csobánka téri szakrendelõ)

Sikeresen indult az Egészségkörút

Látóélesség-vizsgálat
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdõ 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásmûvészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány 18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány 18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE 18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derûs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Pokemberek.hu) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdõalja Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkészõ Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület 18086924-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER'S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekeinkért’91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedûs István Alapítvány 19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club 18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41

Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kis Hõseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek 
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetõbb Jövõjéért 18269253-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szûz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezõs Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betû Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány 18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképzõ Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány 18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Mûvészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítõik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Mûvészeti Munkáját Támogató Egyesület 18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Pais Dezsõ DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41
Reménysugár az Idõsekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
Szérûskerti Napraforgók Alapítvány 10325737-4-44
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezsõ Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek sem-

mibe, ezzel azonban nagymértékben segíti a kerületben
mûködõ civil szervezetek munkáját. Kérjük, ajánlja fel
adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink
egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!
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Egy öntudatos, büszke Óbudát lát maga
elõtt öt évre elõretekintve Farkas Balázs
(Fidesz-KDNP), a civil és nemzetiségi bi-
zottság elnöke. Szerinte akkor dolgozik
jól, ha az itt élõk büszkék lehet-
nek arra, hogy óbudaiak.

- Fiatal politikusként nyert
a 4. számú egyéni önkor-
mányzati választókerületben,
és került a szakbizottság élé-
re. Milyen út vezetett idáig?

- Már az érettségi után vállal-
tam közéleti szerepet. Világéle-
temben óbudai voltam, itt is érettségiz-
tem 2002-ben, és akkor már a Fidesz or-
szágos munkáját segítettem. A Csillag-
hegy iránt érzett szeretet azonban visz-
szahívott, a kerületben kezdtem dolgoz-
ni azért, hogy minél több fiatal vegyen
részt a közélet formálásában. 2006-tól
2008-ig a szociális és lakásgazdálkodási
bizottságban vállaltam feladatot, 2011-
tõl pedig a városfejlesztési bizottságban.
Büszke vagyok arra, hogy a gazdasági
válság ellenére ez a kerület jól fejlõdik,
és hogy ebben bizottsági tagként ma-
gam is tevõlegesen részt vállalhattam.

- Milyen kapcsolata volt ezt megelõ-
zõen a civil szférával?

- Kerületi lakosként mindig része
voltam a civil életnek. Nagyon fontos

számomra a sport, a vízi
élet, a gyerek- és ka-
maszkorom jelentõs ré-
szét töltöttem el az itteni
csónakházakban. Fan-
tasztikus világ volt ez,
ahol a fiatalok jó közös-
ségben, akár szoros szü-
lõi felügyelet nélkül is
biztonságban tölthették
el szabadidejüket. Idõvel
természetesen a sport-
egyesületek mellett sok
más civil szervezettel ke-

rültem kapcsolatba, nem beszélve a
nemzetiségek közösségeit.

- Óbuda soknemzetiségû kerületnek
számít?

- Feltétlenül. Tíz nemzeti-
ségnek van itt szervezete, ami
magasabb az átlagnál. Sze-
rencsésnek mondhatja magát
az a település, ahol ilyen sok
kultúra, nyelv él együtt, hi-
szen ezek mind-mind a tá-
gabb közösség kultúráját gaz-
dagítják, mind hozzátesznek
valamit, ami máshol nincs.

Az önkormányzat ezért törekszik tá-
mogatni ezeket a közösségeket saját
hagyományaik megõrzésében és to-
vább örökítésében. Mindannyian le-
szünk így gazdagabbak.

- A civileket milyen eszközökkel tud-
ja segíteni az önkormányzat? Van erre
stratégia?

- Stratégia nincs, hiszen a civil életnek
épp az a lényege, hogy önszervezõdõ és
független a politikától. Az önkormány-
zatnak nem feladata, hogy vezesse a
szervezeteket. Mi abban tudunk segíte-
ni, hogy egy-egy kezdeményezés lábra
tudjon állni, mûködjön, ami már elkez-
dõdött, ami értékes. A terület nagyon
szerteágazó, ezért mindenkivel külön-
külön tárgyalunk arról, hogy miben tá-
mogathatjuk. Általánosságban elmond-
ható, hogy sokat jelentenek a pályáza-
tok, vagy az, hogy az önkormányzat a
saját apparátusával, a saját infrastruktú-
rájával tud a civilek segítségére sietni.

- Milyen Óbudát lát maga elõtt, ha
elõre tekint öt évet, a ciklus végére?

- Nagyon fontos az a folyamat, amely
évek óta zajlik a kerületben, és amely Bús
Balázs polgármester egyik legfõbb törek-
vése: a közösségépítés. Én arra törek-
szem, hogy annak idején majd, ha egy
képviselõi fogadóórámon leülünk, és a
vállalásainkra visszatekintünk, akkor azt

mondhassuk: ezt is, ezt is
és ezt is megcsináltuk. Ez-
zel függ össze egy másik
fontos dolog: hogy aki itt
él, büszkén vallhassa ma-
gát óbudainak. Az én fel-
adatom ehhez hozzásegíte-
ni az itt élõ polgárokat.

K. Gy.

Sok szín, gazdag kultúra

Zarándokút Ausztriába 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület az újpesti Német
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
zarándokutat szervez április 10-tõl 12-ig.
Útvonal: Budapest-Sopron-Ágfalva-Maria-
zell-Sopron-Péliföldszentkereszt-Buda-
pest. Szállás: két éjszaka Sopronban, a
Fidelissima Egyetemi Diákszállón. (Érdek-
lõdés és jelentkezés: Neubrandt Olginál a
06-30-221-4938-as telefonszámon.Jelent-
kezési határidõ: 2015. március 20.)

Német klub
Tritsch-tratsch Treffen - minden érdek-
lõdõt vár február 28-án 15-tõl 17 óráig
a német klubba (Szõlõ utca 72.) a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület.

Balázs Lajos 
Óbudai Civil Díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2010-ben helyi elismerést alapított civil szer-
vezetek részére, melyet a képviselõ-testület döntése
alapján Balázs Lajos Óbudai Civil Díj néven adnak át
2013-tól.

Ki kaphatja a díjat?
Az a Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat területén bejegyzett civil szervezet, amely a
kerület polgárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagas-
ló színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe ve-
võk általános elégedettsége mellett legalább 3 éve folyama-
tosan végzi.

Ki jelölhet?
• Minden, III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ lakos vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• Az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét,
székhelyének címét, a szervezet jegyzésére jogosult sze-
mély nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcím-
ét, illetve székhelyének címét
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalom-
mal jár. A díjazott szervezetrõl a Képviselõ-testület dönt a
civil és nemzetiségi bizottság javaslatának figyelembevé-
telével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év májusában - a Ci-
vil és Nemzetiségi Nap keretében - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2015. március 27-ig
(péntek) várják a következõ címre:
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális
Fõosztály (1033 Budapest, Fõ tér 4.)
A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további infor-
mációt Csikósné Mányi Júlia nyújt a 437-8645-ös telefon-
számon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.
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Most színészportrék 
a színháztermi fotógalériában 

Az Óbudai Kulturális Központ színháztermében fotóga-
léria mûködik januártól. Abed-Hadi Forát „elmoro” szí-
nészportréit láthatják február 12-tõl, többek között
Szarvas Józsefrõl, Dresh Mihályról, Balogh Kálmánról.
A képek Szarvas József viszáki kultúrpajtájában ké-
szültek. A megnyitón Dresh Mihály és Balogh Kálmán
zenélt, megidézve a viszáki kultúrnapok hangulatát

Jöjjön ki Óbudára! 
Folytatódik a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyu-
la Könyvtárának beszélgetõ-sorozata március 3-án 18
órakor. Az eseményt a Szépírók Társasága szervezi. A
rendezvény vendége Dragomán György, József Attila-dí-
jas író, mûfordító lesz. (A belépés díjtalan. Cím: Fõ tér 5.)

Óbudai festõmûvész képei
Újlipótvárosban 

Az Óbudán élõ Turcsán Miklós festõmûvész alkotásaiból
nyílt kiállítás az Újlipótvárosi Klub-Galériában. (A tárlat
március 13-ig tekinthetõ meg. Cím: XIII.Tátra utca 20/b.)

Mindent biztosít

Plakátokkal igyekeztek buzdítani a hajdani biztosítótár-
saságok lehetséges ügyfeleiket egy-egy biztosítás
megkötésére. A hajdan az utcákat díszítõ plakátok
gyûjteményként nem csak e szakma történetét rajzol-
ják meg, mûalkotásként is érdekesek.A Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum „Mindent biztosít -
A magyar biztosítási plakát (1900-1990)” címû új kiállí-
tása ebbe a világba kalauzolja el az érdeklõdõt. (Az
anyag április 20-ig tekinthetõ meg. Cím: Korona tér 1.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban „A Biblia világa” cím-
mel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Isten szabadí-
tó cselekedetei az Ó- és Újszövetség korában).
„Gedeon szabadítása” címmel március 3-án; „Sám-
son, a legerõsebb ember, akinek mégis szabadítás
kell” címmel március 10-én; „Dávid és Saul király tör-
ténete” címmel március 17-én; „Dávid és Nábál törté-
nete az emberi háládatlanságról” címmel március 24-
én hallhatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor.Belépõ-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett: A kom-
munista diktatúra csak Ke-
let-Közép-Európában egymil-
lió halálos áldozatot köve-
telt. Rájuk emlékezett Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának vezetése, vala-
mint a III. kerületi pártok és
civil szervezetek képviselõi a
Katinyi mártírok emlékmûvé-
nél február 25-én.

Avárosrész önkor-
mányzata, a pártok,

civil szervezetek és kisebb-
ségi önkormányzatok kép-
viselõi, összesen mintegy
száz megemlékezõ gyûlt
össze, hogy a kommuniz-
mus áldozatainak emlék-
napján közösen idézzék
fel, a XX. század legbor-
zalmasabb ideológiájának
pusztítását.

Ma már világosan lát-
juk, hogy a német
nemzetszocialista diktatú-
ra és a kommunista állam-
hatalom eszközrendszeré-
ben, de az élethez és em-
beri méltósághoz fûzõdõ
viszonyában is azonos.
Áldozataik számának kü-
lönbsége is inkább regná-
lásuk idejébõl, semmint
az önmérsékletbõl követ-
kezik -mondta Bús Balázs
polgármester. Úgy fogal-
mazott, az Európa sorsát
meghatározó orosz és
nyugati nagyhatalmak ál-
tal kötött paktum semmi-
féle önállóságot nem ha-
gyott Magyarország szá-
mára. A jaltai konferenci-
án hazánkat, a többi, meg-
szállt keleti állammal
együtt a nyugati demokrá-

ciák odadobtak az oro-
szok elé, Sztálin, Hrus-
csov és Brezsnyev pedig
hosszú évtizedekre a
kommunizmus szellemi
és fizikai szögesdrótját fe-
szítette ki körülöttünk. A
múlt öröksége kapcsán, az
elmúlt 25 évrõl szólva ar-
ra figyelmeztetett, hogy a
kommunizmus zsákutcá-
jába vezetõ nyomokat el
kell tüntetni a közéletbõl.
Szavai szerint a rendszer-
váltás óta eltelt 25 év sem
volt elég arra, hogy ki tud-
juk rekeszteni a közélet-
bõl a magukat demokratá-
nak hazudó bolsevikokat.
„A katinyi emlékmû,
mely elõtt most állunk, a
tömeggyilkos szovjet had-
sereg bûneire emlékeztetõ

mûvészi mementó. Ahogy
a kommunizmus évtize-
deiben a szabadság iránti
vágy, úgy a lengyel és ma-
gyar nép közti összetarto-
zás érzése is állandó
élményünk …” - utalt a
kelet-közép európai orszá-
gok sorsközösségére.

A beszédet követõen el-
hangzott Radnóti Miklós
Töredék címû verse. Bús
Balázs polgármester után
a Fidesz, a KDNP, a Job-
bik, a PM, a helyi Fide-
litas, továbbá a bolgár,
lengyel nemzetiségek
képviselõi, a DK képvise-
lõje, illetve késõbb a Ci-
gány Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselõi  is el-
helyezték az emlékezés
virágait az emlékmûnél.

A kommunizmus nyomait
is el kell tüntetni!

• Az esemény szervezõi ezúton kérnek elnézést
mindazoktól, akiket nem tudtak értesíteni a rendez-
vény megváltozott kezdési idõpontjáról, mely 17
óráról 14 órára módosult.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Jelentkezés az Óbudai Waldorf Óvodába
Várja az Óbudai Waldorf Óvoda a 2015/2016. nevelési évre jelent-
kezõ érdeklõdõ szülõket (gyermek nélkül) tájékoztató estjére: már-
cius 12-én 18 órára. (Cím: Harrer Pál utca 9-11.; bejárat a Lakta-
nya utca felõl. Tel.: 387-2530, www.owo.hu, owovoda@gmail.com)

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben is elindították
matematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. osztályo-
soknak. A foglalkozásokat csütörtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a
gimnáziumban. (Nagyszombat utca 19.) A szakkör munkájába év-
közben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelentkezés nincs.

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma köszönetet
mond mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk
egy százalékának felajánlásával segítették az intézmény mun-
káját. A befolyt összegbõl az óvoda udvarán történt mûfû telepí-
tésének egy részét fizetik ki.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az általá-
nos és középiskolai tanulókat matematikából, fizikából, kémiá-
ból, magyarból, történelembõl. Lehetõség van mindennapos kor-
repetálásra, érettségizõk intenzív felkészítésére az elégséges
szint elérésétõl az emelt szintû érettségi sikeres letételéig. Mód
van közös tétel kidolgozásra. Bukásmegelõzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. Elindul a
központi írásbelire való elõkészítés III., V., VII. osztályos tanulók-
nak. A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kis-
csoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a gyerekek által
kért napokon és idõpontban (A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es
telefonszámot hívhatják.)    Thalész-Kör

Szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés középhaladóknak

Új, délutáni idõpontban ismét meghirdetjük szövegszerkesztõ és
táblázatkezelõ tanfolyamunkat a Költségvetési Szerveket Kiszol-
gáló Intézményben (KSZKI). A kurzus során Microsoft Office
2013-as szoftvereket használunk.

Témák
Word: tabulálás, képek, stílusok, hasábok, tartalomjegyzék, sza-
kaszok, élõfej/élõláb, oldalszámozás, korrektúra, körlevél.
Excel: függvények alkalmazása, rendezések, szûrések, kimutatás
készítése, diagramok, a Word és az Excel együttes használata.
A tanfolyam tíz alkalommal, hétfõnként 15-tõl 16.30 óráig tart. Vár-
ható kezdési idõpont: 2015. március 9. Helyszín: a KSZKI számí-
tástechnikai oktatóterme, 1033 Folyamõr utca 22. A tanfolyam dí-
ja: 15.000 forint.
(Érdeklõdés, jelentkezés: KSZKI Informatikai Oktatás, 437-4071 /
437-4072; ecdlvkp@kszki.obuda.hu)
Nem kezdõ tanfolyam, a Windows, az Excel és a Word alapszintû
ismerete szükséges!

Harmadik kör
Ezt a tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már birtokában vannak az
„Elsõ lépések” és a „Második fejezet” címû tanfolyamaink anyagá-
nak.
Témák: az elõzõ kurzusok ismereteinek felelevenítése, képek ke-
zelése, szerkesztése, megosztása az interneten, CD/DVD leme-
zek készítése.
6×3 tanóra, keddenként 8.30-tól 11.15 óráig.
Tandíj: 10.000 forint. Tervezett kezdés: 2015. március10. (Tanfo-
lyamainkról bõvebb információkat a www.kszki.hu oldal IT Oktatás
menüjében kaphatnak.)

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban

A Zápor utcai iskola 3.a
osztálya az idei tanévben
nagy érdeklõdéssel for-
dult a sport felé. A fiúk
már három éve részt vesz-
nek a judo foglalkozáso-
kon. Közülük többen bu-
dapesti és országos verse-
nyeken is indultak, szép
eredményeket értek el. A
lányok inkább a csapatjá-
tékokban jeleskedtek. 

E bben a tanévben le-
hetõségük nyílt,

hogy az õszi és a tavaszi
idõszakban lovagolni
járjanak a népszigeti
Western Lovardába. A
kezdeti izgalmak azonnal elmúltak, amikor lóra pattanhatott a csa-
pat. A foglalkozásokon nemcsak lovagolni tanulnak a gyerekek, ha-
nem a lótartással, a lovak ápolásával, a
felszereléssel is megismerkednek. Ked-
venceiket a „Sportold át az éjszakát!”
iskolai rendezvényre is meghívták, ahol
mindenki kipróbálhatta lovas tudását. 

A téli idõszakban kengyel helyett
korcsolyába dugták lábukat a diákok. A
Fõ téri jégpályát több tanulócsoporttal
együtt a harmadikosok is örömmel vet-
ték birtokukba. A tavasz beálltával visz-
szatérnek kedvenceikhez, tovább bõví-
tik lovas tudásukat.

Lovon, korcsolyán

Sportos iskola
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Márciusban lomtalanítás
Az FKF Nonprofit Zrt. február végén megkezdi
az idei lomtalanítást. A III. kerületben március-
ban (pontos idõpont a lakosokhoz eljuttatott hír-
levélben) tehetik ki a feleslegessé vált lomokat a
lakosok.
Az elszállítást az elõzõ évek gyakorlatával meg-
egyezõ módon végzik. Budapest kerületeit körze-
tekre osztották, amivel biztosítható, hogy a lomokat
koncentráltan szállíthassák el, így rövidebb ideig
okozva kellemetlenséget a lakóknak, nehézséget a
gyalogosoknak és a gépkocsival közlekedõknek. A
lomok kihelyezési idõpontjának betartását a kerüle-
ti közterület-felügyeletek vagy a Fõvárosi Rendé-
szeti Igazgatósága munkatársai ellenõrzik. Kérik,
hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságá-
nak megõrzése érdekében kizárólag a tájékoztató
anyagokban, illetve a lépcsõházakban elhelyezett
plakátokon feltüntetett idõpontban helyezzék ki lom-
jaikat.
Ne készítsenek ki: a háztartásokban naponta
képzõdõ háztartási hulladékot, ipari, mezõgazda-
sági tevékenység következtében keletkezett hulla-
dékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket,
autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot (ág, nye-
sedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: a közterületi
rend megóvása érdekében a társaság által kikül-
dött levelekben feltüntetett idõpontban helyez-
zék csak ki a lomot, melyet a következõ napon
szállítanak el. A lomokat olyan helyre tegyék ki,
amely az FKF Zrt. jármûveivel könnyen megköze-
líthetõ. Fontos, hogy a lomokat ne rakják az úttest-
re, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve bal-
esetet okozhatnak.
A lomtalanítás utáni takarítás: a FKF Zrt. a lomta-
lanítást követõen elvégzi az érintett terület alapos
takarítását. Az ingatlanok elõtti járdaszakasz meg-
tisztítása a tulajdonosok kötelezettsége.
Hasznosítható hulladékok: a környezet megóvá-
sa érdekében a  hasznosítható hulladékokat (fehér
üveg, színes üveg, papír, mûanyag, fém doboz, ita-
los kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki,
hanem használják a házhoz menõ szelektív gyûjtõ-
tartályokat, gyûjtõszigeteket, illetve a hulladékudva-
rokat!
Veszélyes hulladék begyûjtése: a háztartásokban
keletkezõ, szakszerû ártalmatlanítást igénylõ hulla-
dékok átvételére a társaság minden körzetben az
elszállítás napján  ideiglenes gyûjtõpontot üzemel-
tet. Ezek pontos helyszínérõl levélben adnak tájé-
koztatást. A veszélyes hulladék átvétele minden
egyes körzetben a lomok kikészítését követõ napon
történik 12-tõl 18, hétvégére esõ gyûjtési napokon
10-tõl és 16 óráig.
A gyûjtõpontokon leadható veszélyes hulladé-
kok: sütõzsír, sütõolaj és göngyölegei, festékmara-
dék és göngyölegei, olajos mûanyag flakon, oldó-
szerek, hígítók, növényvédõ szerek, szárazelem,
elektronikai hulladék, gumiabroncs, szóró palack,
fénycsõ.
(Bõvebb információ: www.fkf.hu; a lakóhely pontos
megadásával érdeklõdhetnek telefonon is a 06-40-
353-353-as telefonszámon.)

Egyre több hibrid üzemelésû busz közlekedik az Óbudát is érintõ 9-es vonalán. Febru-
ár eleje óta 11 olyan jármû állt forgalomba Budapesten, amelyek gázolajjal, illetve sû-
rített földgázzal mûködnek. A környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethetõ buszok
az 5-ös és a 9-es vonalon járnak 

Környezetbarát közlekedés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet
„Fogadj örökbe egy zöldterületet!” címmel

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület környezetvédelmi alapjának
terhére - zöldfelület örökbefogadására lehetõséget adó pályázatot hirdet a ke-
rületben mûködõ civil szervezetek részére.
Támogatható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag
a civil szervezet mûködési területén, közterületen fekvõ zöldfelületek rendbeté-
telére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növény-
gondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére),
parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gon-
dozására, takarítására fordítható.
Az elnyerhetõ támogatás maximális összege 200.000 forint.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendõ
munka értéke is.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a www.obuda.hu internetes olda-
lon, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bu-
dapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fõ tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt: Csikósné Mányi Júlia civil referens a
437-8645-es telefonszámon, vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2015. március 13. (péntek) 12 óra.

A Fõkert megkezdte a fõ-
városi parkok és fasorok
fáinak tél végi lemosó
permetezését február
utolsó hetében. A munká-
latokat az éjszakai órák-
ban végzik, így a gyalogos
és a közúti forgalmat nem
zavarják a munkálatok.

Aszakemberek két hét
alatt végzik el a nö-

vények kezelését, több
mint 10 ezer fa növény-
védelmét, amelyek között
a kõris, a japánakác, a ju-
har, az ostorfa és a hárs a
leggyakrabban elõfordu-
ló fafaj. A lemosó perme-
tezésre azért van szükség,

hogy a fás részeken, ké-
regrepedésekben áttelelõ
kártevõk, mint például a
takácsatkák, levélatkák,
levél- és pajzstetvek,
amerikai lepkekabócák
számát gyérítsék. 

Az alkalmazott szer
közterületi használásra

engedélyezett, környe-
zetbarát készítmény. A
leggondosabb munka-
végzés közben is elõfor-
dulhat azonban, hogy a
szer a parkoló autókra
hullik. A permetezõszer
nem okoz kárt a jármû-
vekben. 

Tél végi permetezés a fasorokban

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady End-
re út 51.) gyûjti be és szállítja el az állati tetemeket
a III. kerület közigazgatási területérõl. Az önkor-
mányzat és a lakosság részérõl az állati tetemek
elszállítására vonatkozó igényt, bejelentést minden
nap 0-24 óra között az 358-0526-os vezetékes és
a 06-70-338-5819-es mobiltelefonon vagy az 280-
8945-ös faxon lehet megtenni. A bejelentések a
diszpecser@poliszkft.hu e-mail címen is megtehetõk.

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Télbúcsúztató
Vidám hangulatban búcsúztatták a telet az Óbudai
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban. A
Nappali Otthon enyhe részlegének ellátottai február
12-én, a középsúlyos részlegben 13-án tartották ha-
gyományos farsangjukat. Kittlerné Orosz Valéria, az
önkormányzat szociális szolgáltató fõosztályának
osztályvezetõje farsangi anekdotákkal nyitotta meg
az eseményt az enyhe részlegben, majd a tánccso-
port bemutatójával elkezdõdött a mûsor. Ezt a jelme-
zes felvonulás, tombola, bûvészkedés és tréfás játé-
kok követték. Másnap a középsúlyos részleg ellátot-
tai is beöltöztek, és szintén vidám játékokkal zárták
le a farsangi idõszakot. Dr. Makai Andrea, az önkor-
mányzat szociális szolgáltató fõosztályának intézmé-
nyi referense vett részt az ünnepségen.

Módosul a látogatási idõ 
a Honvédkórházban

Tájékoztatjuk a betegeket és hozzátartozóikat,
hogy 2015. március 1-jétõl az MH EK Honvédkór-
ház aktív fekvõbeteg-ellátó osztályain a látogatási
idõ következõk szerint módosul: hétfõtõl szombatig
16-tól 18 óráig; vasárnap és ünnepnapokon 10-tõl
12 és 16-tól 19 óráig. Kérjük szíves megértésüket!

Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ Parancsnokág 

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete a jövõ hónap elején a következõ idõpontban és
helyszínen szervez véradást. Március 3-án 15-tõl
19 óráig: a Szent Margit Rendelõintézetben
(Vörösvári út 88-96.). Ha ön egészséges, elmúlt
már 18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét
(rendszeres véradóknál a 65. életévet) és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Cukorbetegek klubja 
A Szent Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukor-
betegek Klubjában március 10-én 15.30 órától tart-
ják a soron következõ összejövetelt. Dr. Halászlaki
Csaba endokrinológus a „Cukorbetegség és neu-
ropátia kapcsolata”; Pribolszki Mária, a Promobil
Rehabilitációs Zrt.-tõl a „Gyógyászati segédeszkö-
zök zökkenõmentes ellátása” címmel tart elõadást.
(Cím: Bécsi út 132.)

Önkénteseket keresnek 
A DélUtán telefonos lelkisegély szolgálat önkénte-
seket keres, akik vállalják az ingyenes képzést és a
havi 8-tól 10 óra - nem fizetett - esti elfoglaltságot.
(Jelentkezés: info@delutan.hu)

Sokszor hallani, hogy a szív-
és érrendszeri betegségek
miatt bekövetkezett halálo-
zási szám ma igen magas
Magyarországon, sõt, ez a
szám évrõl évre nõ. A jelen-
legi statisztikai adatok ri-
asztó képet festenek az
akut miokardiális infarktus
nevezetû tünetegyüttesrõl
és a betegségrõl.

M egelõzhetõ-e a
sokszor halálos ki-

menetelû, váratlanul je-
lentkezõ infarktus? Me-
lyek a rizikótényezõk?
Valóban nemtõl és kortól
függetlenül lecsaphat a
betegség? Melyek a leg-
fontosabb kezelések, és

milyenek a gyógyulási
esélyek? Mit tehetünk,
ha saját magunkon, vagy
a környezetünkben lévõ-
kön infarktusos tünetek
jelentkeznek?

Számos kérdés és szá-
mos tévhit, melyekrõl
nem lehet eleget beszél-
ni. Amennyiben Ön is
szeretne tisztán látni a
betegséggel kapcsolat-
ban, és érdekli két kiváló

szakember minden rész-
letre kiterjedõ elõadása,
akik az érdeklõdõk kér-
déseikre is készséggel
válaszolnak, töltsön ve-
lünk egy délutánt. 

A Szent Margit Kórház
Egészség Akadémiájának
2015. március 2-án (hét-
fõn) 16 órától kezdõdõ
programját az Óbudai Kul-
turális Központban tartják.
(San Marco utca 81.).

Elõadás az Óbudai Kulturális Központban 

Az infarktusról az Egészség Akadémián

A Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (KEF) februári témája
a „Legyen más a szenvedé-
lyed!” elnevezésû, kiemelt
fontosságú európai uniós
projekt és a droghasználat-
hoz kapcsolódó kutatások
eredményei voltak

Az önkormányzat ta-
nácstermében tartot-

ta soron következõ ülését
a KEF február 18-án. A
Nemzeti Drogmegelõzési
Iroda munkatársai meghí-
vott elõadóként vettek
részt a találkozón. Burszki
Mónika fõosztályvezetõ
az aktuális pályázatokról
beszélt valamint bemutat-
ta a „Legyen más a szen-
vedélyed!” elnevezésû,
európai uniós finanszíro-
zású kiemelt projektet. 

Ez szeretné megismer-
tetni a Nemzeti Drogelle-

nes Stratégiát a fiatalokkal
és célja, hogy az egészsé-
ges élet és a közösségi irá-
nyultság kerüljön elõtér-
be. A fiatalokat személye-
sen megszólító rendezvé-
nyeken sportolók, mûvé-
szek és szakemberek
vesznek részt szeretett hi-
vatásukkal, hobbijukkal -
szenvedélyükkel. A prog-
ram alapvetése, hogy a
mozgás, a zene, a mûvé-
szeti alkotótevékenység
vagy a tudomány is válhat
szenvedéllyé, s miközben
magával ragad, nem el-
szakít a közösségtõl, ha-
nem összekapcsol vele.

A találkozó második
elõadása, melyet Szitnyai
Krisztina tartott, két kuta-
tás eredményét ismertette.
Az elsõ felmérés 6 ezer
154 iskolás bevonásával
készült, melyben drog-

használatra hajla-
mosító tényezõket
és az ehhez kap-
csolódó legfonto-
sabb körülményeket
vizsgálták, amely az
egész országra kiter-
jedt, régiós szintû
elemzéssel és után-
követéssel zajlott. A
második átfogó ku-
tatás témája az új
pszichoaktív szerek
jelenléte az online
médiában volt. Célja

az új drogok megismerése
és a megítélésének feltér-
képezése. 

A találkozó végén a
2015-2016-os cselekvé-
si tervrõl szavaztak,
amelyet egyhangúlag el-
fogadtak a résztvevõk.
A célok megfogalmazá-
sát, az együttmûködések
fejlesztését és a konkrét
teendõket az Óbuda-Bé-
kásmegyer Drogellenes
Stratégiája tartalmazza.

Küzdelem a kábítószerek ellen

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 21
éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ
üvegezését és szigetelését 1 év garanciával! Felmé-
rés díjtalan. Tel.:  06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szoba-
festés, gipszkartonozás, parkettásmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! A legkisebb munkát is
elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi hû-
tõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerületi
lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi Gábor.
Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó, au-
tomata mosógép szerviz. Javítás esetén ingyenes
kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-
tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomago-
lás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés.
Tel.: 06 (20)972-0347,403-9357, 06 (30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakásfelújí-
tás. Tel.:06 (20)321-0601

� Redõny, reluxa, stb. javítása, szerelése garan-
ciával! Hétvégén is! Óbudai redõnyös! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, fa-
kivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb kertészeti,
kõmûves munkák vállalása. Tel.: 06(70)547-
2584; 781-4021
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítása,
felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés!
Anyagbeszerzéssel, garanciával! www.
burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempézés, vil-
lanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, -
javítás, kõmûves és asztalos munkák garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Társasházak közös képviselete, kezelése, köny-
velése 25 év tapasztalata, szakképzettség, jogi, mû-

szaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák, ke-
rítések készítése, javítása! Festés, mázolás!  Tel.:
06(30)341-3423
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
�Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
burkolás, laminált parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javítás-
építés, karbantartás. Télen is. Ha rossz a tetõje
ránk van szüksége!  Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660
� Automata mosógépek, mosogatógépek, szárí-
tók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klímabe-
rendezések javítása. Hétvégén is hívható. Tel.:
243-8490, 06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok. Zár-
szerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galéria, ke-
rítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 06(20)9424-943;
705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, fel-
újítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes kiszállás.
Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalattal,
felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni vállalko-
zók, gazdasági társaságok könyvelését, bérszám-
fejtését. Tel.: 06(30)948-6249.
� Villanyszerelés, javítások, hálózati bõvítések,
elosztótáblák cseréje, villanytûzhelyek felújítása,
falfúrás stb. Tel.: 06(30)970-6257

�Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak keze-
lése, teljes testmasszázs. Szakrendelõben (Vörösvári út
88-96.) vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógy-
masszõrtõl Tel.: 06(20)595-30-57

� Allergiák lézerakupunktúrás kezelése. Szé-
nanátha, csalánkiütés, ételallergiák kivizsgálása,
kezelése. III. Vörösvári út 29. II/5., Dr. Bor Már-
ta fõorvos. Bejelentkezés: 06(20)481-4646.
www.bormarta.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Centrum
III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 06(20)211-
5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház ut-

cai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs, sza-
lonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön otthonában.
Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531

� Angoltanár 20 éves vizsgáztatói gyakorlattal
érettségire/nyelvvizsgára felkészítést vállal a
Flóriánnál. Tel.: 06(30)650-5838
� Minden tantárgyból korrepetál 1-8. osztályos
gyerekeket tanárnõ Békásmegyeren. Garantált javí-
tás! 2000 Ft/60 perc. Tel.: 06(30)334-3433
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. Tel.: 367-
8160, 06(20)243-9043. E-mail: wagnerdora.wd
@gmail.com
� Angol magánórák több évig Angliában élt ta-
nártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben okta-
tást, felkészítést, korrepetálást vállalok Óbudán
az általános iskolától az egyetemig. Tel.:
06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és eszté-
tika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korrepe-
tálást vállal Óbudán, az általános iskolától az egye-
temig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546

� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat,
festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat) an-
tikváriumunknak vásárolok. 100 könyv felett díj-
talan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Mikrohullámú sütõ és elektromos talp-
maszirozógép olcsón eladó. Tel.: 06(30)303-4721
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért vásá-
rol könyveket, könyvtárakat, képeket, képeslapo-
kat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatában.
Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyveket,
festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget vásáro-
lunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17, Cs: 10-
19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II.
Fõ u. 67., 06-1-789-1693, 06(30)382-7020
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan ki-
szállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta Tel.:
466-8321; 06(30)973-4949
� Borostyán ékszer felvásárlás 10.000-100.000
Ft-ig. Továbbá régi bútorokat, festményeket, órá-
kat, porcelánokat, képeslapokat, kitüntetéseket
stb.! Aranyat, ezüstöt, teljes hagyatékot. Díjtalan
értékbecslés, kiszállás. Üzlet: V. ker., Szent István
krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150
� Több pénzre tehet szert! Festményeit, mûtár-
gyait készpénz helyett heti árveréseinken értéke-
sítheti! Várjuk a Mûgyûjtõk Házában, II. kerület
Zsigmond tér 13. H-P 11-19 óra között
www.mugyujtokhaza.hu Tel.: 800-8123

� Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bõví-
tés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal.
Tel.: 06(30)857-2653

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alkalom-
mal, illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30)966-9241

� Gépelés számítógépen professzionális szinten:
levelek, könyvek, táblázatok, dipl. munkák, költ-
ségvetések, kéziratokból, rövid határidõvel. Nyom-
dai elõkészítés. Tel.: 06(30)481-7821

� Fix fizetésért keres jól mûködõ ingatlaniroda
kapcsolattartói, telefonos munkára jól kommuni-
káló munkatársakat, 6 órás munkakörbe, rugal-
mas idõbeosztással! Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Otthoni munka! Borítékolás és egyéb csomago-
lási munkák. 06-90-603-607 (http://audiopress-hun-
gary.webnode.hu 635 Ft/p, 06(20)910-4517)
� Rómain lévõ, 20 éve mûködõ szépségszalo-
nunkba kozmetikus és mûkörmös váltótársakat
keresünk. Tel.: 06(20)470-6946
� Csillaghegyen, alkalmi kerti munkára nyugdí-
jas férfit keresek, 500 Ft/óra. Tel.: 06(30)411-1527
� Gondozónõt keresek Békásmegyeren élõ 91
éves édesanyámhoz 1-1 órára, minden napra.
Tel.: 06(30)575-5726
� Hajnali irodatakarításra gyakorlott, leinfor-
málható takarítónõt keresek. Telefonálni munka-
napokon 10 órától: 06(20)316-1356
�Rómain lévõ, 20 éve mûködõ szépségszalonunk-
ba kozmetikus és pedikûr, manikûr, mûkörmös vál-
tótársakat keresünk. Tel.: 06(20)470-6946

� XII. Apor Vilmos tértõl nem messze eladó
2091 nm-es összközmûves építési telek. Tel.:
06(20)911-8689
� Szentendrén (Izbég) Deák F. utcában, 70 nm-
es, II. emeleti, 1+2 félszobás lakás eladó. Tel.:
06(20)911-8689
� Leányfalu központjában, mégis csöndes, pa-
norámás, újszerû, 2 szintes, duplakomfortos, 120
nm-es ház eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� III. Bp., Lestyán utcában, lakóparki, 56 nm-
es, 2 szobás, jó állapotú lakás eladó. Tel.:
06(20)911-8689
� XII. Virányosban, Kiss Áron utcában, egy ré-
gi villaépület földszintjén lévõ 64 nm-es lakás el-
adó. 22,9 MFt. Tel.: 06(70)450-6622
� Budapest, II. Bem J. utcában 100 nm-es, 3,5
szoba hallos lakás eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� Ingatlanirodánk eladó lakásokat keres, aktívan
hirdetjük, jutalék 3%. Ajánlja ismerõse lakását, fize-
tünk érte. Tel.: 06(20)960-0600, laurus.ingatlan.com

� Óbékáson 1 szoba, galériás, bútorozott kis
lakás, 1 max. 2 leinformálható személynek kiadó.
50eFt/hó+rezsi. Tel.: 06(30)996-0183

� Kiemelkedõ kvalitású 19-20. századi magyar
és régi külföldi festmények, mûtárgyak vétele, el-
adása. Tel.: 06(30)949-200, e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024 Szilágyi
Erzsébet fasor 3.

� Életjáradékot kötnék 55 nm-es, loggiás laká-
somra. Ingatlanközvetítõ ne hívjon! Tel.:
06(20)360-2744

� Autóját, teherautóját állapottól függetlenül
készpénzért megvásároljuk. Házhoz megyünk!
Tel.: 06(70)520-5705

Autó

Életjáradék

Festmény

�Hímzõ utcában kiadó két db 36 nm-es, irodá-
nak is alkalmas, komfortos üzlethelyiség.
Békásmegyeri 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
irodájában: 1039 Hímzõ u. 9. Tel.: 250-4646

Kiadó

�Óbudán keresek 1,5-1+2 félszobás lakást
10,5 M forintig. Tel.: 06(70)949-4013

� Budapest III. ker., Óbuda, Remetehegy;
Mansion with property in top quality location
and panorama view over Budapest for sale.
Info: www.immobilienscout24.de/67894001

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

Ingatlan

Állás

Egyéb

� Számítógépének javítása, operációs
rendszer telepítése, vírusirtás, töredezett-
ség-mentesítés stb. Tel.: 06(30)303-4721

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

Oktatás

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

�Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi (anya-
gi, egészség, párkapcsolat) blokkot okozó hit-
rendszerek oldása. Tel:  06(30) 966-9241

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

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

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

Egészség

� Mûszaki ellenõrzés, költségvetés  és
üzleti terv készítés, építkezés lebonyolítá-
sa. Pálfia Miklós Tel.: 06(30)952-3810

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

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/



2015. 4. szám 23Hirdetés



2015. 4. számSport24

Négy éve, minden február-
ban a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban adnak ran-
devút egymásnak a Bud
Spencer és Terence Hill
filmek rajongói.

A klub szervezõi iga-
zán változatos prog-

ramról gondoskodnak
ilyenkor. Vannak filmve-
títések, játékok, ahol a két
fõszereplõre vonatkozó
kvíz kérdések szerepel-
nek, vagy rövid bejátszá-
sok alapján kell felismer-
niük a résztvevõknek a
klasszikussá vált spagetti
westerneket. A nyeremé-
nyek pedig rendszerint a
kedvencek fotóival ellá-
tott pólók, sapkák. 

Idén a találkozónak
sztárvendége is volt. Dr.
Kárpáti György, a Nemzet
Sportolója, háromszoros
olimpiai bajnok pólósunk,
minden idõk legfiatalabb
vízilabdázó olimpiai baj-
noka és még hosszan so-
rolhatnánk számtalan ki-
tüntetéseit, melyeket itthon
kapott. A nemzetközi elis-
meréseknek sincs híján, hi-
szen 1982-ben felkerült a
neve a Hall of Fame falára,
itthon pedig 1994 óta tagja
a Halhatatlanok Klubjá-
nak. S hogy legyen egy
tisztességes szakmája is,
mindeközben doktorált a
jogi egyetemen.

Nem csoda hát, ha a sze-
mélye még a szokásosnál
is népesebb közönséget
vonzott Valentin napján a
Csobánka térre. Igazán
megható volt az a gyerme-
ki rajongás, amivel a kö-
zönség valósággal körül
ölelte és már a színpadra
lépése elõtt is ünnepelte õt.

Életrajzi film
Gyurikáról 

Közismert tény, hogy
igen messzire nyúló sport-
barátság fûzi Bud Spen-
cerhez, akivel több olimpi-
án és nemzetközi verse-
nyen is játszottak egymás
ellen. S hogy miként lesz
jó barát az ellenfélbõl? A
kapocs a humor, mert

mindketten máig is õriz-
nek egy adagot a vásott
kölykök temperamentu-
mából, habitusából. Az is
apropóul szolgált a meghí-
váshoz, hogy mindkettõ-
jükrõl most forgatnak élet-
rajzi filmet. Dr. Kárpáti
Györgyrõl - aki ma is azt
feleli a kérdésre, hogyan
szólíthatjuk, hogy marad-
junk a Gyurikánál, azt már
úgy megszoktam! - az
MTVA készíti az anyagot,
míg a 86 éves Bud Spen-
cerrel a német televízió
forgat. Ennek apropóján
járt Rómában nemrégiben
a stábbal, s a jövõ hónap-
ban õ látja vendégül barát-
ja családját a másik forga-
tócsoporttal.

Acélos 
izomzattal 

Mivel a humor létele-
mük, láthattuk a bejátszás-
ból, miként köszönti szüle-
tésnapján a legendás szí-
nész és sportbarát Gyuri-
kát, s a jeles napra való te-
kintettel azt is, hogy mi-
ként kíván rajongóinak
boldog Valentin napot a
facebook oldalán. Bár ter-
metre eltérõek, sok közös
van bennük, aminek alapja
a szemük sarkában meg-
búvó csibészes mosoly. No
meg a kõsziklaság, hiszen
Bud Spencer sem érte be a
veleszületett adottságok-
kal, míg tehette fontos ré-
sze volt életének a sport.
Gyurika pedig a kezdetek-
tõl komoly edzéssel tartot-
ta formában magát, hogy a
közismerten kemény víz

alatti „játékban” is állni
tudja a megtermett ellenfe-
lek rohamát. Így nem cso-
da, hogy ma, rövidesen 80
évesen is acélos izomzattal
rendelkezik, amit szinte el-
képedve konstatáltak a fo-
tóhoz beálló partnerek,
amikor átölelték a vállát. 

Tollba mondott
sztorik 

Mint ahogy nem múlt el
nyomtalanul egy másik le-
gendás barátság révén szü-
letett tíz könyv hatása sem,
mert olyan szórakoztatóan
mesélt az életérõl, pályájá-
ról, mintha még most is
Peterdi Pálnak mondaná
tollba a sztorikat. S ez a hu-

mor öröklõdött a legendás
Faragó, Szívós, Csapó,
Sárosi fémjelezte csapat-
ban is, akiket Gyarmati
Dezsõ segítõjeként edzett
évekig. Ez is volt a felada-
ta, hogy legendás humorá-
val simítsa ki a fiúkban lé-
võ görcsöket, feszültséget.
S bár az örökséget zsebre
rakták, azért õk sem ma-
radtak adósok, egy-egy
vaskos viszont tréfára min-
dig maradt erejük.

Ma, az internet világá-
ban mi sem könnyebb,
mint a gép elé ülve be-
gyûjteni az információt.
De mennyivel szebb és
maradandóbb, ha tõle
magától halljuk, hogy

miért választotta a póló-
zást az úszás helyett,
amiben szintén remekelt
annak idején, vagy azt,
hogy neheztel a barátjá-
ra, hogy a filmezéshez
Terence Hillt választotta
helyette partnerül, pedig
õ szebb, sportosabb és a
szeme is kékebb!

S, ha van egy kis sze-
rencsénk, akkor legalább
egy riport erejéig hallhat-
juk majd Bud Spencer ri-
posztjait, aki nagyon ké-
szül a látogatásra, mert
fontos állomása volt az
életének Budapest, hiszen
itt jelentette be, hogy a so-
rozatos forgatások miatt
búcsút mond a pólózás-
nak és színésznek áll.

Bár illusztris vendé-
günk nem nézte az órá-
ját, az illem úgy kívánta,
hogy ne éljünk vissza az
idejével, mert az elõtér-
ben már összeállt a sor
az autogram kérõkbõl.

Még szerencse, hogy
az est fellépõje volt a
Spencer Hill Magic
Band, akik profi játékuk-
kal gondoskodtak róla,
hogy szinten tartsák a ki-
alakult hangulatot.

Vincze Mara

Dr. Kárpáti György, a Nemzet Sportolója volt a sztárvendég Békásmegyeren

Egy legendás barátság margójára

Immár hatodik éve újra meg-
nyitja kapuját március 2-án a
sokak által használt és ked-
velt, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és a Bergu-
son Kerékpárszaküzlet közös
üzemeltetésében lévõ Óbuda
Kerékpárkölcsönzõje.

Akerület nonprofit ke-
rékpárkölcsönzõje

kiemelt figyelmet fordított

arra, hogy kerékpárparkja
kifogástalan mûszaki álla-
potban legyen. Az 56 dara-
bos kerékpárpark a hosszú
tél folyamán alapos mû-
szaki rendbetételen esett át.
Örömmel jelentjük be,
hogy az 50 darab felnõtt
kerékpárból 40-et teljesen
új kerékpárra cseréltek, ez-
zel ösztönözve még többe-
ket a kerékpár mindenna-

pos használatára. Az Óbu-
da Kerékpárkölcsönzõ vál-
tozatlan, alacsony árakon
vár minden érdeklõdõt.
Kerületi lakosok hétköz-
nap 200 Ft/nap összegért
tudnak kerékpárt bérelni, a
nem óbudai lakosoknak
200 Ft/óra, hétvégén és
munkaszüneti napokon a
bérleti díj 200 Ft/óra. A
bérleti díj egyes típusok
esetében eltérhet.

A bérelhetõ kerékpárok-
ról, illetve feltételekrõl az
www.obudakerekpar.hu ol-
dalon kaphatnak további
tájékoztatást.

(Nyitva tartás: hétfõtõl
péntekig 7-tõl 19 óráig,
szombat, vasárnap 9-tõl 19
óráig. Cím: Laktanya utca
1/B. Telefon: +36-20-207-
3133.)

Hamarosan indul a bringás élet Óbudán!

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Nem mindennapi izgalmak
közepette hódította el ismét
a Magyar Kupát a Vasas
Óbuda nõi röplabda-csapa-
ta. A Fáy utcai csarnokban
rendezett döntõn két vesz-
tes játszma után már elúsz-
ni látszott az újabb siker,
ám a lehetetlent nem isme-
rõ óbudai hölgyek mérkõ-
zéslabdáról(!) fordítva végül
felülkerekedtek és megsze-
rezték a szakosztály tizen-
kettedik kupagyõzelmét.

Micsoda mérkõzést
látott a csarnokot

zsúfolásig megtöltõ 1400
nézõ! Elõször úgy tûnt, a
gödöllõiek megunták a

Vasas Óbuda évek óta
tartó nyomasztó fölényét
a Magyar Kupában, úgy
kezdték a mérkõzést,
hogy ezúttal igényt tarta-
nak az értékes trófeára. 

Ihletett 
állapotban

Az elsõ játszmában na-
gyon belehúztak. Jól ado-
gattak, mezõnymunkájuk
is jó formáról árulkodott,
nehéz volt tartani velük a
lépést. Jókay Zoltán edzõ
mindent megpróbált: taná-
csokkal látta el a néha bi-
zonytalanná váló játékoso-
kat, cserékkel próbált új
impulzusokat adni a csa-

patnak, de nem tudta meg-
akadályozni az elsõ játsz-
ma elvesztését (16-21). A
továbbiakban valamit ja-
vult a lányok teljesítmé-
nye, de a Gödöllõ kezében
tartotta a mérkõzést. Már
elúszni látszott az újabb
kupagyõzelem, hiszen a
gödöllõiek megnyerték a
második játszmát is, sõt
mérkõzéslabdához jutot-
tak! 0-2-rõl és 23-24-rõl
kellett volna megfordítani
a mérkõzést! Ilyen bravúr-
ra csak a legjobb csapatok
képesek. És láss csodát, az
óbudai gárda a mérkõzés-
labda hárításával kiegyen-
lített, majd ihletett állapot-
ban játszva megnyerte a
következõ két játszmát is.
A 0-2-rõl való fordítás
egyébként nem ismeretlen

a csapat háza táján, a Gö-
döllõ elleni korábbi mér-
kõzésen is innen (de nem
mérkõzéslabdáról) fordí-
tottak a lányok.

Jókay 
és a csapat
A mérkõzés után, az

öröm pillanataiban Jókay
Zoltán edzõ hirtelen nem
talált magyarázatot a le-
hengerlõ végjátékra. Csak
azt ismételgette, hogy cso-
dálatos csapata van. A
sportolók a kritikus pilla-
natokban igazi harcosokká
váltak és egymást segítve
lendültek át a holtponton.
Az eddigi kupasikerekbõl
(12 elsõ hely) Jókay nyolc
alkalommal vette ki a ré-
szét, ilyen eredményes
szereplést egyetlen hazai

edzõ sem tud felmutatni. A
Testnevelési Egyetemen
adjunktusként dolgozó ta-
nár egyrészt a szakmai
munkában szerzett tudását,
másrészt  pedagógiai, lé-
lektani ismereteit haszno-
sítja a lányok felkészítésé-
ben. A régi játékosokat jól
ismeri, de az újakkal is ha-
mar szót ért, így nem jelent
gondot számára, ha új csa-
patot kell építeni. Közös
munkájuk példaértékû, az
összetartó, sikerre éhes kö-
zösség és a tizenegy éve a
Folyondár utcában tevé-
kenykedõ edzõ azonos
hullámhosszra hangolt,
most arra készülnek, hogy
a kupagyõzelem után a
bajnoki arany is Óbudára
kerüljön.

Lovas A.

Megvan a tizenkettedik is!

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata

A Rokon Baráti Kör 2015-ben is egynapos, buszos sí-
túrákat szervez Ausztriába. Várjuk a síelni, snow-
boardozni, túrázni vágyó sportbarátok jelentkezését!
Hátralévõ program
2015. március 1. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.
Részvételi díj
Felnõtt: 6500 Ft (oda-vissza busz út).
Gyerek/ifjúsági: 4500 Ft (oda-vissza busz út).
Találkozás: XI. kerület, a Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem bejáratánál. 1111 Bp., Mûegyetem
rakpart 3-9. (További info síbérlet árakról, utazásról:
www.rokonsport.hu, tel.: 06-20-450-80-50.)

Egynapos sítúrák Ausztriába

JEGYZÕKÖNYVMagyar Kupa 2015 Fáy utca 1400 né-
zõ.Vasas Óbuda- Teva-Gödöllõi RC 3-2. (-16,-18, 25, 22,
7). Vasas Óbuda: Vacsi 12 pont, Tálas 7, Miklai 26,
Pekárik 7, Hárfa 4, Szombathelyi 11. Csere: Lévai, Tóth
(liberók), Durst, Villám. Edzõ: Jókay Zoltán. Végered-
mény: 1.Vasas Óbuda. 2.Teva-Gödöllõi RC. 3. UTE. 4.
Aluprof-TF Budapest. A bajnokcsapat tagjai: Benedek
Gabriella, Bodovics Hanna, Durst Anna, Hárfa Dominika,
Lévai Vivien, Ludmán Réka, Miklai Zsanett, Pekárik Esz-
ter, Stefanik Orsolya, Szombathelyi Szandra, Tálas Zsu-
zsanna, Tóth Andrea, Vacsi Evelin, Villám Lilla.

A bajnokcsapat ünnepi tortáját a Cziniel Cukrászda és
Kávéházban készítették

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: DOBA ISTVÁN
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A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy friss, elõremutató, kor-
társ mûveket mutasson be, melyek a „Római
P’Art” szlogenre reflektálnak.

A benyújtható pályamû meghatározása:
A pályázatra bármilyen eljárással készített táb-
lakép benyújtható. (Technikai megkötés nincs.)
Beadható pályamû: 1 darab, 1 m2-nél nem na-
gyobb, kiállításkész állapotú alkotás. Az alko-
tás hátoldalán jól láthatóan, olvashatóan kell
feltüntetni a mû címét, méretét, technikáját és
az alkotó nevét.

A pályázat követelményei:
• A pályázaton minden magyar állampolgársá-
gú képzõmûvész indulhat, aki a Magyar Alko-
tómûvészek Országos Egyesületének (18. élet-
évét betöltött, magyar adóazonosító jellel ren-
delkezõ) tagja, és a pályázati kiírás feltételeit
elfogadja, valamint az érdeklõdésre való tekin-
tettel a pályázaton indulhatnak a Fiatal Képzõ-
mûvészek Stúdiójának a tagjai is, ha rendelkez-
nek a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen
szerzett diplomával. Más mûvészek (feltétel:
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen szerzett
diploma) pályamunkáinak befogadásáról egye-
di elbírálás szerint dönt a zsûri.
• A pályázaton a kiírók által meghívott III. ke-
rületi képzõmûvészek is részt vehetnek,
amennyiben a pályázati kiírás feltételeit elfo-
gadják.
• A pályázaton új, kiállításon és korábbi pályá-
zaton még nem szerepelt képzõmûvészeti alko-
tással lehet részt venni.
• A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával
pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályá-
zat érvénytelen. A pályázó pályamunkájának
beküldésével egyben azt is kijelenti, hogy az al-
kotás saját szerzõi mûve, azzal nem sért más
szerzõi jogot, valamint tudomásul veszi, és ma-
gára nézve elfogadja a szerzõi és felhasználói
jogokról szóló tájékoztatást.
• Az átvételkor átvételi elismervényen rögzítik
az alkotó adatai mellett a mû adatát. Az átvétel-
kor a benyújtó a jelentkezési lapját is beadja.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy pályamûve
díjazás esetén Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata tulajdonába kerül. A díjazott mûvek
az Óbudai Kortárs Gyûjtemény részét képezik,
az alkotások kezelésérõl az Óbudai Múzeum
gondoskodik.
• A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
kiíró díjmentesen jogosult a mû (akár több al-
kalommal is) kiállítására, felhasználására -
minden esetben a pályázó nevének feltüntetése
mellett-, továbbá a kiíró jogosult díjmentesen
használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó
reklámok offline és online megjelenéseihez.
• A pályázó hozzájárul ahhoz is, hogy a pályá-
zat kiírója a pályamûrõl esetlegesen készült
reprodukciót - könyv alakban, illetve elektroni-
kus formában -megjelentesse, és ennek érdeké-
ben a pályázat kiírója számára kizárólagos, kor-

látlan idõre szóló felhasz-
nálási jogot ad a pályázó
nevének feltüntetése mel-
lett.

A pályázat értékelése:
• A kiállításra kerülõ mû-
vekrõl és a díjak odaítélé-
sérõl szakmai zsûri dönt.
• A pályamunkák értéke-
lését követõen a zsûri
döntésérõl minden részt-
vevõt írásban (postai úton
vagy e-mailben) értesít a
kiíró.
• Azok a pályamunkák,
amelyek nem felelnek
meg a kiírásban foglalt feltételeknek, a pályá-
zatból kizárják.
• A pályamûvek visszaadása: az alkotások el-
szállításáról a pályázónak kell gondoskodnia.

A pályázat díjazása:
• A zsûri által legjobbnak ítélt, arra érdemes al-
kotásokból Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata kiállítást rendez.
• Elsõ díj: 500.000 forint, második díj: 400.000
forint, harmadik díj: 300.000 forint, melynek költ-
ségviselõje Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(a díjak adóköteles jövedelemnek minõsülnek).
• Különdíj: Fellini Római Kultúrbisztró Díja
• A pályázat kiírója a zsûri szakmai javaslata
alapján a díjak esetleges megosztásának jogát
magának fenntartja. A zsûri javaslata alapján
különdíjas kiosztható.

• Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2015 máju-
sában, az Óbuda Napja alkalmából rendezett
központi ünnepségen.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:
• A pályamûvet csak személyesen lehet benyúj-
tani a jelentkezési lappal együtt az alábbi hely-
színen: Óbudai Kulturális Központ (Budapest
III., San Marco utca 81.)
• A pályamû benyújtásának idõpontja: 2015.
március 23. (hétfõ), 8-tól 18 óráig.
• A határidõ után beérkezett pályamunkát nem
áll módunkban elfogadni.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leír-
tak megváltoztatásának jogát fenntartja!
(Változás! Információ: Novák Lajos kulturális
és turisztikai referens; e-mail: Novak.Lajos@
obuda.hu, telefon: 437-8694.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Fellini Római 
Kultúrbisztró képzõmûvészeti pályázatot hirdet 

„Római P’Art 14.” címmel 

Pályázat a környezettudatos nevelésért
Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület környe-
zetvédelmi alapja terhére - a környezettudatos nevelés elõsegítése érdekében pályáza-
tot hirdet a kerületben mûködõ nevelési és oktatási intézmények részére.
Pályázható tevékenységek:
a) Környezettudatos nevelést elõsegítõ tevékenység
A környezettudatos gondolkodást népszerûsítõ, ismertetõ és erõsítõ céllal
• kirándulás, látogatás szervezése nemzeti parkokba, állatkertbe, vadasparkba, termé-
szetvédelmi területre;
• környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos helyszínek meglátogatása;
• környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenység.
b) Komposztálás
• A pályázó a támogatást az intézmény környezetében illetve udvarán keletkezõ zöldhul-
ladék környezettudatos kezelésére, komposztálás megvalósítására fordíthatja.
• A támogatás komposztáló keret, a komposztáláshoz szükséges eszközök, szakmai se-
gédanyag beszerzésére fordítható.
• A komposztáló keret az intézmény zárt udvarán helyezhetõ el, a környezetvédelmi és
balesetvédelmi szabályok betartásával
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendõ. A támogatás mértéke: a pályázón-
ként megítélhetõ legmagasabb összeg 200.000 forint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 13. (péntek) 12 óra
Az adatlap hozzáférhetõ:
• a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.),
• a polgármesteri hivatal oktatási osztályán (1033 Budapest, Laktanya utca 4.) 
(A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Szathuryné Ruszthi Nóra a
437-8614-es telefonszámon, vagy a szathury.nora@obuda.humail címen. Részletes ki-
írás a www.obuda.hu honlapon olvasható.)

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Szent Mátyás vértanú ünnepe február 24-én
van, akit sorshúzással választottak maguk kö-
zé az apostolok, Júdás árulása és halála után. 

ABetlehembõl származó tudós, Mátyás
Afrikában és Júdeában hirdette az

evangéliumot, Jézus tizenkettedik apostola-
ként. A keresztényüldözés áldozata lett,
hosszas kínzás után bárddal lefejezték. A
bárd és a szekerce ezért tûnik fel ábrázolása-
iban. Ezen eszközök miatt lett az ácsok, mé-
szárosok, halászok védõszentje, de a juhá-
szok is tisztelik. Mátyás apostol ereklyéinek
egy részét Szent Ilona császárnõ vitette Ró-
mába, ahol a XI. századtól emlékeztek meg
róla februárban. Az 1493-as esztergomi zsi-
nat óta nálunk is elrendelt ünnep. Hazai tisz-
teletének kialakulása az aacheni magyar za-
rándoklatokkal függ össze, mert Mátyás
egyes ereklyéit Trierben õrzik, a Szent Má-
tyás apátság bazilikájában. A magyar zarán-

dokok mindig útba ejtették a várost, és haza-
térve terjesztették Szent Mátyás tiszteletét. 

Mátyás királyunk
A szent és a név hazai népszerûségét

Mátyás királyunk nagyban növelte. Ré-
gebben a gyermekek úgy kapták a nevüket,
hogy amelyik szentnek születésük napján
éppen ünnepe volt, az lett a nevük, és így
egyben az lett a gyermek védõszentje. Hu-
nyadi Mátyás e napra virradóra született,
és az akkori szokás szerint ezért kapta a
Mátyás nevet. 

Hiedelmek és szokások
Az emberek képzelete kapcsolatot te-

remtett Mátyás apostol ünnepe és a közel-
gõ tavasz között, így lett Jégtörõ Mátyás,
azért, mert az „õ szekercéje töri meg a je-
get, a tél hatalmát.” Sok hiedelem és szo-
kás fûzõdik nevéhez és ünnepnapjához. Az
egyik mondás szerint, ha Mátyás jeget ta-
lál, töri, ha nem, akkor csinál. A néphagyo-
mány úgy tartotta, hogy az apostol ezen a

napon osztja ki a sípokat a madaraknak,
hogy újra énekeljenek. 

A Mátyás-napi idõjárásból jósoltak az
éves termésre, a tojásszaporulatra. Úgy
vélték, a hideg idõ jó termést jelent, a sze-
les pedig kevés tojást.  Ha Mátyás napján
esik, akkor a jég elveri majd a termést, a
szõlõ pedig savanyú lesz. Mátyás a halá-
szok jeles napja, ekkor kezdenek ívni a
csukák. Az e napon fogott csukát a nép-
nyelv Mátyás csukájának nevezi, és egész
évre bõ halfogást ígér. De a Mátyás napján
fogott bármilyen halat az egész évi szeren-
csés halászat elõjelének tartották. Ha az
idõ havas volt, jelképesen búzát, árpát, za-
bot vetettek a jó termés reményében. A
gazdasszonyok pedig sárgarépát, petre-
zselymet és borsót, abban a hitben, hogy
akkor a féreg nem eszi meg a magvakat. A
Mátyás-napi tojásokat megjelölték, nem
engedték kikölteni, mert az ebbõl kikelõ
kacsák, tyúkok és ludak betegek és vereke-
dõsek lesznek a hiedelem szerint. Egyes
vidékeken a Mátyás-napi harmatot össze-
gyûjtötték egy lepedõre, majd a tehenek
hátára terítették, hogy egész évben sok te-
jet adjanak. Azt is tartották, ha ezen az éj-
jelen fagy, akkor még negyven napon át fa-
gyos éjszakák következnek.

Jégtörõ Mátyás

Receptek
Az egyik alapzöldségünk a sárgarépa.
Télen, nyáron könnyen beszerezhetõ,
és nagyon egészséges, tisztítja a bél-
rendszert, javítja a máj mûködését,
erõsíti a lépet és a hasnyálmirigyet,
vízhajtó, méregtelenítõ hatása is van.
Mégsem fogyasztunk belõle eleget, pe-
dig sokféleképpen fel lehet használni.
Ehhez adunk néhány ötletet.

Sárgarépa-krémleves

Hozzávalók: 20 dkg burgonya, 30 dkg sár-
garépa, 1 fej vöröshagyma, 2 evõkanál
olaj, 2 dl tejszín, felaprított petrezselyem-
zöld, só, õrölt bors.
Elkészítés: a burgonyát és a sárgarépát
megtisztítjuk, felkockázzuk. A hagymát
apróra vágjuk, majd forró olajban megpi-
rítjuk. Hozzáadjuk a répát és a burgonyát,
majd együtt dinszteljük. Amikor kissé
megpuhultak, felöntjük vízzel és puhára
fõzzük. Akkor össze-turmixoljuk, beleke-
verjük a tejszínt, megszórjuk a petrezse-
lyemmel, ha szükséges, még utána íze-
sítjük, és még pár percet fõzzük.

Alföldi rakottas 
Hozzávalók: 30 dkg sertéscomb, 1 evõka-
nál olaj, 1 fej vöröshagyma, 3-4 szál sár-
garépa, fél kg burgonya, só, bors, egy
csokor petrezselyemzöld.
Elkészítés: az olajon megpirítjuk az apróra
vágott hagymát, beletesszük a kockákra vá-

gott hús felét, ezt befedjük a megtisztított,
karikákra vágott sárgarépa felével, tetejére
rakjuk a megtisztított, karikákra vágott bur-
gonya felét. Majd ismét hús, sárgarépa és
burgonya következik, fûszerezzük, és az
edényt háromnegyedig megtöltve vízzel, le-
fedve, kis lángon vagy két óra hosszat for-
raljuk. A fedõt levéve, rövid lére sütjük, sava-
nyúsággal kínáljuk.

Sárgarépatorta
Hozzávalók: 4 tojás, 25 dkg sárgarépa, 2
pohár cukor, 2 pohár liszt, 10 dkg darált
dió, 10 dkg margarin, 2 db alma, 1 cso-
mag sütõpor, 1 citrom.
Elkészítés: a tojások sárgáját elkeverjük
a cukorral, majd a margarinnal. Hozzáad-
juk a megtisztított, reszelt sárgarépát, al-
mát, végül a diót. Belecsavarjuk a citrom
levét, a héját belereszeljük. A sütõporral
elkevert lisztet belekeverjük, végül a hab-
bá felvert tojásfehérjét is hozzáadjuk. Elõ-
melegített sütõben, alacsonyabb hõfokon
megsütjük.
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Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út

Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.

Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.

Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.

Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.

Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.

Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.

Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái

Béres András (PM) elõzetes egyeztetés alap-
ján a 06-30-211-6111-es számon, vagy
beres.andras@parbeszedmagyarorszagert.hu.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap
harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ
tér 4. I. emeletén, a testületi irodában.

Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-20-
236-0500.
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ
szerdáján, 17-tõl 18 óráig a békásmegyeri
Jobbik irodában: Kabar utca 11., elõzetes
bejelentkezés alapján: 06-30-377-1857.

MSZP-s képviselõ fogadóórája
Czeglédy Gergõ, a 6. számú egyéni válasz-
tókerület önkormányzati képviselõje min-
den hónap elsõ hetében, szerdán 16.30-tól
17.30 óráig az MSZP III. kerületi irodájá-
ban: Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái

Készülõ Kerületi Építési
Szabályzat 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
polgármestere felhívással fordul a kerületi
társadalmi és érdekképviseleti szervek-
hez, valamint a lakossághoz.
Az önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet alapján teljes eljárásban
történõ véleményezési eljárással az alábbi
területre készít Kerületi Építési Szabályza-
tot (továbbiakban: KÉSZ):
Budapest Fõváros III. kerület, Pünkösd-
fürdõ utca-Királyok útja-kerülethatár-
Duna folyam által határolt terület.
Jelenleg a tervezési területre vonatkozóan
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló, 32/2001.
(XI.30.) önkormányzati rendelete (ÓBVSZ)
van hatályban.
A Fõvárosi Vízmûvek tulajdonát képezi a
Bp., III. ker. Pünkösdfürdõ u. 63626 hrsz.
alatti ingatlan.
Az ingatlan jelenlegi hasznosítása igen el-
térõ, déli részén a vízmûtelep és gépház,
míg északi részén üdülõ- és sporttelep
mûködik.
Az ingatlanra ez idáig kerületi szabályozá-
si terv nem készült, arra jelenleg az
ÓBVSZ elõírásai vonatkoznak. Az ÓBVSZ
2. sz. mellékletét képezõ övezeti terv sze-
rint a teljes ingatlan VT-VB-III jelû, vízgaz-
dálkodási területek elnevezésû övezeti be-

sorolásba tartozik. Az ÓBVSZ alapján a
fenti övezetben kizárólag a terület mûköd-
tetéséhez szükséges:
a) technológiai építmények,
b) raktározási építmények,
c) irodai épületek,
d) az üzemeltetést biztosító szolgálati la-
kóépületek
helyezhetõk el.
A Fõvárosi Vízmûvek a Pünkösdfürdõ utcai
telephelyén, a telek északi részén meglé-
võ üdülõ- és sporttelep fejlesztését, bõvíté-
sét tervezi.
Az ingatlan hatályos övezeti besorolása a
terület sport, ill. rekreációs célú fejlesztését
nem teszi lehetõvé, ugyanakkor a Fõváro-
si Közgyûlés által elfogadott új Település-
szerkezeti Tervben (TSZT) a terület északi
része K-Rek (nagykiterjedésû rekreációs
és szabadidõs terület) területfelhasználási
egységbe került. Ebbe a kategóriába a
nagy zöldfelülettel rendelkezõ, a lakosság
és a turizmus számára jelentõs, az aktív
pihenést szolgáló területek tartoznak. A
sport- és strandlétesítmények mellett az
ezeket kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú
létesítményeket (szállás-szolgáltatás, ven-
déglátás stb.) is el lehet helyezni.
Az új TSZT önmagában még nem kelet-
keztet építési jogosultságot a tulajdonos
számára, éppen ezért a TSZT lekövetésé-
hez, azaz az övezeti besorolás megváltoz-
tatásához kerületi építési szabályzat

(KÉSZ) készítése szükséges. A település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökrõl, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézmények-
rõl szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
20.§ (6) bek. b) pontja alapján a Fõvárosi
Vízmûvek területének fejlesztését lehetõvé
tevõ KÉSZ-t a Pünkösdfürdõ utca-Királyok
útja-kerülethatár-Duna folyam által határolt
területre - mint együtt tervezendõ területre
- kell kidolgozni.
A KÉSZ készítésének célja,
• a Fõvárosi Vízmûvek a Pünkösdfürdõ ut-
ca 63626 hrsz. alatti telephelyének északi
részén meglévõ üdülõ- és sporttelep fej-
lesztésének, bõvítésének lehetõvé tétele.
• a Bp., III. ker. 63626 hrsz. alatti ingatlan te-
lekalakítási lehetõségének megteremtése.
A KÉSZ elkészítésének várható hatása,
hogy az érintett terület jogi és fizikai rende-
zési lehetõségének megteremtése által a
jelenlegi használatnak megfelelõ és e sze-
rint fejleszthetõ környezet alakul ki.
Felkérem az érintetteket, hogy ameny-
nyiben a tárgyi területre készülõ KÉSZ-
szel kapcsolatban elõzetes javaslatuk
van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi és Várostervezési Irodájához
(Bp., III. Hídfõ utca 18.) 2015. március 30-
ig juttassák el. Bús Balázs

polgármester
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Rejtvényünkben Dél-Magyarország természet-
védelmével kapcsolatban talál neveket. Megfej-
tés a vízszintes 1., 7., 26., 41., 58., valamint a füg-
gõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Közismert növény. 7. A termé-
szetvédelmi terület neve (zárt betûk: D. V. E. K.).
13. Katonai fizetség. 14. Elzáródik. 15. Vers mûfaj. 16.
Ú. T. Z. 17. Egyfajta jog. 19. Egyenes, sima, angolul.
20. Brit út. 22. Óraadó része! 23. Tõle lefelé. 24. Hegy-
csúcsok. 26. Kedves növény. 18. Kiejtett mássalhang-
zó. 29. Gordon …, étel. 20. Nagy Londonban. 31.
Zambiai, görög és egy fél zairei autó jele. 33. Egyfaj-
ta csipszek. 35. A. A. S. 36. … Zsuzsa, filozófus. 37.
GGGGGGGGG. 38. I. G. K. 39. AA. 40. Ebház. 41.
Szintén védett növény. 44. Indítja. 46. Kastély. 47.
Névelõs tagadás. 48. Cassiopé része! 49. Megszégye-
nít. 51. Idõnként. 23. Oxigén és nátrium vegyjele. 54.
Török méltóság volt. 55. Vajon étkeznél?. Falusiasan.
56. Sok fából áll. 58. Még egy védett növény. 
FÜGGÕLEGES: 1. Kevesen ismerik ezt a növényt
(zárt betûk: S. D. O. Ó.). 2. Állatbiztató eszköz. 3. Af-
rikai állat. 4. Némán kel! 5. Magasztos versfajta. 6.
Madridi múzeum, fordítva. 7. Bakonyaljai víz. 8. Kb.
tudniillik. 9. Norvég, uruguay-i, olasz autók jele. 10.
Rangjelzõ. 11. Régen írja. 12. Káderben van! 18. Házi-
állat. 19. Letartóztatás féle. 21. Büntetõintézet volt. 23.
A. Y. 25. Császári és királyi rövidítése volt. 27. Tóga
egynemûi. 28. Fizikai mértékegység. 32. Kecsesen a ze-
nében. 34. Mely helyen. 35. Ötölné. 36. Lassító szerke-
zet. 38. Izomkötõ szövet. 42. Õsi sumer város. 43. Gye-
vel az elején srácok. 45. Szervadó. 46. Áhítás. 47a. Mo-
zi egyik fele. 50. Levegõ. 51. Kongóban van! 52. Néma
rõfös! 55. Elán egynemûi. 57. Osztrák, belga autók jele. Ipacs László
A február 13-án megjelent, „Mondóka a farsanghoz” címû rejtvényünk
megfejtése: „Elegünk van már a télbõl, hóból, fagyból, hideg szélbõl”.

Ott délen, télen

ACsillaghegyi Pol-
gári Kör szerve-

zésében rendezték a
téltemetõ farsangi mu-
latságot a Csillaghegyi
Közösségi Ház udva-
rán február 14-én. A
kolbásztöltõ versenyen
tizenkét csapat mérette
meg magát – kik tud-
nak finomabb, ízlete-
sebb kolbászt készíte-
ni. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyûlési képviselõ is
a zsûri tagja volt. Többféle kategóriát állítottak fel, díjaztak. Többek kö-
zött a legígéretesebb, legharmonikusabb, legfûszeresebb kolbászt készítõ
csapatot, elismeréseket adtak át a közönség-kedvenc és a legviccesebb

versenyzõknek is. A mulat-
ság egyik fõ eseménye a lo-
vasok, betyárok felvonulása
volt, melyet nagyon sok he-
lyi lakos és vendég kísért fi-
gyelemmel, csakúgy, mint
az este tartott dõre-égetést és
a tûzzsonglõr mutatványt.

Eltemették a telet Csillaghegyen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 

1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com
Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete, a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ

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

hónap negyedik keddjén 17-tõl 19 óráig. Érdeklõdni a 453-2900-ás tele-

fonszámon lehet.

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

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

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

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

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

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

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

alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig foga-

dóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdek-

lõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a

budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés

szükséges.) 

• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart

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

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

lott a 06-30-546-2202-es számon.)

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca

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

órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-

nácsadással egészül ki.

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

ében, pénteken 14-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus

utca 1-3. Tel.: 368-9464). * Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba

(MSZP), szociális kérdésekben minden hónap utolsó hetében,

csütörtökön 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca

1-3. Tel.: 368-9464). * Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden

hónap elsõ hetében, hétfõn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi

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

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

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

Állások az Evezõs Sörkertben
A március 13-án nyitó 

Evezõs Sörkertbe 

(III. kerület Római-part 34.) 

a 2015. évre munkatársakat keresünk 

az alábbi szakmákban: 

• érettségizett szakács, tálaló szakács, 

érettségizett vendéglátóipari eladó (pultos). 

• kerthelyiségünkbe leszedõ és udvartakarító, 

valamint konyhai kisegítõ. 

Telefon: 06-30-863-0727, 06-30-864-5562, 

vagy személyesen a megadott címen. 

Polgári Esték Csillaghegyen 
„Világ válságban” címmel a Polgári Esték Csillaghegyen rendez-
vénysorozat következõ elõadását március 4-én 18 órai kezdettel
tarják a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.).
Vendég: Tóth István szakértõ. (A belépés ingyenes. A rendez-
vényt a Fidesz III. kerületi Szervezete szervezi.)

A z Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény mun-

katársai több száz kerületi
idõskorú polgárnak segítettek,
hogy részt vehessenek az Er-
zsébet program 2015. évi,
nyugdíjasoknak kiírt kedvez-
ményes üdülési vagy fürdõbe-
lépõ pályázatán.

A pályázatokat csak elektroni-
kus úton lehetett benyújtani feb-

ruár 9-ig. Az intézmény szakem-
berei minden hozzájuk forduló
nyugdíjasnak segítettek a pályá-
zat feltöltésében, amennyiben
nem rendelkeztek internettel,
vagy szkennelési lehetõséggel.

(Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény szolgáltatá-
sairól sok hasznos információ
található az intézmény honlap-
ján: www.oszszi.hu.)

Segítség üdülési pályázathoz

Gyászhír
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
Vitkay Béláné (Gizi néni) 2015.
január 31-én, életének 105. esz-
tendejében elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása és urnasírban
történõ elhelyezése 2015. márci-
us 5-én 14 órakor lesz az Óbudai
Temetõ I. ravatal termében.

• A DélUtán Alapítvány 40 éven

felülieknek ingyenes, internetes

társ- és társaságkeresõ szolgá-

latot indít: tarsaster.hu 

• A telefonos lelkisegély szol-

gálat változatlanul a 13777-es

és a 06-80-200-866-os ingye-

nes számokon érhetõ el.
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A Szentendrei úti rendelőintézetben új
fogorvos kezdte meg a gyógyító munkát. A
nyugdíjba vonuló dr. Tóth Lajos betegeit
ezentúl dr. Dávid Ádám látja el.

D ávid doktor néhány éve végzett a Debre-
ceni Egyetemen. Fogorvosi tevékenysé-

gét a Hajdú-Bihar megyei Görbeházán kezd-
te. elmondása szerint igazi mélyvíz volt, meg
kellett tanulnia az önálló munkát, döntésho-
zatalt. E komoly tapasztalatokkal felvértezve
döntött úgy, hogy párjával a fővárosban kez-
denek közös életet.

Szakmai elhivatottsága vitathatatlan. A
körzet betegeinek új, f iatalos lendületet,
XXI. századi tudást és hozzáállást kínál. Hi-
te szerint a gyógyító munkának része kell,
hogy legyen a türelem, a részletes magyará-
zat. Szeretné minden betegét meggyőzni a
megelőzés, az időszakos ellenőrzés fontos-
ságáról.

Dávid doktor elmondta, örülne, ha a pácien-
sek tisztában lennének avval, hogy ebben a ren-
delőben a megelőző kezelések, ideértve a fogkő
eltávolítást, depurálást is, a konzerváló fogá-
szati kezelések (pl. az esztétikus tömések) a tár-
sadalombiztosítással rendelkezőknek díjmen-
tesek. A fogpótlások ugyan térítéskötelesek, ám
a magánrendelőkhöz képest jóval kedvezőbb
árúak. Mindezek ellenére a minőségben nin-
csen kompromisszum!                                  (x)

Generációváltás a Szentendrei úti fogászaton

DDrr.. DDáávviidd ÁÁddáámm vváárrjjaa kkeeddvveess bbeetteeggeeiitt aa SSzzeenntteennddrreeii úútt 22//aa ccíímmeenn hhééttffőőnn,, sszzeerrddáánn
ddéélleellőőtttt,, kkeeddddeenn,, ccssüüttöörrttöökköönn ddéélluuttáánn,, ppéénntteekkeenn vváállttoozzóó mmuunnkkaarreennddbbeenn.. BBeejjeelleenntt-
kkeezzééss,, iinnffoorrmmáácciióó rreennddeellééssii iiddőőbbeenn:: 336688-66663311;; wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ffooggoorrvvoossoobbuuddaa
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Hahota
A feleség a prospektust
nézegeti, majd a férjé-
hez fordul:
- Mi lenne drágám, ha
az idén itthon szilvesz-
tereznénk?
A férj lemondóan vála-
szol:
- Gondolod, hogy meg-
engedhetjük magunk-
nak?

* * *
- Ezt a tablettát ajánla-
nám. Két hónapig szedi,
utána húsz évvel fiata-
labb lesz!
- És garantálja, hogy
azért továbbra is ka-
pom majd a nyugdíjat? 

* * *
A szülõk hatéves kisfi-
ukkal a zápor elõl a kis-
vendéglõbe menekül-
nek. Az apa két korsó
sört kér. A kisfiú bizal-
masan hozzáhajol:
- Nem kellene anyának
is rendelni valamit?

* * *
A sündisznó panaszko-
dik a barátjának:
- Hiába, ez így nem
megy tovább. Elválok.
Nem tudom elviselni az
állandó szurkálást!

* * *
Két búvár dolgozik a
tengerfenéken. Az egyik
telefonkapcsolatban áll
a hajóval. Õ kapja a hírt
a katasztrófáról. Figyel-
mezteti társát:
- Mindent abba kell
hagynunk és fel kell
mennünk, mert süllyed
a hajó!

* * *
Fiatal házasok ebédel-
nek. Az asszonyka már
megint szörnyen elsózta
a levest. A férj hõsiesen
kanalazza, a nõ pedig
kínjában csacsogni kezd:
- Azt olvastam, hogy
minden felnõtt ember
három-négy kiló sót
eszik meg egy évben…
- Igen, kedvesem, de
nem egyszerre.

* * * 
- Ki követi el a legtöbb
összeadási hibát?
- Az anyakönyvvezetõ.

Két hónapig tilos megállni
a Bécsi út Viador utca és
Kiscelli utca közötti ré-
szén a budai fonódó villa-
moshálózat építése miatt.

Február 23-a és márci-
us 23-a között a Bé-

csi út 93. (a Viador utcai
csomópont környezete)
és a Bécsi út 133. (a
Selmeci utcai csomó-
pont) között a városhatár
irányú útpályán a budai
fonódó villamoshálózat
építéséhez kapcsolódó
közmûmunkákat végez-
nek: lezárják a villamos-

vágányt és a mellette
lévõ közúti sávot. Eb-
ben az idõszakban a
közúti forgalom a
parkolásra kijelölt
sávban haladhat,
ezért a Bécsi út érin-
tett szakaszán ideigle-
nesen tilos megállni.

A közmûmunkák
várhatóan március
24-étõl - elõrelátha-
tóan április 21-éig - a
Bécsi út 125. (a
Szomolnok utcai
csomópont környezete)
és a Bécsi út 173. (a
Kiscelli utcai csomó-

pont környéke) között
folytatódnak a fentiek-
kel azonos forgalomkor-

látozással. A közösségi
közlekedés járatait az
építkezés nem érinti.

Tilos a megállás a Bécsi út egy szakaszán 

M egerõsítik az alag-
útfödémet a Bat-

thyány téren, ezért átme-
netileg jelentõs változá-
sok történtek a szentend-
rei HÉV-közlekedésé-

ben. A BKK tájékoztatá-
sa szerint a budai fonódó
villamos építéséhez kap-
csolódó munkálatok mi-
att a H5-ös HÉV helyett
H5-ös jelzéssel HÉV-

pótló busz szállítja
az utasokat febru-
ár 23-ától március
13-áig a Batthyá-
ny tér M+H és a
Margit híd, budai
hídfõ H között. A
szerelvények rövi-
dített útvonalon - a

Margit híd, budai hídfõ
és Békásmegyer, illetve

Szentendre között - köz-
lekednek.

Három hétig nem jár a HÉV a Margit híd és a Batthyány tér között


