
Folytatjuk a társasházaknak szóló so-
rozatunkat. Ezúttal a panelépületek 
felújításáról olvashatnak.

Bankkártyával vagy átutalással is fizet-
hető a gyermekek étkezése, online in-
tézhető a lemondás is.

A lomok kikészítésének pontos időpontjá-
ról a lomtalanítás előtt legalább 10 nappal 
hivatalos levélben értesítik a lakosságot.
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Nemzeti ünnepünk 
alkalmából átadták a 
Parlamentben a Kos-
suth- és Széchenyi-dí-
jakat március 15-én. 

A kitüntetettek kö
zött két óbudai 

művész is van. Budai 
Ilona népdalénekes, az 
Óbudai Népzenei Isko
la népiének-tanára, a tradicioná
lis magyar népi kultúra hiteles 
továbbörökítője. Balázs „Fecó”, 

Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, a 
Korál együttes alapító tagja, 
számos örökzöld sláger szerzője. 

Két Kossuth-díjas Óbudáról
Idén immár ötödik alkalommal 

rendezi a „Szabadidő, szeretem!” 
elnevezésű ingyenes sportrendez
vény-sorozatát az Óbudai Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata tá
mogatásával. Az eseményeket beha
rangozó március 16-ai sajtótájékoz
tatón megjelent Varga Mihály nem
zetgazdasági miniszter, országgyű
lési képviselő, Bús Balázs polgár
mester és Storcz Botond háromszo
ros olimpiai bajnok, a rendezvényso
rozat fővédnöke is.  Tudósítás a 2. oldalon

Egész évben sportprogramok
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A sajtótájékoztatót követően, 
az elmúlt hétvégén (márci

us 20-án) már megtartották az 
első programot, az Óbudai Ta
vaszköszöntő Teljesítménytú
rát. Ezen az óbudaiak a felké
szültségüknek megfelelően egy 
hosszú, egy rövid és egy családi 
táv közül választhattak, mely
nek során 28, 16 és 6 kilométer 
hosszan a Budai-hegyek útvo
nalán haladhattak végig. 

A „Szabadidő, szeretem!” 
sportrendezvény-sorozat célja a 
III. kerületi lakosság figyelmé
nek felhívása az egészséges, ak
tív életmód fontosságára. Napja
inkban az egészség értékké vált, 
a mozgás betegségmegelőző 
funkciójának felismerése mind 
többekben jelentős szemléletvál
tozást hozott. A sport fontos sze
repet játszik a fizikai és mentális 
egészség megőrzésében, az 
egészségtudatos életmód és ma
gatartás kialakításában. 

Olimpiai sportágak
Az óbudai sportrendezvény-

sorozat minden évben különböző 
tematikával jelentkezik. A 2016. 
évi események az olimpiai sport
ágakra épülnek fel. Az ingyenes 
sportrendezvényeken évről évre 
több ezer látogatót és sportolót 
sikerül megmozgatni. A 2015. 
évi részvételi számok is azt mu
tatják, hogy a lakosság érdeklő
dése töretlen. Míg tavaly 6540 fő 
vett részt a programokon, az el
múlt négy évben összesen 28 090 
ember figyelmét sikerült felhívni 
az egészségmegőrzés és a moz
gás fontosságára. 

A rendezvénysorozat fővédnöke 
Storcz Botond háromszoros olim
piai bajnok, világ- és Európa-baj
nok kajakozó, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség vezetőedzője a 
sport elkötelezett híveként és tá
mogatójaként szívesen vállalta, 
hogy képviseli, erősíti az esemény
sorozat által képviselt célokat. 

8 esemény
Csiki Attila, az Óbudai Sport 

és Szabadidő Nonprofit Kft. cég
vezetője a sajtótájékoztatón a 
rendezvénysorozat állomásait is
mertette, amely idén 8 eseményt 
jelent, ingyenes sportolási lehe
tőséget kínálva kicsiknek, na
gyoknak, fiataloknak és idősek
nek egyaránt. A cégvezető el
mondta, a céljuk idén is az, hogy 
felhívják a III. kerületi lakosság 
figyelmét az egészséges, aktív 
életmód fontosságára. Minden 
évben igyekeznek valami újdon
ságot felmutatni, vagy a progra

mokat a lakossági 
igényekhez igazítani. 
Idén újdonság, hogy 
a 7 kilométeres futás 
során is lesz időmé
rés, valamint az idő
seknek nordic wal
king számot is beik
tattak.

Varga Mihály nem
zetgazdasági mi-
niszter, országgyűlé
si képviselő eddig 
minden évben meg
látogatta a Futófesz
tivált, amelyen részt 
is vett családjával a 
futószámban. A mi
niszter kiemelkedő
nek nevezte az óbudai lehetősé
geket, hiszen mint mondta, Óbu
da-Békásmegyer a rendezvény
sorozattal kitűnik a kerületek kö
zül, mert jól láthatóan a progra
mokkal az egész évet felölelve 
nyújtanak ingyenes sportolási le
hetőséget a családoknak.

Népegészségügyi 
program

Bús Balázs, Óbuda-Békásme
gyer polgármestere a kerület 
adottságaival is magyarázta 
mindezt, hiszen a kerület Duna-
partja, illetve hegyes vidékei 
változatos sportolási lehetősé
geket kínálnak. Mindehhez 
azonban közönség is kell, ami 
Óbudán szerencsére megvan, 
ugyanis a fővárosban – talán az 
újpestiek mellett – a leginkább 
lokálpatrióta lakossága Óbudá
nak van. Az eseménysorozat 
népszerűségét persze az is nö
veli, hogy az elmúlt évben meg
duplázódtak a rendezvények, 
valamint idén is sikerült ezek 
számát növelni. Ugyancsak 
hozzájárul a rendezvények láto
gatottságához, hogy a kerületi 
sportnapok eseményein egyben 
egészségügyi szűrővizsgálato
kon is részt vehetnek a kerületi 
lakosok. - A rendezvénysorozat 
többről szól, mint a sport, itt 
egy népegészségügyi progra
mot valósítunk meg, amelynek 
részei az ingyenes egészségügyi 

szűrések is - hangsúlyozta a 
polgármester.

Kozmann György sportért fe
lelős helyettes államtitkár, vi
lág- és Európa-bajnok kenus jó 
útnak találta a népegészségügyi 
megközelítést, ami a kormány 
céljával is megegyezik, hiszen a 
népegészségügyi adatokon kí
ván javítani. Az ilyen célokat az 
ehhez hasonló programokkal 
lehet elérni. 

Storcz Botond háromszoros 
olimpiai bajnok kajakozó, a Ma
gyar Kajak-Kenu Szövetség ve
zetőedzője örömmel vállalta a 
fővédnökséget, mert mint el
mondta, az olimpia évében külö
nös jelentősége van az egészsé
ges életmód népszerűsítésének, 
ami a rendezvény alapvető célja, 
és ami egybeesik az ötkarikás já
tékok célkitűzéseivel. Az olimpi
ai bajnok szerint a gyerekekhez 
és a szülőkhöz így lehet közel 
vinni a sportágak bemutatását, 
hogy a számítógépen kívül más
hoz is kedvet kapjanak.

Szabadidősportok 
népszerűsítése

Dr. Bartha Csaba, a Magyar 
Olimpiai Bizottság sportigazga
tó-helyettese szerint közismert, 
hogy a kormány stratégiai ága
zatként tekint a sportra. Ezen be
lül a szabadidősportok terjeszté
se az egyik legfontosabb felada
ta a MOB-nak is. Azt próbálják 

elérni, hogy az eredendően szer
vezetlen szabadidőt szervezetté 
tegyék, legfőképpen sporttal, 
amely a testkultúra alakítását, a 
gyermekek koordinációját, kon
dícióját, emocionális és kognitív 
képességeinek fejődését segíti.

Jótékonyság
A sportprogramokon a szerve

zők kiemelt figyelmet fordítanak 
a jótékonyságra, ebben az évben 
a Gézengúz Alapítványt támo
gatják. Dr. Schultheisz Judit, a 
Gézengúz Alapítvány orvos igaz
gatója az Óbudán huszonöt éve 
működő alapítványról elmondta, 
hogy elsősorban koraszülött és 
központi idegrendszeri sérült 
gyermekekkel foglalkoznak. A 
rendezvény kapcsán hívta fel a fi
gyelmet arra, hogy a sport és a 
koraszülöttek terápiás kezelése 
mennyire összefonódik, a sérült 
gyermekeket vízi terápiával, 
úszással segítik fejlődésükben. 
Örömét fejezte ki, hogy idén ők a 
támogatott szervezet, mert az 
ilyen alkalmak hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az egészséges embe
rek közelebb kerüljenek a sérült 
társaikhoz, empátiát és elfoga
dást ébresszenek bennük.

Szűrések
Az Óbudai Sportágbörzén és 

az Óbudai Futófesztiválon a 
Szent Margit Rendelőintézettel 
együttműködve ingyenes egész
ségügyi szűrővizsgálatokon ve
hetnek részt a látogatók. Idén is 
díjazzák a Legsportosabb Óbu
dai Iskolát, így az a III. kerületi 
iskola kap 100.000 forint értékű 
sportszerfelajánlást, melynek ta
nulói a legnagyobb számban 
vesznek részt az Óbudai Sport
ágbörzén.                             B. Z.

Egész évben sportprogramok
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Nyolcszor annyian vettek 
részt az ötödik éve megren-
dezett Óbudai Teljesítmény-
túrán március 20-án, mint 
tavaly ősszel. Kellemes, ta-
vaszias idő fogadta a kirán-
dulókat.

A legrövidebb, családi 
távon 538-an, a 16 ki

lométeren 879-en, a 28 ki
lométeren 340-en indultak 
el. Egyre több kerületi 
sportegyesület és iskola 
szervezett formában vesz 
részt a rendezvényeken, 
többek között a Budai Ak
robatikus Sport egyesület 
(BASE), a Gankaku Sport
egyesület és a Pais Dezső 
Általános Iskola pedagó
gusai és tanulói. Ahogyan 
ősszel, ez alkalommal is 
elindultak az Óbudai Nor-
dic Walking Klub tagjai, 

22-en a 16 kilométeres, 5-
en pedig a 6 kilométeres 
távot teljesítettek.

A célba 11 órától 17 órá
ig folyamatosan érkeztek a 
túrázók, őket levessel, 
majd zsíros kenyérrel és 

üdítővel várták a szerve
zők. Virágvasárnap alkal
mából virágmagok elülte
tésére is lehetőség volt, hi
szen a néphagyomány sze
rint az ekkor elültetett vi
rágok szebbek és illatosab

bak lesznek. Az előre be
készített 300 cserép alig 2 
óra alatt elfogyott. A ba

rokk zene nagy mestere, 
Johann Sebastian Bach ze
neműveiből készült válo
gatás szólt a Csúcshegyi 
Menedékháznál, ezzel tisz
telegve a 331 éve, március 
21-én született zenei láng
elme előtt.

Az idei Szabadidő, 
Szeretem rendezvényso
rozat Ötpróba játékának 
első pecsételő állomásán 
262-en töltötték ki a tel
jesítés igazolására alkal
mas kiadványt és szerez
ték meg első pecsétjüket. 

A következő próbát, az 
immár kétnapos Óbudai 
Futófesztivált április 23-
án és 24-én tartják a pün
kösdfürdői Duna-parton. 

Soha nem látott érdeklődés a teljesítménytúrán

„Pedagógiai Érdemekért”-díj 
és „Elismerő Oklevél” adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 23/1996. (VI. 1.) számú rendeletével a 
kerületben dolgozó pedagógusok elismerésére „Pe-
dagógiai Érdemekért” kitüntetést alapított, mely 
évente legfeljebb 15 fő részére adományozható.
Ugyanezen rendelet értelmében 3 darab „Elismerő 
Oklevél” adományozható a kerület oktatási intéz-
ményeiben legalább 10 éve lelkiismeretes munkát 
végző, nem pedagógus közalkalmazottak részére.
A „Pedagógiai Érdemekért” kitüntetésre és az „Elis-
merő Oklevél”-re az intézményvezetők, pedagógu-
sok, szülők és diákok, valamint szakmai szervezetek 
és az önkormányzat képviselői tehetnek javaslatot.
A kitüntetésekre a javaslatokat legkésőbb 2016. 
április 15-ig kérjük postai úton, valamint e-mail-
ben is megküldeni a következő címekre: Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat, Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és 
Kulturális Főosztály, Oktatási Osztály 1033 Bu-
dapest, Fő tér 3., e-mail: horanyi.anna@obuda.hu. 
Minden javaslatot külön kérünk benyújtani, részletes 
indoklással. A díjakat a Pedagógus Napon adják át. 
(A jelölésekkel kapcsolatban további információt 
Horányi Anna nyújt a 437-8548-as telefonszámon, 
vagy a horanyi.anna@obuda.hu e-mail címen.)

Fotók: Antal István
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Több mint negyven napiren-
di pontról döntöttek a képvi-
selők a március 18-ai testüle-
ti ülésen. Göncz Árpád em-
léktáblájáról, a környezetvé-
delmi cselekvési program-
ról, a pedagógusi kitüntetési 
díjak növeléséről, valamint a 
társasház-felújítási és zöld-
terület-gondozási pályáza-
tokról tárgyalt többek között 
a kerület képviselő-testülete.

 Emléktáblát kíván 
állítani az önkormányzat 
a Göncz családdal együtt
működve Göncz Árpád 
korábbi köztársasági el
nök, Óbuda-Békásme
gyer díszpolgára tisztele
tére egykori óbudai lakó
helyén, a Bécsi út 88-90. 
számú ház homlokzatán. 
Ebből a házból vitték el 
1957. május 23-án Göncz 
Árpádot (ugyanaznap tar
tóztatták le Bibó Istvánt 
is), ezért az emléktáblát 
2016. május 23-án helyez
nék el, amennyiben az 
érintett lakóközösség eh
hez hozzájárul. A Göncz 
Árpád Alapítvány köz
adakozásból portrészob
rot állítana az író, politi
kus tiszteletére az Óbudai 
Egyetem Parkban, amely 
elképzelést az önkor
mányzat is támogat. 
 Bővült a pedagógusi 
kitüntetési díjak esetében 
a javaslattételre jogosul
tak köre és nőtt a díjakkal 
járó pénzjutalom összege 
is. A helyi rendelet alapján 
a „Pedagógiai Érdeme
kért” elnevezésű díj leg
feljebb 15 fő, a kerületben 
működő oktatási intéz
ményben dolgozó peda
gógus részére, az „Elis
merő Oklevél” elnevezésű 
díj legfeljebb 3 fő, a kerü
let oktatási intézményei
ben hosszabb idő óta lel
kiismeretes munkát vég
ző, nem pedagógus közal
kalmazott részére adomá
nyozható. A pedagógusi 
kitüntetési díjak a magas 
színvonalú szakmai tevé
kenység elismerése. En
nek értékét növelte meg 
összegében a testület, 
amikor a Tiszavölgyi Ist
ván-díjjal bruttó 900 ezer 
forint, a Pedagógiai Érde

mekért-díjjal 500 ezer fo
rint, az Elismerő Oklevél
lel 200 ezer forint összegű 
pénzjutalmat határozott 
meg.
 A Térszínház alkotó
műhely 2012-től közszol
gáltatási szerződés kereté
ben együttműködik Óbu-
da-Békásmegyer Ön kor-
mány zatával, amelynek 
megfelelően a kerület kul
turális életében a Térszín
ház oktatási, művészeti 
szolgáltatásaival vesz 
részt. A lejárt támogatási 
szerződés ismételt meg
kötésétől a kerület azt vár
ja, hogy az egyesület a ke
rület kulturális program
kínálatának színesítésé
hez az ifjabb generációt is 
megszólító programkíná
lattal járul hozzá.
 A Szent Flórián szo-
borcsoport rendbehozata
la, valamint a Flórián téri 
aluljáró dél-keleti belső 
homlokzata megújítása 
után az önkormányzat 
szeretné a két templom kö
zötti területen, a Mókus 
utca vonalán, az úgyneve
zett Krúdy-negyed kör
nyezetrendezését is meg
valósítani, amihez a kivi
teli kertépítészeti tervezés 
már folyamatban van. A 
kertépítészeti tervezésnek 
azonban nem része a ta-
karatlan tűzfalak, vagy a 
környezetben lévő épüle
tek – hangulatukban a ter
vezett Krúdy-negyedhez 
illeszkedő – festése. Ezért 
az Árpád hídi felüljáró 
pillérjeivel együtt ezek 

kifestését is támogatták a 
képviselők, az ehhez szük
séges összeget pedig a vá
rosrész 2016-os költségve
tésében a tartalékkeret ter
hére különítették el.
 A kerület külterületi ré
szén elhelyezkedő Csúcs-
hegy besorolás szem pont-
jából jelenleg mezőgazda
sági terület, fejlesztésre ki
jelölt, kiskertes rekreációs 
terület övezetbe tartozik, 
mely magában hordozza 
annak a lehetőségét, hogy 

távlatokban belterületbe 
kerüljön. Csúcshegy terü
letéről rendszeresen érke
zik a belterületbe vonással 
kapcsolatos igény az ön
kormányzathoz. A távlati 
lehetőségek feltérképezé
séhez meg kell vizsgálni és 
meg kell határozni a távlati 
fejlesztési lehetőségeket, 
azok ütemezhetőségét, szi
gorú feltételeit is. 

Mindezek alapján tá
mogatta a testület, hogy a 
térségről településrende-

zési tanulmányterv ké-
szüljön, mely tartalmaz
za a hatályos jogszabályi 
háttér elemzését, és kidol
goz egy metodikát, mely 
lépésről lépésre meghatá
rozza, hogy mi lehet 
Csúcshegy további sorsa.
 A képviselők döntése 
alapján Óbuda-Békásme
gyer Önkormányzata zöld-
felület gondozási pályá-
zatot hirdet a kerületben 
lévő társasházak és lakás
szövetkezetek részére. A 
pályázaton elnyerhető leg
magasabb összeg 250.000 
forint vissza nem térítendő 
támogatás. Szintén pályá
zatot hirdet az önkor
mányzat a kerületben lévő 
társasházak és lakásszö
vetkezetek részére is álta
lános társasház-felújítás-
ra (vissza nem térítendő 
támogatás és kamatmen
tes kölcsön formájában is), 
valamint életveszély-elhá
rítás támogatására. (A 
részletes pályázati kiírá
sok hamarosan elérhetőek 
lesznek a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálati 
irodáján és a www.obuda.
hu weboldalon.)

Növelték a pedagógusi kitüntetési díjak összegét 

A kerületben lévő társashá-
zak felújítását Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 
pénzügyileg támogatja, 
azonban a beruházások mű-
szaki ellenőrzésével és el-
számolásával kapcsolatos – 
elsősorban a pályázók ré-
széről tapasztalható – rend-
szeres szabálytalanságok 
miatt a rendelet módosítá-
sára volt szükség. 

A korábbi gyakorlat 
szerint a pályázók a 

támogatott beruházás 
megkezdését és befeje
zését telefonon jelentet
ték be az Óbudai Va
gyonkezelő Zrt.-nek. A 
szóbeli bejelentésnek 
nem volt írásos nyoma, 
ami a beruházások ellen
őrzésénél, illetve elszá
molásánál problémát je
lentett, ezért a bejelen
tést írásban kell majd 
megtenni egy új forma
nyomtatványon. (A beje

lentést a pályázatok le
bonyolítását végző Vá
rosfejlesztő Kft. felé kell 
megtenni.)

Könnyítés ugyanakkor 
a pénzügyi és szakmai 
elszámolás ellenőrzési 
határidejének 15 napról 
30 napra növelése, így 
több ideje lesz a pályá
zóknak az ellenőrzés so
rán feltárt hiányosságok 
pótlására. Szigorítást je
lent a pályázat elszámo

lási határidő módosításá
ra vonatkozó kérelmek 
benyújtási határidejének 
meghatározása, kizáró
lag az elszámolási határ
idő lejárta előtt benyúj
tott kérelmek fogadhatók 
be. A változtatás szerint 
a társasházaknak tájé
koztató táblát kell a kö
zös helyiségben kifüg
geszteni, mely az önkor
mányzati támogatás ada
tairól értesíti a lakókat.

Változások a társasház-felújítások elszámolásában 

Fotók: Antal István
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Egyhangú szavazással elfo-
gadta Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a III. kerületi 
rendőrkapitányság vezető-
jének 2015. évet értékelő je-
lentését a március 18-ai tes-
tületi ülésen. 

Horváth Antal ezre
des elmondta, hogy 

az úgynevezett bűnügyi 
fertőzöttség 30 százalék
kal csökkent 2015-ben. 
Ezen felül az összesített 
nyomozás-eredményes
ségi mutatót is tovább 
tudta növelni a kapitány
ság, ami a közterületen 
elkövetett bűncselekmé
nyek esetében az 50 szá
zalékot is meghaladta. 

Ötödére csökkent a rab
lások száma. Csökkent a 
garázdaságok, illetve a 
lopások száma is. 

Különösen jelentős 
eredmény, hogy a sze
mélygépkocsi-lopások 
egyharmadával, a gépjár
mű-feltörések és a lakás
betörések száma a ne
gyedével esett vissza. A 
rablások száma mind
emellett közel az ötödére 
csökkent, ami az egyik 
legnagyobb eredmény az 
elmúlt évben. Ezzel pedig 
sikerült teljesíteni a tava
lyi év egyik legfontosabb 
célkitűzését: a bűncselek
ményszám csök kentését, 
éppen azok ban a kategó
riákban, melyek jelentős 

mértékben határozzák 
meg a lakosság szubjek
tív biztonságérzetét. A 
felderítő munka mellett a 
bűnmegelőzési tevékeny
ségre is nagy hangsúlyt 
fektetett a kapitányság. 

Horváth Antal rendőr
kapitány ugyanakkor 
sajnálatosnak nevezte, 
hogy a 2015-ös év bal
eseti statisztikája az elő
ző évhez képest növekvő 
tendenciát mutatott, a 

számokat és a sérülések 
súlyosságát illetően egy
aránt. Az idősek sérel
mére elkövetett, úgyne
vezett telefonos trükkös 
lopások száma is több 
lett a kerületben, ám év 
végére csökkentek az 
ilyen típusú bűncselek
mények.

Megköszönve a kapi
tányság elmúlt évi sike
res munkáját, Bús Balázs 
polgármester arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a 
trükkös lopásokat meg
felelő információátadás
sal, jó kommunikációval 
is meg lehet előzni, csök
kenteni. (Bővebben la
punk március 8-ai szá
mának 21. oldalán)

Évértékelő – Kevesebb a közterületi bűncselekmény

A képviselők elfogad
ták a III. kerület kö

zéptávú – a 2015-2020 
közötti időszakra vonat
kozó – környezetvédelmi 
fenntarthatósági prog
ramjának részeként a 
2016. évi környezetvé
delmi cselekvési elkép
zelést, amely rövidebb 
távon határozza meg a 
III. kerület kompetenciá
jába tartozó operatív cse
lekvési tervet. 

A cselekvési terv 
egyebek mellett magá
ban foglalja a kerékpáros 
közlekedés népszerűsíté
sét, a kerékpárutak háló

zatának kerületi bővíté
sét, az illetékes hatóság
nál a légszennyezettségi 
mérőállomás telepítésé
nek kérelmét, a felszíni 
és felszín alatti vizek 
szennyezésének megaka
dályozását. 

Szintén kitér a cselek
vési terv a zaj elleni vé
dekezés lehetőségeire, az 
allergiát kiváltó pollen-
mennyiség csökkentésé

re, a Gázgyár területén 
történő kármentesítés fi
gyelemmel kísérésére, a 
kerület érdekeinek kép
viseletére, a római-parti 
árvízvédelmi rendszer 
kiépítése során a teljes 
kerületi fakataszter elké
szítésére, továbbá a hul
ladékgazdálkodás, a kör
nyezettudatos nevelés 
fontosabb célterületeire 
és lehetőségeire is.

Környezetvédelmi cselekvési terv

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata szí

vén viseli a III. kerületiek 
egészségvédelmét, ami
nek érdekében a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen 
újabb döntés született. A 
diabétesz területén a Cu
korbetegek Budapesti 
Egyesülete a legnagyobb 
betegszervezet Magyaror
szágon. A fővárosban 11 
klubot működtetnek, ame
lyek közül Óbuda-Békás
megyeren két klubjuk van. 

Az Óbudai Cukorbete
gek Klubja a Szent Margit 
Kórházban kéthavonta 

tartja foglalkozásait, a bé
kásmegyeri pedig tavaly 
júniusig a Boldog Özséb 
Plébánián tartotta havi 
összejöveteleit. Szeptem
ber óta ez utóbbi a Békás
megyeri Közösségi Ház
ban folytatja a klubfoglal
kozásokat. 

Tekintettel arra, hogy 
tevékenységük kiemel
ten hasznos és fontos 
Óbuda-Békásmegyer la
kosságának, ezért az ön
kormányzat jóváhagyta 
a szervezettel az együtt
működési megállapodás 
megkötését.

Együttműködés a Cukorbetegek 
Budapesti Egyesületével

Elhunyt a III. kerület 
egykori alpolgármestere

Kovács Gábor 1950-ben született Buda
pesten, két felnőtt korú gyermek édesapja. 
Felsőfokú tanulmányai megkezdése előtt 
14 évig különböző munkahelyeken és be
osztásokban tevékenykedett. 1968-tól a 
Csepeli Erőmű szolgáltató üzemében dol
gozott, majd 1973-tól az MTA pszichológi
ai intézetében kapott állást. 1982-ben szer
zett villamosmérnöki diplomát a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá
nak Képviselő-testülete 1998 decemberé
ben választotta meg Tarlós István polgár
mester helyettesének; ebben a minőségé
ben a kulturális és egészségügyi terület 
felügyeletét 2002 októberéig látta el. Tagja 
volt a gazdasági és költségvetési bizottság
nak, az egészségügyi bizottságnak és a 
kulturális és média bizottságnak Alpolgár

mesteri megbízatását 
követően, 2003 január
jától a KSZKI-ban he
lyezkedett el. Eredeti
leg műszaki igazgató-
helyettesként dolgo
zott, majd a műszaki te
rület KSZKI-tól törté
nő kiszervezése után 

2007-től közbeszerzési és pályázati refe
rensként tevékenykedett. 2010. szeptember 
30-án vonult nyugdíjba. Életének 66. évé
ben, március 2-án érte a halál. Óbuda-Bé
kásmegyer Önkormányzata saját halottjá
nak tekinti.

Búcsú Simkó Rózsától
Simkó Rózsa 1984-ben kezdett dolgoz

ni a III. kerületben, az Erdőalja utcai Ál
talános Iskolában igazgató-helyettesként. 
1989-ben nevezték ki az intézmény igaz

gatójává, e munkakörét 
1998-ig látta el. Vezetői 
megbízatásának idő
szakában vette fel az is
kola II. Rákóczi Ferenc 
nevét. A rendszervál
tást követően több cik
luson keresztül tagja 
volt Óbuda-Békásme
gyer Képviselő-testületének, az oktatási 
bizottság elnökeként vett részt a szakte
rület irányítói munkájában. Vezetése 
alatt a bizottságban csökkentek a politi
kai viták, elsősorban a szakmai érvek ér
vényesültek. Mint bizottsági elnök, sike
resen szervezte, támogatta a hagyomá
nyos Óbudai Közoktatási Konferencia 
rendezvényeit, annak aktív résztvevője 
volt. (Búcsúztatóját március 23-án tartották a 
kelenföldi Szent Gellért Plébánia és Urnate
metőben.)

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma április 15-én, pénteken 
jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók 
a www.obuda.hu honlapon.

Fotó: Antal István
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A kerület egyik legvál-
tozatosabb része az a 
terület, az óbudai 2. 
számú választókerü-
let (a Tavasz utca-
Szentendrei út-Pók 
utca és a Duna által 
határolt terület, illetve 
ide tartozik a Pók ut-
cai lakótelep egy ré-
sze és a Hajógyári sziget is), amely-
nek Csapó Harold Gábor (Fidesz-
KDNP) az önkormányzati képvise-
lője. A politikust a közelmúltban 
történt és a várható fejlesztésekről 
kérdeztük

- Melyek azok a fejlesztések, 
amelyeket sikerült megvalósíta
ni az elmúlt időszakban?

- Az egyik fontos választási 
ígéretünk volt például a Szent
endrei út 89-93. előtti területen 
a gyalogos átkelőhely létreho-
zása, mert ott a Szentendrei 
úton áthaladni szándékozók 
kérték, hogy ne kelljen aluljá
rón keresztül lépcsőzniük, ha át 
akarnak kelni a kaszásdűlői la
kótelepre vagy a HÉV-megálló
hoz. Ez az óhaj időközben telje
sült, mint ahogy az is, amely 
szerint még több térfigyelő ka
merát üzemeltünk be nem csak 
kifejezetten a választókerüle
temben, hanem egész Óbuda-
Békásmegyer területén. Azt 
kell tehát mondanom, hogy 
egész Óbuda épül és szépül, s 
azoknak a polgároknak, akik 
engem megkeresnek egy-egy 
problémával, igyekszem teljesí
teni az igényüket, amennyire 
az lehetséges. Ilyen szempont
ból szerencsés helyzetben va
gyok, mert ezek az emberek ér
tékelik is a fejlesztések megva
lósulását.

- Milyen beruházások vannak 
jelenleg folyamatban, vagy mi

lyenek kezdete várható a 
közeljövőben?

- Az elmúlt időszak 
döntéseinek és előkészítő 
munkáinak következté
ben jutottunk el odáig, 
hogy már konkrét ered
ményekről is beszámol
hatok. A Gázgyár mellett 
található Graphi soft Park

ban sportlétesítmény lesz, ami a 
lakosok életkörülményeit színe
síti. Mindezek mellett megszé
pül a Fő tér 2. számú épület 
homlokzata. 

- A Gázgyári lakótelepen élők 
visszatérő gondja, hogy megvá
sárolhassák a lakásaikat, ame
lyekben legtöbbjük évtizedek 
óta él. Történt valami előrelé
pés az ügyben?

- A Gázgyári lakótelepi laká
sok nem a kerület, hanem a Fő
városi Önkormányzat tulajdoná
ban vannak. Ennek ellenére mi 
teszünk lépéseket annak érdeké
ben, hogy a főváros lépjen az 
ügyben. Én úgy tudom, hogy je
lenleg nincs akadálya annak, 
hogy ha az ott élők nem egyesé
vel, hanem többen együtt meg
keresnek bennünket, akkor mi 
hatékonyabban tudnánk együtt
működni a főpolgármester úrral 
annak érdekében, hogy megve
hessék a bérleteiket. Vélemé
nyem szerint ez a közös fellépés 
sikerre vezethet. Itt kell megem
lítenem, hogy a Gázgyári lakóte
lepen is igyekeztünk megoldani 
a kátyúproblémákat aszfaltozás
sal és szintbehelyezésekkel. 
Ugyancsak nem túl régi fejle
mény az, hogy létrehoztunk az 
ott élő idős emberek számára 
egy nyugdíjasklubot, amelyet 
azóta is sikeresen üzemeltetünk. 
A lehetőségeket pedig tovább 
bővíti az idén megvalósuló, már 
említett sportpark is.           B. Z.

Az itt élők értékelik 
is a fejlesztéseket

Könyvbemutató: Szülőfalunk, Békásmegyer 
A békásmegyeri kitelepítés 70. évfordulójára emlékezve Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormány-
zata és a „Braunhaxler” Egyesület az idei évet „2016 a Németor-
szágba kitelepített civil áldozatok emlékéve”-nek nyilvánította. 
Fővédnökségét Bús Balázs polgármester vállalta el. Az emlékév 
nyitó rendezvénye április 2-án 18 órakor lesz a Békásmegyeri 
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.), ahol kiállítással, ünnepi 
műsorral és a „Szülőfalunk, Békásmegyer” című könyv ma-
gyar és német nyelvű reprint kiadásának bemutatójával emlékez-
nek a kitelepítettekre és az itthon maradottakra, a szétszakított 
családokra. Beszédet mond Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere.

Fotó: Antal István
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Igazán szükség volt már egy 
jól felszerelt, korszerű men-
tőautóra a csillaghegyi men-
tőállomáson, hiszen a febru-
árban szolgálatba állt Mer-
cedes rohamkocsi elődje 
317 ezer kilométert futott 
2007 óta. Az új járművet 
március 11-én adták át hiva-
talosan. Az önkormányzat 
támogatása révén új men-
téstechnikai eszközök is ke-
rülhettek a kocsiba. 

A csillaghegyi mentő
állomás munkatár

sai évente 10-12 ezer be
teget látnak el. Az itt dol
gozóknak sokkal szemé
lyesebb kapcsolatra nyí
lik lehetőségük a lako
sokkal, így a mentők 
iránti bizalom is erősebb. 
Dr. Szőcs Mónika állo
másvezető főorvos az át
adáson elmondta: egy 
rohamkocsi és egy men
tőkocsi szolgál folyama
tosan, 24 órában. Mellet
tük további három men
tőkocsi teljesít szolgála
tot nappali időszakban. 
Az előző rohamkocsi 

2007-ben került az állo
másra, az eltelt évek alatt 
317 ezer kilométert tett 
meg. Az új mentőautó ki
alakításában és biztonsá
gi felszereltségében egy
aránt hozzájárul az ellátá
si körülmények javulásá
hoz. A két oldalról is nyit
ható, jobb légellenállású, 
rugalmasabb Mercedes a 

berendezések nélkül 25 
millió forintba került. 

Önkormányzati
támogatás

Bús Balázs polgármes
ter a 2006-os elhibázott 
kórház átszervezésekre 
utalva elmondta: ebben 
az időszakban a kerület
ben egyértelművé vált a 

szakszerű beteg
ellátás szempont
jából az egyik 
legfontosabb té
nyező, hogy mi
lyen gyorsan és 
hogyan érik el az 
egészségügyi in
tézményeket. - A 
betegszállításban 
legnagyobb sze
repe a mentőknek 
van, ezért is tar
tom nagyon fon
tosnak az állomás 

fejlesztését, az egészség
ügyi ellátórendszer sze
replőinek összhangját és 
megfelelő felszerelések
kel való ellátását – tette 
hozzá. Az önkormányzat 
akárcsak tavaly, idén is 
500 ezer forinttal támo
gatja a fejlesztéseket. Ez
zel többek közt az átadott 
rohamkocsiba új beren
dezések, mentéstechnikai 
eszközök is kerülhettek: 
égési kötszerek, végtag
rögzítők, egy tartalék lé
legeztető gép, és egy mo
toros leszívó is. 

Lakosok, civilek
is segítenek

Az eseményen Máté 
Gábor, az Országos Men
tőszolgálat főigazgatója 
példaértékűnek nevezte a 
III. kerületi önkormány
zat, a mentőállomás és a 
lakosság együttműködé
sét, ami az eddigi nehe
zebb körülmények között 
is magas szinten tartotta 
az ellátást.

A városrészben élők 
szívükön viselik a mentő
állomás sorsát, amikor le
hetőségük adódik, szíve

sen segítenek. Az ado
mánygyűjtő akciók szer
vezésében kiemelkedő 
szerepet játszik a Római 
Sport Egyesület. Gyepes 
Lajos, a civil szervezet 
elnöke elmondta: segítő 
akciójukhoz rendszere
sen csatlakoznak a Ró
maifürdő Telep Környe
zetvédő, Szabadidő és 
Diák Vízisport Egyesület 
tagjai és a helyi lakosok. 
Adományokat gyűjtenek 
a mentőállomás alapítvá
nyának, így sikerült ko
rábban  új defibrillátort 
vásárolniuk. Az RSE leg
utóbbi gyűjtésébe a Csil
laghegyi Polgári Kör is 
bekapcsolódott, és az így 
összegyűlt több mint 300 
ezer forintnyi adomány
ból egy infúziós pumpa 
megvásárlásához tudtak 
segítséget nyújtani. 

A csillaghegyi mentő
állomás alapítványát tá
mogató szervezet, Óbu
da-Békásmegyer Mentő
alapítványa és az önkor
mányzat között 1996 óta 
áll fenn együttműködés, 
mely 2009-től vált szoro
sabbá. Ennek köszönhe
tően minden évben bő
vülhet a mentőegységek 
felszerelése, és lehetővé 
válik az állomás kisebb 
karbantartási munkálata
inak kivitelezése. A men
tőállomás munkatársai 
rendszeresen részt vesz
nek az önkormányzat 
rendezvényein, többek 
közt az óbudai közbiz
tonsági napon, valamint 
az újraélesztés techniká
jára oktatnak kerületi pe
dagógusokat, rendőröket. 
Mártai István, az Óbuda
Békásmegyer Mentőala
pítvány elnöke megerősí
tette: kevés helyen ta
pasztalható ilyen szintű 
összefogás, támogató jó 
szándék.                  Sz. Cs.

Évente több mint tízezer beteget látnak el

Új rohamkocsi a csillaghegyi mentőállomáson

1% 1% 1%
A lakosok gyakran mondják, hogy a lelkiismeretes 
ellátásért cserében ők is szívesen segítenének a 
mentőállomásnak. Kérik, aki teheti, adója egy szá-
zalékának felajánlásával támogassa a helyi szinten 
segítő Óbuda-Békásmegyer Mentőalapítványt, 
melynek adószáma: 18081864-1-41. 

Fotó: Antal István
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Számítógépes ismeretek időseknek
Március 29-én kezdődik az „Ismerkedés a számí-
tógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhe-
tik!” elnevezésű tanfolyam következő kurzusa. Ér-
deklődni és jelentkezni Neubrandt Olginál lehet a 
06-30-221-4938-as telefonszámon.

A Csukás rajzpályázat eredményhirdetése
Mint arról hírt adtunk, a Pais Dezső Általános Isko-
la tanárai rajzpályázatot hirdettek a III. kerületi isko-
lásoknak, „Csukás István 80” címmel. A választha-
tó témakörök közt a nagy meseíró verseinek sze-
replői, a Pom-Pom mesék képzelt lényei, A téli tü-
csök emlékképei, Legkedvesebb jelenetem Csukás 
István meséiből és könyvborító készítés is szere-
pel. A rajzok beküldési határideje: március 31. A 
zsűri az első három helyezettet díjazza. Az ered-
ményhirdetés időpontja: április 8. 15 óra.

50 éves a Csillaghegyi Általános Iskola
1965. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a gyere-
kek és a tanárok előtt a Csillaghegyi Általános Isko-
la (régi nevén: Dózsa György utcai Általános Iskola) 
a Ráby Mátyás utcai Általános Iskola jogutódjaként. 
Az intézmény ebben a tanévben ünnepli fennállásá-
nak 50. évfordulóját. A jubileumi programsorozatban 
április 29-én kötetlen beszélgetésre várnak min-
denkit aki ide járt, vagy itt dolgozott az elmúlt 50 év-
ben. A találkozót jó idő esetén az iskola udvarán, 
rossz idő esetén a tornateremben tartják. (Kérik, 
hogy a részvételi szándékot a talalkozo@csillagh-
bp3.sulinet.hu e-mail címen, vagy a 368-6651-es te-
lefonszámon április 20-ig jelezzék.)

Korrepetálás általános- 
és középiskolásoknak, 

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

A korai zenei fejlődés-gondozás
A kisgyermekek a magyar népzenével ismerkedhetnek meg a népi hangsze

reken keresztül. A program a Kerek Zenekar közreműködésével, Csoóri Juli
anna kisgyermeknevelő vezetésével a korai zenei fejlődés-gondozást segíti. A 
hangszerek megszólalása mozgásra, aktivitásra ösztönzi a gyermekeket, tá
mogatja  koordinációjukat, a harmonikus személyiség kibontakozását, külö
nösen jó hatással van az egyik alapvető készségre, az aktív beszéd fejlődésére. 
A bölcsődébe nem járó kisgyermekes családokat is hívják erre a zenei élményre.

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”.
www.obudaibolcsodek.hu (Az Élő népzene a bölcsődében című CD-t keressék a bölcsődékben!)

A múlt évben 31 éves lett a 
Ganz Ifjúsági Műhely. Na-
gyon sok hasznos és tartal-
mas programmal várták a fi-
atalokat 2015-ben is. 

Másodszorra nyert tá
mogatást az egye

sület a „Fogadj örökbe 
egy zöldterületet!” elne
vezésű pályázaton, mely
ből tovább szépítették a 
műhely előtti füves-virá
gos részt. Egyebek mel
lett, a hagyományokhoz 
híven megtartottak olyan 

programokat, mint a nyá
ri táborok, a meghitt ka
rácsonyi ünnepség, részt 
vettek  Óbuda Napján és 
a Civil Napon is. És ami a 
legfontosabb, mindemel
lett a gyerekek, fiatalok 
heti háromszor alakíthat
ták modelljeiket. 

Idén is várják az újon
nan jelentkező gyereke
ket: 7 éves kortól model
lező (hajó, vonat, repülő 
és a többi); 11 éves kortól 
pedig elektronikai fog

lalkozásokra. A fiatalok 
játszva sajátíthatják el a 
technikai alapismerete
ket is. A műhelyben ké
szült munkák a tanulóké 
lesznek. 

(Jelentkezni lehet a 
helyszínen, telefonon 
vagy e-mailben Kö vesdy 
Csabánál. Cím: Hímző 
utca 11. Bejárat az épület 
hátsó része felől. Tele
fonszám: 06-30-330-
5117. E-mail: kovesdy@
gmail.com) 

Várják a modellezni vágyó gyermekeket

Tartalmas programok a Ganz műhelyben
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A z önkormányzat Siófok-
sóstói táborába 6 turnus

ban várják az óbudai iskolák, 
sportegyesületek, intézmények 
által szervezett csoportokat jú
nius 20-tól július 31-ig. A tábo
rozási díj idén is 33 ezer forint/
fő/hét. 

Az ár tartalmazza a szállást, a 
napi 4 étkezést (reggeli, ebéd, 

uzsonna, vacsora), az útiköltsé
get, szabadidős- és sportprog
ramokat, valamint a strandbelé
pőket. Emellett minden résztve
vő egy „Sóstó visszavár!” fel
iratú tornazsákot kap ajándék
ba. (Érdeklődni a 388-9770-es 
telefonszámon vagy a kovacs.
bor bala@obudasport.hu email 
címen lehet.)

Táborozás a Balatonnál

„Az élet az, amiért érdemes és kell 
is küzdenünk!” - id. dr. Béres József 
életigenlő üzenetét idézve nyitotta 
meg Béres Klára, a Béres Alapít-
vány elnöke március 4-én az Új 
Színházban tizedik jótékonysági 
estjüket. Az Új Színházzal közösen 
rendezett színházi előadás teljes 
bevételét a Miskolci Megyei Kórház 
Gyermek Csontvelő-transzplantáci-
ós Osztálya javára ajánlották fel. 

A leukémiás és daganatos 
kisgyermekeket kezelő 

csont velő-transz plantációs osz
tály országos szinten végez 
csontvelői őssejt átültetést és 
sejtterápiát; Magyarországon 
mindössze két ilyen osztály 
működik, ezek egyike a Mis
kolci Megyei Kórházban. Az itt 
dolgozó orvosok és ápolók nap, 
mint nap tesznek tanúbizonysá
got példamutató kitartásról és 
elkötelezettségről; mindent el
követnek azért, hogy az osztá

lyon hónapokig kezelt gyerme
kek elindulhassanak a gyógy
ulás útján. Az osztály működé

séhez azonban nélkülözhetet
len, hogy folyamatosan rendel
kezésre álljanak a beavatkozá
sokhoz szükséges, korszerű, 
életmentő készülékek.

Az óbudai székhelyű Béres 
Alapítvány jótékonysági estjén 
az Új Színház „Béres” című 
előadását láthatták a támoga
tók. Az est teljes bevételét egy 
olyan sejtszeparáló berendezés 

megvásárlására ajánlotta fel az 
alapítvány, mely nélkülözhetet
len csont velő-transz plantációk 
elvégzéséhez, hiányában Mis
kolcon a közeljövőben e beavat
kozások le fognak állni.

- Aki Béres József nyomdo
kain halad, természetes, hogy 
fontos feladatának tekinti a da
ganatos betegségek ellen való 
folyamatos támogató munkát, 
hiszen a legendás feltaláló egész 
élete a gyógyíthatatlan betegek 
megsegítésétől, az egészségért 
vívott küzdelemről szólt. Ezzel 
a támogatással egy rendkívül 
fontos, ám megoldhatatlannak 
tűnő problémára sikerült meg
oldást találnunk. A Miskolci 
Megyei Kórházzal való kapcso
latunk nem új keletű, 10 évvel 
ezelőtt egy őssejtszámláló ké
szüléket adományoztunk a kór
háznak, melyet azóta 170 
csontvelőátültetésnél használ
tak. Biztosak vagyunk abban, 
hogy a most adományozott ké
szülék is sok, súlyosan beteg 
gyermeket segít majd a gyógy
ulásában – mondta az esten Bé
res Klára.

Az adományt Prof. Dr. Bar
kai László, a támogatott intéz
mény igazgatója vette át.

Életmentő adomány a Béres Alapítványtól

A támogatott intézmény részéről: dr. Csiba Gábor orvos-igazgató, dr. Már-
ton Gabriella főorvos, Prof. Dr. Barkai László intézmény-igazgató, dr. Simon 
Réka osztályvezető főorvos és Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke
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A panelépületek felújításáról
I. rész

Minden házgyári (panel) technológiával épült lakóház életében 
előbb-utóbb felmerül a komplex felújítás kérdése. 
Általában kétféle hozzáállással találkozunk az ilyen épületek tu
lajdonosai között. Az egyik tábor lelkesen támogatja, segíti a pro
jekt megvalósulását, míg a másik „pólus” tűzzel-vassal küzd, 
minden eszközt megragad, hogy meghiúsítsa.

Foglaljuk össze, hogy valójában miről is van szó:
30-40 évvel ezelőtt, amikor ezek az épületek „megszülettek”, egy 
egészen más gazdasági, energiapiaci helyzet volt. Bizonyára so
kan emlékeznek azokra az időkre, amikor 26 fokban „kisnadrág
ban” kellett a lakásokban létezni és maximum az ablak kinyitásá
val lehetett mérsékelni a már-már kibírhatatlan meleget. Egyszó
val: túlfűtötték az épületeket. 
Napjainkban az energiafelhasználás, a környezetvédelem, a gaz
daságosság kiemelt fontosságú tényezővé vált nem csak Magyar
országon, hanem az egész világon.
A 2000-es évek elején kezdődtek el a különböző konstrukciójú, 
változó műszaki tartalmú és rendkívül vegyes finanszírozású fel
újítási pályázatok.
A kezdeti időkben a társasházak a Főtáv úgynevezett Öko prog
ramjait valósították meg, amely nagyon leegyszerűsítve a fűtési 
rendszer szabályozhatóságát és mérhetőségét jelentette. Ebbe tar
tozott bele a mai napig „vörös posztóként” tekintett költségosztás 
rendszere. 
Pár évvel később megjelentek a sokkal komplexebb megoldást 
nyújtó, már a homlokzatok és a födémek hőszigetelését és nyílás
záró cserét is magába foglaló lehetőségek.
Jelenleg Magyarországon kb. 8000 panelépület, ill. 800 ezer pa
nellakás van. Az elmúlt 10 évben a panelházak ¼ -ét újították fel. 
Ebből adódóan 6000 épület még felújításra szorul, ami nagyság
rendileg 600 ezer lakást, azaz 1,8-2 millió embert érint. 

Alapvetően mi a célja ezeknek a felújításoknak?
Egy panellakás üzemeltetési (rezsi) költésgének jelentős része a 
fűtésre fordított összeg. Akkor lehet ezt mérsékelni és ezzel az 
üzemeltetési költségeket csökkenteni, továbbá az ingatlan piaci 
árát növelni, ha csökken ez a költség. Ez úgy érhető el, hogy keve
sebb fűtési célú hőt használ fel az épület és ezzel együtt a benne 
lévő lakások is.  Legfőbb cél, hogy az „utcával” határos falak, fö
démek, nyílászárók (úgynevezett lehűlő felületek) hőveszteségét 
csökkentsük. 
Ez a falak, födémek esetében szigeteléssel, a nyílászárók (beleért
ve a közös nyílászárókat is) tekintetében azok cseréjével valósít
ható meg.
Szerves része ezen felül a fűtési rendszer korszerűsítése, hogy a 
lakók a költségük egy részét a valós fogyasztásuknak megfelelően 
fizessék. Azaz motiválja őket, ha takarékoskodnak, akkor ez érez
hető legyen a számlákon is.

Hogy is érdemes elkezdeni?
A klasszikus közhellyel lehet erre válaszolni: Mit?, Kivel?, Miből? 
Hogyan?
Mindenekelőtt a lakóközösségben kell, hogy megfogalmazódjon 
az igény, hogy szeretne „valamit” kezdeni az épülettel.
Természetesen egy társasház életében meghatározó szereplő a kö
zös képviselő, így itt is kiemelt szerepe van.
A közös képviselők nem polihisztorok így érdemes szakembert 
igénybe venni, már a kezdetekkor.
Első lépésként érdemes egy műszaki felmérést, illetve egy energe
tikai auditot illetve koncepciót készíttetni. 
2016 év elejétől változtak a jogszabályok az energetikában. Ezzel 
együtt változott az energetikai besorolás rendszere. (7/2006 (V.24) 
TNM rendelet 39/2015 (IX.14) MvM rendelet módosított.

A 2016 januárjától érvényes energetikai besorolások
Ennek eredményeképp megtudjuk, hogy az épület jelenleg milyen 
energetikai besorolásba esik. Ha rendelkezésre állnak az épület 
tervrajzai, akkor ez lényegesen megkönnyíti a mérnöki munkát.
A kapott eredmény után kell meghatározni, hogy hova (mely ener
getikai szintre) szeretnénk eljutni.
Itt kezdődik a konkrét munkanemek, és a pontos műszaki tartal
mak meghatározása. Hogy milyen vastag legyen a hőszigetelés a 
falakon, a födémeken, milyen hőátbocsájtási tényezőjű nyílászá
rókat kell beépíteni, hogy a kívánt megtakarítás és így a célul ki
tűzött energetikai szint elérése megvalósuljon, illetve hogy a hatá
lyos szabályozásoknak/pályázati elvárásnak megfeleljen.
A felmérési munka végeztével rendelkezésre áll egy jelenlegi állapot 
meghatározása, és a célul kitűzött szint eléréséhez szükséges műszaki 
tartalom. Továbbá az ehhez kapcsolódó tételes árazatlan költségvetés. 
Egy ilyen felmérés és energetikai koncepció elkészítésének díja az 
épület méretétől, illetve a vizsgálat komplexitásától függően 
nagyságrendileg 200-600 ezer Ft környékén mozog.

Innentől két irányba mehet tovább a projekt:
Ha van állami pályázat (sajnos jelenleg nincs), akkor mindenképp 
meg kell bízni egy mérnöki irodát, aki elvégzi az előzetes lakói 
igényfelméréseket, elkészíti a pályázatot. Végigkíséri a projektet, 
kidolgozza a finanszírozást, elkészíti a projekt műszaki-, pénz
ügyi elszámolását.  Ennek díja a beruházási költség függvénye. 

Az állami pályázaton indult társasház kapcsolati modellje 
Állami pályázat a 60 albetét (lakás) 
alatti társasházakra 2015-ben volt 
(2015 ZFR-TH/2015 Otthon Mele
ge). A 60 lakásnál nagyobb épüle
tekre utoljára 2009-ben a ZBR Klí
mabarát Otthon Panel alprogram 
pályázat volt az utolsó. Sajnos je
lenleg e sorok gépelésekor konkrét 
információval nem rendelkezünk, 
hogy lesz-e a közeljövőben ilyen 
pályázat. Várható, de konkrét idő
pontról nincs hír. A támogatás mér

téke, kiindulva az előző időszakból 50%- körül várható. De ehhez egy 
nagyon szigorú, magas műszaki tartalom (így ez költségesebb) társul. 
Az eddigi tapasztalatokból kiindulva az „ötlet”, szándék felmerülésé
től, a pályáztatáson valamint a felújítás finanszírozásán át a kivitele
zés végéig 12-18 hónap is eltelhet. Az ilyen államilag támogatott pro
jektben a komplexitástól függően egy átlagos lakásra (55-60 m2) jutó 
bekerülési költség elérheti az 1,8-2 millió forintot. Ezt az összeget 
csökkenti az állami támogatás. Természetesen az összeg függ az 
adott lakás nyílászáróinak állapotától. Hiszen, a „régi” korszerűtlen 
szerkezeteket kicserélni egy az előbb említett átlagos lakásban, kor

szerű 3 rétegű üvegezéssel ellátott 
ablakokra, jelentős beruházási/be
kerülési költséget is jelenthet.
Több épület is megvalósult, az 
úgynevezett Önerős projekt kere
tében. Abban az esetben, ha van 
egy agilis közös képviselő, és egy 
konstruktív Számvizsgáló Bizott
ság, akkor kicsit rugalmasabb mű
szaki tartalom mellett, akár önkor
mányzati támogatással is megva
lósítható a projekt.
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Új csoportok indulnak az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont Váradi utcai telephelyén „Egyedül nevelek” és „Család leszünk” címmel. 
Idén tavasszal az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz
pont két új szolgáltatással kívánja támogatni a III. kerületi családokat. 
Április 18-tól, heti rendszerességgel támogató csoportot hirdetünk „EGYE-
DÜL NEVELEK” címmel azok számára, akik valamilyen oknál fogva, akár 
ideiglenesen is egyedül maradtak a gyermeknevelés, családfenntartás nehéz 
feladatában. Várunk szeretettel mindenkit, akinek bármilyen oknál fogva úgy 
alakult az élete, hogy egyedül kell megküzdenie a mindennapok feladataival, 
és nincs elegendő segítsége a gyerekneveléshez, a napi rutinhoz. 
Várunk, ha elváltál, megözvegyültél, ha társad hosszabb ideig távol van 
a családtól, vagy ha első pillanattól fogva egyedül neveled gyermeked. 
 Aki hozzánk fordul, a csoporton belül védett, megnyugtató közegbe kerül, 
ahol bármit is érez, elfogadásra lel. Olyanokkal oszthatja meg problémáit, 
akik pontosan értik, hiszen maguk is hasonló cipőben járnak. A csoport ve
zetői biztosítják a kereteket, de a heti találkozásokat tartalommal a hozzánk 
fordulók kérdései, tapasztalatai alapján kirajzolódó történetek töltik meg. 
A csoport az első alkalom után zárttá válik, így hétről hétre ismerős arcok 
veszik körül a résztvevőket, ezzel is erősítve a bizalmat és a hatékony mun
kát. Nyolc alkalom, heti egy találkozás, melynek idejére szükség esetén 
gyermekfelügyeletet vállalunk.
Másik csoportunkat április 20-án indítjuk „CSALÁD LESZÜNK” címmel, 
amit családalapításra készülőknek, gyermeket váró pároknak ajánlunk. En
nek célja, hogy a hozzánk fordulók megismerkedjenek a várandósság és a szü
lés lélektanával, valamint azzal, hogyan válik egy egymást szerető emberpár
ból és kisbabájukból elégedett, jól működő család. Mert bizony ez utóbbi szin
te sosem zökkenőmentes - bár mindenki teljesen biztos abban, hogy nekik az 
lesz - és már a várandósság során is érdemes beszélgetni erről a folyamatról.
A várandósság és a szülés lélektani folyamatainak ismerete, a tuda-
tosság az első lépés ahhoz, hogy kialakíthassátok a csak rátok jel-
lemző, nektek leginkább megfelelő családi felállást, munkamegosz-
tást és azt a kielégítő kommunikációt, ami megkönnyíti ezt az idő-
szakot és alapot képez a hosszú távú jövőre.
A pszichológus vagy családterapeuta és szülés körüli segítők által szakmai
lag támogatott csoport nyitottan működik, bárki szabadon csatlakozhat.
A csoportok 14-től 17.30 óráig tartanak. Jelentkezés és további információk 
kérhetők az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 250-
1964-es vagy Bene Zsófia 06(70)368-2795-ös telefonszámán.

Folytatás a 12. oldalról
Ebben az esetben is fontos egy energetikai audit. Utána a konkrét 
és részletes műszaki tartalom meghatározása. Ezzel kapcsolatban 
megjelent egy cikk, amelyben arról olvashatnak, hogy a Víziorgo
na utca 9. társasház felújítása azért lett olcsóbb, mert a közös kép
viselet mellőzte a generálkivitelezőt, ezáltal megspórolták az ez
zel kapcsolatos többletköltségeket.
(http://www.hazforum.hu/olcsobb-lett-a-felujitas-mert-melloztek-
a-generalkivitelezot/) A következő részben a társasházi döntés fo
lyamatát (buktatóit), a versenyeztetést és a finanszírozási, támo
gatási lehetőségeket vesszük górcső alá.

Kerekes Csaba
osztályvezető, THKKO, 

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzat tulajdonában lé
vő társasházkezelő szervezet. Célunk a társasházban élők érdeke
inek képviselete, illetve a lakosság elégedettségének növelése. 
Amennyiben társasházzal kapcsolatos kérdése, panasza, észrevé
tele van, úgy kérem, forduljon hozzánk bizalommal a tarsashaz@
ovzrt.hu e-mail címen!

Új szolgáltatások a Családsegítőben

Kiemelkedő munkája elismerése-
ként a Lengyel Köztársaság Érdem-
rendjének Aranykeresztjét vehette 
át Wesolowski Korinna, Óbuda-Bé-
kásmegyer Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke Andrzej Duda 
lengyel köztársasági elnöktől, már-
cius 18-án. Ebből az alkalomból kér-
deztük munkájáról, terveiről.

H ivatalosan 2004-ben kezd
tem meg a munkát a ma

gyarországi lengyelség köreiben, 
mint a Magyarországi Bem Jó
zsef Lengyel Kulturális Egyesü
let elnöke, majd 2006-ban alakí
tottuk meg a III. kerületben a 
Lengyel Kisebbségi Önkor
mányzatot. Tíz év alatt az ember 
sokat tanul. Az első években ke
vesebb eseménnyel, de tudatosan 
építkezve értük el azt, a remé
nyeink szerint magas színvona
lat, ami a kerületi eseményeinket 
mára jellemzi. Nagy szerencsénk 
van, mert érezzük Óbuda-Békás
megyer Önkormányzata és az in
tézményei vezetőinek, munka
társainak jóindulatát és segítsé
gét. Ez megkönnyíti a munkán
kat. Az Óbudai Nagy László Ál

talános Iskolában dolgozom 
pszichológusként. Fontosnak tar
tom, hogy a diákok is ismerjék a 
két nép kapcsolatát. Ezért sok 
egyéb mellett rajz- és történelmi 
versenyeken keresztül próbáljuk 
felkelteni a gyerekek érdeklődé
sét a lengyel történelem iránt, az 
önkormányzattal közösen.

 Milyennek tartja a helyi ön
kormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat kapcsolatát?

- Ahogy említettem, a helyi ön
kormányzat pozitív hozzáállása és 
támogatása nagyon sokat segít, 
Bús Balázs polgármester érdeklő
dése és a lengyelek iránti szemé
lyes szimpátiája pedig nemcsak 
megkönnyíti a tevékenységünket, 
de motivációt is ad. A kerületi in
tézmények segítőkészsége és nyi
tottsága lehetőséget biztosít arra, 
hogy programjaink ne csak a len
gyelek, hanem a kerületi lakosok 
számára is elérhetőek legyenek. 
Szokták mondani, hogy Magyar
országon jó lengyelnek lenni. Ta
pasztalataim szerint Óbudán ez 
fokozottan igaz.

- A lengyel-magyar barátság 
jegyében rengeteg eseményt tar

tanak országszerte. A városrész
ben milyen programok várhatók? 

- Sok eseményünk már csak 
múlt idő. Sikeresen zártuk a 
Helena M. M. rendezvényt az 
Óbudai Társaskörben, a 10. Len-
gyel-Magyar Barátság napja al
kalmából szervezett koncertet, a 
XII. és XIII. kerületi lengyel 
nemzetiségi önkormányzatokkal 
közösen szervezett Barátság ha
jót. Természetesen lesz koszorú
zás áprilisban a Katyni mártírok 
emlékművénél, Országos Len-
gyel-Magyar történelmi verseny 
a középiskolásoknak, ami a len

gyelországi és magyarországi 
1956-os eseményekre koncentrál, 
valamint rajzverseny az általános 
iskolásoknak. Szeptemberben a 
nagykövetséggel és Óbuda-Bé
kásmegyer Önkormányzatával 
közösen felavatjuk a Boldog Jerzy 
Popieluszko emlékművet. Lesz 
Poznan-Budapest ’56 előadás 
Trojan Tünde és Szilasi Alex elő
adásában, megünnepeljük önkor
mányzatunk megalakulásának 
10. évfordulóját, és nem maradhat 
el a már említett – a német és a 
szlovák nemzetiségekkel közös – 
advent sem.                       Sz. Cs.

„Óbudán jó lengyelnek lenni”
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, 

tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia 
kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt 
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásá
tól számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat 
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 szá-
mú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosí
ték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. ápri-
lis 4. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonke
zelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 
Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14.00 órakor a Bp., III. 
kerület Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefo
non értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon 
jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbon
tást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000.Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról 
szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot min
den más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő 
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXX
III. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog 
illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az 
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kár

pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §a értelmében a kárpótlásra 
jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyon
tárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI. 2.) rendelet 3. paragrafusában 
meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség 
és telekhasznosítási osztály +36-1-430-3464-es és a +36-1-430-3465-ös 
telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel kerül 
továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő 
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Bérelhető helyiség a kórházban
A Szent Margit Kórház a komfortosabb betegellátás érdekében 
pályázatot ír ki bérlemény kiadására/hasznosítására. A meghirde-
tett bérlemény az 1032 Budapest, Bécsi út 132. „A” épület földszint-
jén lévő 18 négyzetméter alapterületű helyiség, mely működésének 
célja, hogy a bérlő kulturált, modern helyiséget alakítson ki az intéz-
ményen belül fodrászat, kozmetikus, manikűr, pedikűr tevékenység 
végzésére. A szerződés formája hosszú távú, a bérlő által végrehaj-
tott beruházás értékétől függő, de legfeljebb 3 éves határozott idő-
tartamra szóló bérleti szerződés. Az érdeklődők a pályázat benyúj-
tásának feltételeiről és egyéb részleteiről a gazdasagiigazgato@
sztmargit.hu e-mail címen kérhetnek információt.

Társadalmi gondozókat keresnek
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény társadalmi gondozókat 
keres, tiszteletdíj ellenében. Szociális segítői feladatok a Házi Se-
gítségnyújtó Szolgálat keretén belül. A lakókörnyezeti higiénia 
megtartásában való közreműködés: takarítás a lakás életvitelszerű-
en használt helyiségeiben; mosás; vasalás; háztartási tevékenység-
ben való közreműködés; bevásárlás. Konyhai kisegítői feladatok. 
Az intézmény telephelyein, hétvégén konyhai feladatok ellátása (étel-
osztás, takarítás). (Érdeklődni Honti Szilvia munkaügyi vezetőnél le-
het. Telefonszám: 250-1552, vagy honti.szilvia@kszki.obuda.hu)
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Sikeres az elektronikus befizetési rendszer a közétkeztetésben
Új, modern rendszer támogatja a közétkeztetés adminisztrációját Óbudán, 
márciustól sorban állás nélkül, bankkártyával vagy átutalással is fizethető 
a gyerekek ebédje, és online intézhető a lemondás is.

A szülők igényeire reflektálva az önkormányzat elindította az elektronikus fizeté
si lehetőségeket is magában foglaló közétkeztetési rendszert. A program március 
1-jétől lehetőséget nyújt a szülők számára, hogy sorban állás és készpénz haszná
lata nélkül fizessék gyermekeik számára az óvodai és iskolai étkeztetést. Az elekt
ronikusan kiállított és letölthető számlák bármikor könnyen hozzáférhetőek.
A kerületi óvodákban és iskolákban több mint 12000 fő számára kell biztosítani 
a közétkeztetési szolgáltatások lehetőségét, ezt 8000 fő igénybe is veszi. Az új 
rendszer bevezetésének első két hetében mintegy 3500 szülő választotta az elekt
ronikus fizetési és adminisztrációs lehetőséget. Ők már e-mail postafiókjukon 
keresztül, illetve az online felület használatával naprakészen rendelkezhetnek a 
gyermekeik étkeztetéséhez kapcsolódó minden információval. Nagyrészük ban
ki átutalással, illetve bankkártyával fizeti az étkezések térítési díját. A bankkár-
tyával történő fizetés esetén az önkormányzat átvállalja a tranzakciók költ-
ségeit, így ez a kényelmi lehetőség nem növeli a fizetendő összeget.
A most bevezetett komplex rendszer nem csak az elektronikus fizetést teszi le
hetővé, hanem április 1-jétől már a megrendelések és esetenként az étkezés al
kalmankénti lemondása is e felület használatával, az egyedi igényeknek megfe
lelően történhet, a program által felkínált lehetőségek kiválasztásával.
Az önkormányzat a jogszabályi változásoknak megfelelően számos gyermek 
részére biztosít ingyenes étkezést. Az ő esetükben az étkezés lemondásának el
maradása jelentős többletköltséget okoz az önkormányzat számára. További ki
adást jelent az is, hogy ilyenkor még az állami normatíva „lehívására” sincs le
hetőség, ez a tétel is az önkormányzatot terheli. Az indokolatlan kiadások mini
malizálása érdekében került bele a regisztrációkor 
kötött szerződésbe az a kikötés, hogy amennyiben 
az ingyenesen étkező, hiányzó gyermek étkezését a 
szülő nem mondja le, úgy annak költsége a szülőt 
terheli.
A fenti számok azt mutatják, hogy a szülők körében 
népszerű az elektronikus befizetés, a rendszert üze
meltető KSZKI az igénybevevők számának további 
bővülésével számol a jövőben. 
A KSZKI munkatársai ezúton is köszönik a kezdeti 
nehézségek megértő kezelését a szülők részéről.
További információ a www.kszki.hu weboldalon.

Katyni Áldozatok Emléknapja 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

és Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívjuk 

2016. április 12-én 17 órára
a Katyni Áldozatok Emléknapja 

alkalmából rendezett 
ünnepi megemlékezésünkre.

A megemlékezés helyszíne: 
Budapest, III. Katyni mártírok parkja

Ünnepi beszédet mond:
Roman Kowalski, 

a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete,

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 
az IPU Lengyel Tagozatának elnöke

A megemlékezésre szeretettel várjuk!

Üdvözlettel:
Wesolowski Korinna                         Bús Balázs
Lengyel Nemzetiségi           Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat elnöke                    polgármestere

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 17 éve ápol test-
vérvárosi kapcsolatokat Var-
só Bemo wo nevű kerületé-
vel. A mára már hagyomá-
nyossá vált partneri találko-
zás idén is március közepén, 
az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc megün-
neplése alkalmával történt.

A lengyel főváros, 
Varsó Bemowo ne

vű kerületében az önkor
mányzat delegációjának 
képviselői megkoszorúz

ták Bem tábornok, vala
mint  Petőfi Sándor szob
rát a bemowoi városháza 
előtti téren. A megemlé
kezés után Marek Li
pinski, Bemowo polgár
mestere a két városrész 
által közösen alapított 
Bem-díjjal tüntette ki a 
budapesti Wysocki Légió 
Hagyományőrző Egye
sületet, valamint a Var
sóban élő Lang Zofia for
dítót. A díjat a magyar-
lengyel barátság ápolása, 
a kulturális területen va

ló együttműködés, vala
mint a közös történelmi 
hagyományok ápolása 
érdekében kifejtett tevé
kenysége elismeréseként 

vehették át a kitüntetet
tek. Óbuda-Békásme
gyer delegációja a nap 
zárásaként a helyi kultu
rális központban rende
zett nagyszabású ünnep
ségen képviselte kerüle
tünket.

A programsorozaton 
az önkormányzat kül
döttsége mellett Gyur-
csík Iván varsói magyar 
nagykövet is részt vett. A 
III. kerületi delegációt 
Kelemen Viktória alpol
gármester vezette.

Bem-díjas a Wysocki Légió

A Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület tagjai 
magyarországi lengyelek, vagy azok leszármazottai, 
illetve olyan „szimpatizánsok”, akik érdeklődnek a len-
gyel-magyar történelem, kultúra iránt, továbbá érdekli 
őket a katonai hagyományőrző szervezet szellemisé-
ge és eszmeisége. A Légió 2007 márciusában alakult 
egyesületté, egyedüli szervezetként őrzi és ápolja a 
több mint 1000 éves magyar-lengyel barátságot.
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Keresztútjárás
Az Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Plébánia, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület mindenkit vár Nagypénteken, 
március 25-én a német és magyar nyelvű kereszt-
útjárásra a Kiscelli Kálváriastációknál. Találkozó   
15 órakor a Kiscelli Múzeum bejáratánál.

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia 
világa” címmel folytatódik a bibliai előadássorozat 
(Isten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövet-
ségben). Az érdeklődőket keddenként várják az 
ÓKK-ba. „Málta szigetén pogányok segítsége” cím-
mel március 29-én; „A halál kérdése a korinthusi le-
velek alapján” címmel április 5-én; „Egy rabszolga 
megszabadulása. A filemonhoz írt levél” címmel 
április 12-én hallhatnak előadást. Előadók: Filep 
György, Kecskeméti János, Holló Péter, Stramszki 
István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépőjegy: 150 fo-
rint. Cím: San Marco utca 81.)

Irodalmi Csillagdélután
Radnai István költő, író volt a vendége a március 9-
ei Irodalmi Csillagdélutánon Gyimesi Lászlónak. Az 
író, költő házigazda többek között „Aszalt kelká-
poszta” című új novelláskötetéről kérdezte Radnai 
Istvánt, aki mind a hagyományos, realista, mind pe-
dig az avantgárd költészet legnagyobb hozadékait 
továbbépítő művész. A Csillaghegyi Közösségi Ház 
irodalmi délutánján a Veres Péter Gimnázium szín-
játszó növendékei működtek közre.
Ugyancsak ezen a napon nyitották meg Kádár Ka-
talin grafikusművész tárlatát, amely március 29-ig 
megtekinthető a közösségi ház nyitva tartási idejé-
ben. (Mátyás király útja 11-15.)

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény március 
11-én rendezte idei első mű-
veltségi vetélkedőjét az in-
tézmény Kiskorona utcai 
dísztermében.  A hagyomá-
nyokhoz híven egy jeles ma-
gyar személynek kívántak 
emléket állítani. 

Ezúttal gróf Széche-
nyi István életével 

és munkásságával is
merkedtek meg behatób
ban a nyugdíjas résztve
vők, Széchenyi születé
sének 225. évfordulója 
alkalmából. A több hó

napos felkészülési idő 
alatt az intézmény tíz 
idősek klubjában és a 
Derűs Alkony Gondozó
házban a kerület több 
mint száz nyugdíjas pol
gára mélyítette el a „leg
nagyobb magyarral” 
kapcsolatos ismereteit. A 
felkészüléshez dr. Estók 
János, a Magyar Mező
gazdasági Múzeum fő
igazgatójának könyve, a 
„Hídember” című mozi
film és Bakó Bálint mű
vészettörténész, törté
nész előadása szolgált 
alapul. 

A zsűrinek nehéz dol
ga volt, mert az első for
dulóban nyolc csapat ér
te el a maximális pont
számot. A második for
dulóban is csak az idő 
tudta eldönteni a helye
zési sorrendet. A művelt
ségi vetélkedőt a Meggy
fa Idősek Klubja II. szá
mú csapata nyerte meg. 
A résztvevőket emlék
lappal, a boldog nyerte
seket oklevéllel és ser
leggel jutalmazta az ön
kormányzat részéről 
Theisz Bálint kabinetve
zető.

Műveltségi vetélkedő 

Több mint harmincöt éve gitározik. 
Koncertjeivel beutazta a világot. 
Számtalan díj tulajdonosa. Ő ifj. Rák 
Béla gitárművész, akivel békásme-
gyeri otthonában beszélgettünk. 

Hatéves korom óta gitározom. 
Édesanyám szerette volna, 

ha zenélni is megtanulok, így be
íratott Békásmegyerre, a Kelta ut
cai Általános Iskolába, ami ma 
már Zsigmond Király Főiskola. A 
III. kerületben nagyon komoly volt 
a kórusmozgalom. A versenyeken 
mindig aranyérmeket nyertünk. 

Amikor 1991-ben egy országos 
gitárversenyen második helye
zést értem el, felvettek a Bartók 
Béla Konzervatóriumba – mond
ta. Ugyanebben az évben Óbuda 
zenei kultúrájáért megkapta az 
Aelia Sabina-díjat. A konzervató
rium után felvételt nyert a buda
pesti Liszt Ferenc Zeneakadémiá
ra, ahol 1997-ben gitártanárként 
diplomázott, 2003-ban pedig a bé
csi Zeneakadémia koncertszakán 
szerzett diplomát.

2002-ben és 2003-ban is meg
kapta a Nemzeti Kulturális Örök

ség Minisztériumától a Fischer 
Annie Előadóművészi Ösztöndíjat. 
Ez a legmagasabb olyan elismerés, 
amelyet fiatal, tehetséges előadó
művészek kaphatnak. 2007-ben el
nyerte a Duna TV Mentor című 
műsorának Magyar Csillagok-dí
ját, továbbá szintén ebben az évben 
az Artisjus-díj tulajdonosa is lett.

Jelenleg a bécsi Zeneművészeti 
Egyetem Népzenekutató és 
Ethno muzikológiai Intézetében 
és a Bécsi Egyetem Európai 
Ethnológiai Intézetében írja a 
PhD doktori disszertációját a bur
genlandi magyarok zenei hagyo
mányairól. Ezen kívül gitárt tanít 
és koncertjeivel bejárta hazánkat 
és a világot egyaránt. Pengette a 
húrt Szlovákiában, Szlovéniában, 
Németországban, Ausztriában, 
Belgiumban és Romániában, de 
játszott Amerikában, Oroszor
szágban, illetve Japánban is.

- Igazság szerint engem maga 
a zene érdekel, így minden evő 
vagyok. Játszom: latin zenét, 
swinget, rockot, bluest, klasszi
kust, magyar kortárszenét, jazzt, 
de még popot is. Boldog vagyok, 

hogy azzal foglalkozhatok, amit 
szeretek. A muzsika által sok 
örömet és mélypontot megél az 
ember, de egy biztos, a zene 
rendszert visz az életembe. Sok 
kihívást és állandó elfoglaltságot 
jelent számomra a gitározás, így 
nincs időm unatkozni.

Béla alapvetően klasszikus gi
táron játszik, de az egyik zene
karában elektromos gitárral lép 
színpadra. A zenélés mellett elő
adásokat is tart. Legutóbb tavaly 
novemberben tartott workshopot 
Japánban. - Az egyik tokiói egye
tem meghívására két hetet töltöt
tem az ázsiai szigetországban. 
Különböző előadásokat tartot
tam a zenéről, koncerteztem, és 
egy kicsit utazgattam is.

A nyolc gitárja mellett példaké
pe is van bőven. Mint megtudtuk 
jazz gitárban George Bensont és 
Django Reinhardot szereti, akusz
tikus gitárban Paco de Lucía a 
kedvenc, míg rockzenében Jimi 
Hendrix és a Beatles a befutó. A 
zenélés mellett, ami a gitárművész 
szerint egyben a hobbija is, azért a 
sportolásra is marad ideje. Nagyon 
szeret futni, focizni és thai bok
szolni.                   Takács Vivien

Óbudai emberek – A gitárművész

Fotó: Sánta Balázs
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Jöjjön ki Óbudára!
Fenti címmel folytatódik a Fő téri Szabó Ervin Könyvtár 
beszélgetéssorozata március 31-én 18 órakor, a Szép-
írók Társaságának szervezésében. A vendég ezúttal 
Térey János, József Attila-díjas író-költő lesz. Beszélge-
tőpartnere Bárdos Deák Ágnes. A rendezvényre a belé-
pés díjtalan. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, 
hogy részvételi szándékukat jelezzék a 368-8476-os te-
lefonszámon, vagy a fszek0307@fszek e-mail címen. 
(A könyvtár nyitva tartása: hétfőn, szerdán és pénteken 
13-tól 19, kedden és csütörtökön 10-től 16 óráig.)

Csendes terek
A fenti címmel látható válogatás a Völgyi-Skonda 
Kortárs Gyűjteményből április 8-ig az Óbudai Kul-
turális Központ San Marco Galériájában. A tárlaton 
Bikácsi Daniela, Krajcsovics Éva, Vojnich Erzsé-
bet, Muzsnay Ákos, Szüts Miklós, Szűcs Attila és 
Váli Dezső munkáiból állítanak ki. (Megtekinthető 
ingyenesen, hétköznapokon 9-től 16 óráig a San 
Marco utca 81. szám alatt.)

Csukás István köszöntése
A napokban ünnepelte 80. születésnapját Csukás 
István, Kossuth- és József  Attila-díjas költő, író, 
aki a Krúdy Gyula Irodalmi Kör vendége lesz április 
14-én 16 órakor. Óbuda-Békásmegyer díszpolgá-
rával a Kéhli vendéglő Krúdy szalonjában találkoz-
hatnak.(Cím: Mókus utca 22.)

Növendékek fuvolaestje
Horgas Eszter növendékeinek fuvola kamaraestjét 
április 25-én 19 órai kezdettel tartják a békásme-
gyeri Megbékélés Házában. Zongorán közreműkö-
dik: Lőwenberg Dániel. (A belépés díjtalan. Cím: Ki-
rályok útja 239., Újmegyeri tér).

Leves minden napra
A „Fűszer és Lélek” gasztrobloggere Leves minden 
napra című legújabb kötetét mutatták be március 10-
én az Óbudai Platán Könyvtárban megjelent érdek-
lődőknek. Fűszeres Eszter negyven kedvenc leve-
sének receptjét válogatta össze ebben a kötetben, 
évszakok szerinti fel-
osztásban. A szerző 
szerint egy gazdag, jó 
leves tökéletes hétköz-
napi ebéd, de egy fá-
rasztó nap után akár ki-
tűnő vacsora is lehet. A 
könyvbemutató részt-
vevői nem csak finom 
receptekről hallhattak, 
hanem meg is kóstol-
hatták Fűszeres Eszter 
egyik kedvenc levesét 
a helyszínen

Tizedik alkalommal 
ünnepli a két nép a 

Lengyel Magyar Barát-
ság Napját, ami hivata
losan ugyan márci
us 23-án van, de 
mint mindig, ezút
tal is egymást érik 
az ünnepi esemé
nyek március utol
só heteiben. A Ci
vil Házban meg
tartott rendezvény 
közvetlen hangula
tának alaphangját 
már Kovács István 
történészprofesz
szor rögtönzött 
előadása megadta a 
galériában látható 
lengyel és magyar 
közös múlt törté
nelmi alakjairól 
szóló könyvéből 
vett illusztrációk
ból március 15-e 
alkalmából össze
állított kiállításról 
szóló élménydús 
előadásával. Az 
1848-49-es lengyel légi
onistákról – akik több, 
mint négyezren voltak – 
ilyen részletes és lélek
hez szóló előadást más
hol nemigen lehet halla
ni. 

Bús Balázs polgármes
ter arra a felismerésre 
hívta fel a figyelmet, 
hogy míg más nemzet fi
aihoz kezdetben kimért 
távolságtartással viszo
nyulunk, addig lengyel 
barátainkkal szinte 
azonnal kialakul a közös 
nevező. Ebben nyilván a 
hasonló történelmi ta
pasztalat és a bennünket 
alakító társadalmi közeg 
is közrejátszik. Ez a vi
szony nem csupán két 
ember kapcsolatára ér
vényes, hanem a két or
szág közötti viszonyra is. 
A közelmúltban járt ha
zánkban a Lengyel Köz

társaság elnöke, akinek 
tiszteletére a budapesti 
hidakon lengyel és ma
gyar zászlók lobogtak, 

ami a több évszázados 
sorsközösséget idézte. 
Köszöntő beszédében a 
polgármester a lengyel 
kultúrával, irodalommal 
kapcsolatos személyes 
élményeit is megosztotta 
a közönséggel, majd két 
saját könyvével járult 
hozzá a két nép barátsá
gát reprezentáló köny
vespolchoz.

Roman Kowalski 
nagykövet polcavató be
szédében ugyancsak ki
tért a lengyel államelnök 
minapi magyarországi 
látogatására, amely nem 
csak a két ország hivata
los ügyeinek intézéséről 
szólt, hanem a március 
23-ai Lengyel-Magyar 
Barátság Napjának meg
ünnepléséről is. A láto
gatást azonban azzal 
kezdte az államelnök, 
hogy Óbudára jött, hogy 

virágot helyezzen el és 
gyertyát gyújtson a Ka-
tyni Mártírok Emlékmű
vénél. Ez azért is fontos, 
mert kevés olyan hely 
van a világon, illetve ez 
az egyetlen Közép-Ke
let-Európában is, amely 
a katyni traumatikus tör
ténelmi pillanatra emlé
kezik. Roman Kowalski 
köszönetét fejezte ki ez
úttal is Bús Balázs pol
gármesternek ennek a 
történelmi helynek a ki

találásáért és meg
valósításáért, ami
ben a nagykövet
ség csak segíteni 
tudott. 

Roman Kowal s
ki a beszédeket kö
vetően közvetlen 
hangú beszélgeté
sen vett részt, ame
lyet Kovács Orso
lya Zsuzsanna 
polonista vezetett. 
A nagykövet a két 
nép közötti gazda
sági és kulturális 
kapcsolat méltatá
sa mellett a két or
szág közötti autós 
és vasúti közleke
dés még mindig 
nehéz helyzetére 
hívta fel a figyel
met, miközben a 
repülőjáratok im
már sűrű közleke

dését is megemlítette. 
Bátorította a magyarokat 
általában, de a fiatalokat 
különösen, hogy utazza
nak Lengyelországnak 
nem csak a közel eső ré
szeibe, hanem az északi 
területeire is, mert ott 
szintén sok kulturális és 
művészeti érdekességre 
lelnek. A fiatalok ilyen 
irányú kapcsolatteremté
sére 60 millió eurós 
program indult.

       Bodzay Zoltán

Könyvespolc-avató a Civil Házban 
Lapzártakor érkezett: Kétségtelen tény, hogy ha valahol len-
gyelek és magyarok összejönnek, akár korábbról ismeretle-
nek is egymásnak, pillanatok alatt közvetlen légkör és bará-
tian jó hangulat alakul ki közöttük. Erre volt példa az a márci-
us 21-ei délután, amikor a Kolosy téri Civil Házban Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, valamint a len-
gyel-magyar barátság hívei jelenlétében Roman Kowalski, a 
Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete felavatta a Civil 
Ház egy könyvespolcát, amely mostantól a két nép közös 
történelmét és barátságát bemutató könyveknek ad helyet.

Fotók: Antal István
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Szol gál ta tás
 Szakképzett kőműves vállal teljes-
körű lakásfelújítást, hidegburkolást, dry-
vitozást. Korrekt árak, garanciavállalás
sal. Tel.: 30/832-88-44

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga ran-
ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket tás mun-
kák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! Konyhabú
torok készítése, összeszerelése. A leg ki sebb 
mun kát is el vál lal juk! Tel.: 06(30)960-4525
 Lakatosmester Gyulabácsi vállal zársze
relést és javításokat. Kisebb új munkákat. 
Tel.: 06-20-9424-943, 705-05-11
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) 
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000

 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós 06-
30-2-664-666

 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera
kást, festést, mázolást, tapétázást válla
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-
4899, 06(70) 280-0479

 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízható
ság, szakértelem több évtizede. Kelényi Im
re, Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasz
tó, automata mosógép szerviz. Javítás esetén 
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán be
lül. Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács 
Sándor
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás
tól a teljes felújításig. Petrás József villany
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06(30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. 
Hétvégén is. Nagy Sándor, tel.:06 (20)321-
0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás! Tel.: 06(30)341-3423

 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Ablakcsere! Műanyag ablakok, bejárati 
ajtók gyártása, beépítése egyedi méretben, 
akár 5 munkanap alatt! Tel.: 06(30)960-
4525, www.csabAblak.hu
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala kí-
tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, víz-
sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á val! 
www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 961-6153
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.: 
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Lakásfelújítás, festés, burkolás, kőmű
ves, parkettázás. Víz, gáz, villany munkála
tok. Tel.: 06-20-599-65-98
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-
2991
 Társasházi közös képviseletet megbízha
tóan, referenciákkal Óbudán. www.
kozoskepviselet.hu Tel.: 06-1-396-70-16, 06-
70-33-86-723
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter 
Tel.:0670/397-3869
 Lakásfelújítás, festés, mázolás, vízszere
lés, burkolás, asztalos munkák, parkettázás, 
üvegezés. Tel.: 06-30-402-15-30
 Lakás, családi ház komplett villanyszere
lése, ELMŰ ügyintézéssel. 06-70-621-4011 
www.prodacgroup.hu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 
642 7526

Egész ség
  Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai 
ma gán ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 
1035 Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer-
da 16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je-
lent ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or-
vos csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé-
sén vár ja ked ves be te ge it: Gabriel Med 
Stú dió III. ker. Po zso nyi u. 32. Anya jegy-
szű rés, ta nács adás, kis mű té tek. Be je lent-
ke zés: 06(30)350-8359

 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyugdí
jas kedvezmény! Tel.: 06(20)806-7783
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 

és környékén idős személy gondozásában se
gítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Fogyasztómasszázs fájdalommentesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénzkereseti lehe
tőséggel. premiumkko@gmail.com
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kisko
rona u. 20. Tel.: 387-1508. Indokolt esetben 
háznál is kezel!

Oktatás
 Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia-, ma gyar-
ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos- és kö zép-
is ko lá so kat a Vörösvári úton, min den dél-
után. Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 
fős kis cso port ban. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 Matematikából korrepetálást és felvéte
lire felkészítést vállal tanárnő Békásmegye
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.: 06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Tanulj angolul könnyedén! Békásmegye
ren, Óbudán. Beszédközpontúan, igényeid 
szerint, otthonodban. Tel.: 06-20-439-6410

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326

  Könyveket, könyvtárakat  (régit, 
újabbat) antikváriumunknak vásárolok. 
100 könyv felett díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06(20)425-6437

 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.:332-0243
 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. 
Ingyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel.: 06-
30-256-1640
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Gábor Eszmeralda becsűs műgyűjtő
nő, legmagasabb áron készpénzért vásá
rol festményeket, bútorokat, órákat, por
celánokat, ezüsttárgyakat, arany ék sze re-
ket, egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszál
lás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő 
u. 67. 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19

 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól, 
ezüst 350 Ft-tól. Min den fé le ré gi sé get, 
órá kat, por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, 
ké pes la po kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes 
ha gya té kot. Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs-
lés. Üz let: V. ker., Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 
06(20)914-0150

 Mindennemű régiséget vásárolok díjta
lan kiszállással: bútort, festményt, porce
lánt, kerámiát, híradástechnikát, könyvet, 
órákat, szőnyegeket, agancsot, hanglemezt, 
készpénzért. Pintér Nikoletta 466-83-21, 06-
30-973-49-49

 19-20. századi magyar és régi külföldi 
festmények, műtárgyak vétele készpénzért. 
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-
2900. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.
hu. Nemes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. 
 Magas áron vásárolok törtaranyat, fazon-
aranyat, ezüstöt, borostyánt, órákat. Cím: V. 
ker Kígyó utca 4-6. Tel.: 06-20-590-5284, 
06-1-792-1692
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehér
vári úti csarnok földszint, virágsoron 
(Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 061/2094245

 Számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat rész-be sze re-
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)857-2653

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Felújítandó tégla- és panellakást keresek 
saját részre a III. kerületben. Tel.: 20-585-
0226
 Üzlet eladó III. ker Kaszásdűlő utcában 25 
m2-es, utcafrontos, 8 millió Ft. Tel.: 06-20-
333-1448
 Lehet megéri eladni lakását? Ingyenes ér
tékbecslés, ha eladva: csak 3% jutalék. In
gatlanirodánk telefonja: 06-20-960-0600. 
Diploma, nyelvismeret, tapasztalat
 Eladó lakást keresek készpénzes fizetés
sel!!! Várom hívását!!! Tel : 06-30-9673067
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. dr. Székely 06-30-9000-963
 Bojtár utcában telek bontandó házzal 35 
milliós irányáron eladó tulajdonostól. 06-
20-992-9788
 Saját részemre keresek I.-III. kerületben, 
nagy erkélyes, déli fekvésű tégla- vagy 
panel lakást, Pók utcai előnyben! Tel.: 06-30-
521-1928
 Óbudai polgárként keresek eladó lakást 
készpénzre sürgősen a kerületben (kivéve 
Békásmegyer és Kaszásdűlő). Várom meg
tisztelő jelentkezését! Kapcsolat: Kertész 
Péter, +36-30-894-4634

Állás
Szentendrei étterembe keresek jó kommu
nikációs képességgel rendelkező felszolgálót 
angol nyelvtudással. Érd: 06-30-274-8571
  Római-parti szálloda gyakorlattal 
rendelkező szobalányt és konyhai kise
gítőt keres. Érdeklődni a 453-0060 vagy 
453-0062 számon lehet, hétköznap 8-14 
óra között

 „Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Au
tistákért Alapítvány önkénteseket, terapeu
tákat keres fiatal felnőtteik fejlesztéséhez, 
segítéséhez. Löfflerné Orbán Györgyi: +36-
30-311-6790 , +36-30-733-7243
 Takarító-mosogatókat keresünk kultu
rált munkahelyre. Munkájára és önmagára is 
igényes emberek fényképes jelentkezését 
várjuk. A munkabeosztás egy hónapra előre 
elkészül, amelyben hétvégi munka is szere
pel, délelőtt: 6.00-14.30, délután 11.30-20.00 
munkarendben. Fényképes önéletrajzát a 
cziniel@czinelcukraszda.hu címre várjuk. 
Netto 140.000 Ft 

 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta
karítását és nagytakarítását vállalom kö
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Római-parti sörkertünkbe keresünk 
kézi lányokat, szakácsot, pultost, pohár
szedőt, melegkonyhára ételpultost. Tel.: 
06-30-864-55-62/06-70-672-5007
 Gyakorlott, megbízható, nemdohányzó 
hölgy takarítást, vasalást vállal, rendes csa
ládoknál, referenciával. Tel.: 06(30)254-
0862

Kiadó
 Bojtár utcában frissen murvázott, zárt 

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

apróhirdetéS
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parkoló havi megállapodásban kiadó. Tel.: 
06309225101 
 Bp., III. Vízimolnár köz 2. társasház 
bérbeadja közöstulajdonát képző 44 m2 utcai 
bejáratú helyiségét 2016. március 1-től. Ér
deklődni Lénárt Mihály közös képviselőnél. 
Tel.: 06-20-95-17-758
 Pomázon, főútvonalnál kiadó kültéri par
kolási hely személygépkocsinak, munkagé
peknek (olcsón!). Tel.: 06-30-467-7663 

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Szexuálpszichológiai tanácsadás kedve
ző áron a III. ker. Polgár utcában minden hét
köznap. Az első alkalom ingyenes. Motkó 
Noémi szexuálpszichológus. Bejelentkezés: 
06-20-577-59-15

Életjáradék
 Eltartási- vagy életjáradéki szerződést 
kötne idős emberrel, kölcsönös bizalommal, 
dr. Pálfi, 06-30-2480-444

 

Idősgondozás
 Természetgyógyász hölgy idősfelügyeletet/

gyermekgondozást vállal. Tel.: 20-430-36-58 

hirdetéS – proGram

„Harmónia zenében, versben, tájban” címmel nyílt kiállí-
tása Rab-Kováts Éva grafikusművésznek az Óbudai Gon-
dozási Központban március 24-én. 

Rab-Kováts Éva gyermekéveit egy dél-dunántú
li községben, Sásdon töltötte. A természet kö

zelsége és változatossága, a szépség és a rend máig 
meghatározója maradt életének, munkásságának. 
Szakmai tevékenységére legnagyobb hatással a 
Kossuth-díjas Martyn Ferenc (1899-1986) művé
szete és emberi támogatása volt. 1969-től Budapes
ten él és általános iskolai rajztanárként dolgozott. 
Nyolc évet (1970-1978) az Országos Reuma és Fizi
oterápiás Intézetben töltött, ahol mozgássérült fia
talokkal foglalkozott a rehabilitációs osztályon, 
ahol képzőművészetben tehetséges fiatalokra lelt, 
akik sorsát máig követi. 2013-ban velük együtt ren
dezte kiállítását Budapesten. 2014-ben jótékonysá
gi kiállítást szervezett a Csillagház gyermekei javá

ra. Jelenleg könyvet szerkeszt a fogyatékkal élő fia
talok sorsának, tehetségének felkarolása érdekében 
Tassy Jolán harminc évig írt Naplójából. Munkáit a 
természet, a zene, a költészet és a Biblia inspirálja. 
Szeretné, ha képei olyanok lennének, mint a táj, 
ahol gyerekkorát töltötte: szelíd, szemet gyönyör
ködtető és pátosz nélküli nemes gondolatokat su
gárzók. Rab-Kováts 
Éva grafikusművész 
illusztrációi megjelen
tek Utassy József: Hó
emberség és Nagy La
jos: Három boltos kis-
asszony című könyvé
ben. Kiállítása megte
kinthető április 28-ig, 
hétfőtől péntekig 9-16 
óra között. (Cím: Kis
korona utca 3.)    B. Z.

Harmónia zenében, versben, tájban
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó 
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés 
módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó ajánlatához 
a pályázat benyújtásától számított 60 napig 
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők 
vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat Raiffeisen 
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályá
zóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték 
befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték
ban, legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 
óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai 
Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és 
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. 

Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány 
letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti 
címen.
A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14 
órakor a Bp. III., kerület Mozaik utca 7. sz. 
alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztve
vőket levélben vagy telefonon értesítjük a pá
lyázat eredményéről. A pályázat kiírója fenn
tartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat 
kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást köve
tően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű lici
tet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a 
Magyar Államot minden más jogosultat meg
előző, valamint az egyes állami tulajdonban lé
vő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény ér
telmében a Tatai Önkormányzatot elővásár-
lási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rende
zése érdekében, az állam által az állampolgá
rok tulajdonában igazságtalanul okozott károk 
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. 
törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogo
sultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási 
jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj
donában lévő egyes vagyontárgyak elidegení
téséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. parag-
rafusában meghatározottak szerint szerződés-
kötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí
tási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala
mint a következő internetes hirdetési fórumok
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
 Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ÜDÜLŐ ingatlan értékesítésére

Tat án ,  üdü lőövez e tben ,  a z  Ö reg t ó t ól  10  pe rc ny i  sé t á r a ,  f öld sz i n t  +  emele t  + 
já rha t ó  l apos t e t ős  k ia la k í t á sú ,  7  szobá s ,  21  fé rőhelye s ,  mű ködő,  ön kor má ny 

z a t i  t u l a jdonú  üdü lő  ELA DÓ! 
Tat a ,  Őz u .  10 -12 .  4367,  436 8  h r sz - ú

t e lek t e r ü le t :  360  m 2  +  360  m 2 =  720  m 2 

Ö veze t i  be sorolá s:  Ü h-TÓ -I K
A ké t  t e lek  eg y üt t  ke r ü l t  beé pí t é s r e ,  i ke rhá z  je l leg ű  beé pí t é s sel ,  1973 -ba n . 

A z  i nga t l a n  ös sz köz műve s ,  a  221,5  m 2 ha sz nos  a l ap t e r ü le t ű  üdü lőé pü le t  t é l i 
e s í t e t t ,  f ű t é sé t ,  meleg v í z  e l l á t á sá t  gá z k a z á n  b i z t os í t ja .   

A z i ngat lanok e g y üt te s  i rányára:  32 . 5 0 0 .0 0 0  Ft  (á fa  mente s) 
Pá lyá z a t i  b i z t os í t ék :  3.250.0 0 0  Ft . 

A helysz í n i  meg t ek i n t é s  sz a k ma i  kol légá k  körbeveze t é sével  b i z t os í t o t t . 
A megtekintéshez időpontot egyez tetn i az alább megadot t telefonszámokon lehet.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2010-ben helyi elisme
rést alapított civil szervezetek részére, me
lyet a képviselő-testület döntése alapján 
„Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” néven 
adnak át 2013-tól.

Ki kaphatja a díjat?
Az, a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata területén 
bejegyzett civil szervezet, amely a kerület 
polgárai érdekében kifejtett tevékenységét 
kimagasló színvonalon, az általa nyújtott 
szolgáltatást igénybe vevők általános elé
gedettsége mellett legalább 3 éve folyama
tosan végzi.

Ki jelölhet?
Minden, III. kerületi állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos 
vagy III. kerületi székhellyel rendelkező ci
vil szervezet.

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
Az elismerésben részesítendő civil szerve
zet nevét, székhelyének címét, a szervezet 
jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevő személy vagy szervezet ne
vét és lakcímét, illetve székhelyének címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint 
pénzjutalommal jár. A díjazott szervezetről 
a képviselő-testület dönt a civil és nemzeti

ségi bizottság javaslatának figyelembevéte
lével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év 
szeptemberében – a Civil és Nemzetiségi 
Napon – adják át. 

Az írásbeli jelöléseket postai úton 2016. 
április 29-ig (péntek) várják a következő 
címre: Budapest Főváros III. kerület Óbu
da-Békásmegyer Önkormányzata, Társa
dalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális 
Főosztály, 1033 Budapest, Fő tér 4.
A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban 
további információt Csikósné Mányi Júlia 
nyújt a 437-8645-ös telefonszámon vagy a 
csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj adományozása
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Az április 10-től 19-ig tartó lomtalanítás ideje alatt az FKF Nonprofit 
Zrt. kizárólag a kikészítésre biztosított időpontot követő napon elszállítja a 
háztartásokban keletkező, nem veszélyes, nagy darabos lomhulladékot (bú
tor, láda, doboz stb.). A lomtalanítási közszolgáltatás nem terjed ki a min
dennapos háztartási hulladékra, építési és bontási hulladékra, gumiabroncs
ra, szénporra, földre, autóroncsra, az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási 
tevékenység során képződött hulladékra, veszélyes hulladékra, elkülönítet
ten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékra és a kerti biohulladékra.
Amennyiben a lomtalanítást érintő útszakaszon végzett kivitelezési 
munkák miatt a lomtalanító gépjármű a forgalomtól elzárt területre be
hajtani nem tud, úgy az esetlegesen kirakásra szánt lomokat a lakosság
nak – a megküldött lakossági értesítőben jelzett időpontban – a legköze
lebbi, közúti közlekedésre alkalmas, a lomtalanító gépjármű által megkö
zelíthető helyre szükséges kirakni, mivel kizárólag ez esetben tud az 
FKF Nonprofit Zrt. annak elszállításáról gondoskodni.
Az FKF Nonprofit Zrt. biztosítja, hogy a körzetprogram szerint a lakos
sági ingatlantulajdonosokat vagy használókat a lomok kikészítésének 
pontos időpontjáról, a lomtalanítás előtt legalább 10 nappal hivata-
los levélben értesíti.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomok kikészítésére rendelkezésre 
álló idő kizárólag az FKF Nonprofit Zrt. által hivatalosan közölt időpont.

A lomkikészítés és elszállítás időpontjai

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

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

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

Lomtalanítás áprilisban

1% 1% 1%
az Aquincum-Mocsáros Egyesület (adó-
szám: 18099445-1-41) köszönetet mond min-
denkinek, aki a 2014. évi személyi jövedelem-
adója 1 százalékával - összesen 460 ezer fo-
rinttal - támogatta az egyesületet. az összeget 
a Gladiátor utcai játszótér fenntartására, az itt 
létesített pétanque pálya kerti csapjához épített 
vezetékre és szivattyúvásárlásra fordították.

Fotó: Assay Péter
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós 
pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési 
telkek értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerint.

Magánszemélyek, befektetők figyelem! 
III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi 
környezetben, L6IIISZ/N övezetbe tartozó, 1520% beépítési lehető
séggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési 
telkek ELADÓK!  

Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek 
Terület: 1034 m2  
Irányár: 32 519 685 Ft + áfa, összesen: 41 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft.
2. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek 
Terület: 1584 m2  
Irányár: 47 401 574 Ft + áfa, összesen: 60 200 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek 
Terület: 1003 m2  
Irányár: 30 000 000 Ft + áfa, összesen: 38 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
4. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek 
Terület: 1000 m2  
Irányár: 29 921 259 Ft + áfa, összesen: 38 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
5. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 128 hrsz. alatti telek 
Terület: 1007 m2  
Irányár: 33 149 606 Ft + áfa, összesen: 42 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.200.000 Ft.
6. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek 
Terület: 1099 m2 
Irányár: 31 259 842 Ft + áfa, összesen: 39 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
7. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 135 hrsz. alatti telek 
Terület: 1006 m2  
Irányár: 31 574 803 Ft + áfa, összesen: 40 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
8. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 139 hrsz. alatti telek 
Terület: 1550 m2  
Irányár: 46 377 952 Ft + áfa, összesen: 58 900 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.900.000 Ft.
9. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 140 hrsz. alatti telek 
Terület: 1516 m2  
Irányár: 43 070 866 Ft + áfa, összesen: 54 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.500.000 Ft.
Az ingatlant 24 m2 nagyságú területre vonatkozóan vezetékjog terheli, az 
ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton 
azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánla
tot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, 
legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani 
az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási 
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti cí
men.

A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14.00 órakor a Bp., III. Mo
zaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében 
kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a 
pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a 
legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően 
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályá
zatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. 
törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, 
valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormány zati 

tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővá-
rosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igaz
ságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. tör
vény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra 
elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyon
tárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában 
meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi
ség- és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-3463-
as telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Pályázati felhívás Saroglya utcai 
építési telkek értékesítésére II. ütem



Könnyebben, elegáns környezetben 
intézhetik bankügyeiket a Raiffeisen 
Bank Óbudán és vonzáskörzetében 
élő ügyfelei: március 16-ától a pénz-
intézet vadonatúj fiókot nyitott a 
STOP.SHOP. ÓBUDA üzletközpont 
földszintjén. Barczi Ágnes, a bankfi-
ók vezetője számos vonzó ajánlatot 
és maximális ügyfélélményt ígér.

- A Raiffeisen korábban is 
több fiókkal volt jelen Óbu-
dán, hogyan esett a választás 
a mostani helyszínre?

- Mint minden szolgáltató vál
lalat, a Raiffeisen Bank is folya
matosan követi a piaci változá
sokat. Azt láttuk, hogy egyre na
gyobb igény van arra, hogy ügy
feleink banki tranzakcióikat, 
pénzügyeiket gyorsan, kényel
mes körülmények között intéz
hessék el, lehetőleg „egy cso
magban” a többi intéznivalóval. 
Egyre inkább fontosabbá válik a 
könnyű parkolási lehetőség is – 
ezeket az igényeket maximáli
san ki tudjuk elégíteni, hiszen 
ügyfeleink a hatalmas ügyfél
parkolóban bármikor kényelme
sen parkolhatnak, és a banki 
ügyintézés után akár a nagybe
vásárlást is lebonyolíthatják.

- Milyen ajánlatokkal várja a 
fiókba látogatókat a Raiffeisen?

- A bank valamennyi ajánlata 
elérhető, számos kedvező sze
mélyi hitellel állunk rendelke
zésre, például Csúcs személyi 

kölcsönt, illetve 48 órán belül 
felvehető Gyorskölcsönt is kí
nálunk, hitelkártya is igényel
hető. A Premium ügyfeleket 
külön tárgyalóban, diszkrét kö
rülmények között fogadjuk.

- Foglalkoznak-e a fiókban 
vállalati ügyfelekkel?

- Természetesen, sőt külön, 
nemzetközi standardok alapján 
képzett dedikált tanácsadót biz
tosítunk a KKV szektorban te
vékenykedő ügyfeleink részére. 
Kedvező feltételű számlacsoma
gokat és hitellehetőségeket is kí
nálunk számukra, például új 

számlanyitás esetén 1 éven át je
lentős kedvezményt biztosítunk 
valamennyi internetes forintát
utalás díjából.

- Sokszor merül fel problé-
maként, hogy egyes bankoknál 
sokat kell várni az ügyintéző-
re. A Raiffeisennél hogy oldják 
ezt meg?

- Fiókunk már egy új kiszol
gálási modell része, melynek 
keretében minden ügyfélkörnek 
külön, szakértő tanácsadója 
van, így mindenkinek testre 
szabottabb, gyorsabb, profibb 
kiszolgálást tudunk biztosítani. 
Fontos tudni, hogy ezek a kollé
gák már nemzetközi szintű kép
zésben vesznek részt. 

- Kapnak-e valamilyen ked-
vezményt, ajándékot azok, 
akik elsők között keresik fel a 
fiókot?

- Igen, az első 50 bankszámlát 
nyitó ügyfelünket megajándé
kozzuk – ez a lehetőség április 
15-ig él. Persze nem csak emiatt 
érdemes hozzánk betérni, hi
szen a Raiffeisen Bank kedvező 
ajánlatokat, kiemelkedően ma
gas minőségű ügyfélkiszolgá
lást és élményt biztosít jelenlegi 
és új ügyfeleinek is.

Az ajánlatokkal kapcsolatos tájé
koztatás nem teljes körű, részletes fel
tételekért keresse fel a www.raiffeisen.
hu weboldalt, vagy hívja telefonos 
ügyfélszolgálatunkat a 06-40-48-48-
48-as telefonszámon.                                X

Új bankfiókot nyitott a STOP.SHOP-ban a Raiffeisen Bank



28 2016. 6. számkultúra – hirdetéS

Mint arról  lapunk február 26-
ai számában előzetesen be-
számoltunk, „Cégér Best of 
30” címmel kiállítást állítottak 
össze az Óbudai Platán Könyv-
tárban a magyar borvidékek 
legjobb boros cím ké i ből, ame-
lyeket hazai grafikusok készí-
tettek. Az utazó kiállítás óbu-
dai állomásán Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere köszöntötte a megje-
lenteket, a tárlatot Pőcze Már-
ta, a házigazda Óbudai Platán 
Könyvtár megbízott igazgató-
ja nyitotta meg.

Cégér – Jó bornak ter
vezz címkét! címmel 

a Hybridart Management 
2012-ben hirdette meg 
először gasztrodesign pá
lyázatát, amelynek célja, 
hogy együttműködést in
dítsanak a kis és közepes 
borászatok és grafikusok 
között. A pályázat sikerére 
utal, hogy az évente kiírt 
versenyre minden alka
lommal több száz boros
címke-terv érkezett be, 
amelyek közül a szakmai 
zsűri által kiválasztott leg

jobb tíz tervezőnek a prog
ramba bevont borászokkal 
közösen kellett kialakíta
niuk egy-egy borfajta új 
arculatát. A 10 döntős pá
lyamunka Magyarország 
mellett egy utazó kiállítá
son  a nagyközönség szá
mára is bemutatkozott 
2012 óta Párizsban, Ró
mában, Londonban, Hel
sinkiben, Berlinben, Po
zsonyban, Prágában, Zág
rábban, Brüsszelben és 
New Yorkban.

Pőcze Márta, az Óbudai 
Platán Könyvtár megbízott 
igazgatója megnyitójában 
elmondta, hogy a 2012 óta 

a világ több részén is meg
fordult utazó kiállítás ért 
most ide Óbudára. A leg
jobb boros cím kék megte
kinthetők voltak már euró
pai és tengerentúli nagyvá
rosokban. Az itt látható 
anyag a 2012-es, 2013-as és 
2014-es év termése. 

Bús Balázs, ÓbudaBé
kásmegyer polgármestere  
méltatta a borászat hosszú 
idők óta kialakult mester
ségének gyakorlóit, a 
borosgazdákat, akik tevé
kenysége több puszta ital
készítési eljárásnál. Töb
bet jelent még annál is, 
hogy egy palack bor 

eszünkbe juttatja a termé
szet szeszélyességét, egy-
egy ízvilág összetettségét 
és a címke designjában 
megjelenő rejtett üzenetet. 
Például a sokszereplős 
együttműködés teszi iga
zán tiszteletre méltóvá a 
borkészítést, mely nyo
mon követhető a szőlőmű
veléstől egészen a bor po
hárba töltéséig. Ebben a 
folyamatban a kulcsszere
pet az időjárás mellett ter
mészetesen maga a borász 
tölti be. 

Az egyre szélesebb körű 
üzleti szemlélet okán a bor 
csomagolása – mint szem
pont – komolyan kezd fel
zárkózni a bor minőségi 
szempontja mellé. Ebben a 
vonatkozásban a borcím
ke a szirén csábító szere
pét töltheti be. Egy igazán 
jó címke, magára vonva a 
figyelmet, képes elhitetni, 
hogy jól döntünk, ha az 
adott palackot a kosarunk
ba rakjuk, képes eladni a 
terméket. Grafikusának 
azonban felelőssége van 
abban a tekintetben, hogy 

mihez adta a nevét és a tu
dását. Bízzunk abban, 
hogy a címkét elkészítő 
grafikus nem csak a terve
zőasztalt és a ceruzát, ha
nem a bort és az adott pin
cészet történetét is ismeri, 
hiszen csak így garantál
ható, hogy a címke nem 
szakad el a valódi tarta
lomtól, a bor nem válik így 
az előre kigondolt marke
tingstratégia hordozó felü
letévé. 

Nagy baj lenne az is, ha 
maga a borfogyasztás kul
túrája eltávolodna ereden
dő lényegétől, és valamifé
le öncélú örömforrássá 
válna. Annak ugyanis va
lamilyen közösségi ese
ménynek kell lennie, a 
gondolatok és érzések sza
badságának egyik legfon
tosabb alkalma. A bor, a 
palack és a címke hármas
sága természetes módon 
kapcsolódik össze, ám ah
hoz, hogy önmagán túl
mutasson, kellenek azok a 
borbaráti társaságok, ame
lyek tagjai ezt értékelni és 
élvezni tudják.      Bodzay

A bor, a palack és a címke hármassága

Fotó: Antal István
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A szőlőtermesztés és bor-
termelés több száz éven át 
virágzott Óbudán. A minő-
ségi borokra egyre nagyobb 
volt a kereslet, idővel gom-
bamód szaporodtak az ital-
kimérések, kiskocsmák. 

A városrészbe mesz
szebbről is elme

részkedtek mindazok, 
akik kockás abrosz mel
lett szerettek volna elfo
gyasztani egy jó kis ka
darkát. E szép emlékű 
múlt előtt tisztelegve 
ültettek 15 csemegesző
lő tőkét az óbudai piac 
melletti, Vörösvári úti 
cikk-cakk házak tövében egy 
borkereskedés üzlettulajdono
sai. Ez a kis szőlőskert az első 
új szőlőültetvény Óbudán a filo
xérajárvány óta. Egy borkósto
ló megtartására és a növények 
megmetszésére Polgár Zoltánt, 
az ország egyik leghíresebb bo
rászát kérték fel március elején.

Bártfai Róbert és Magyar Ba
lázs komolyan beleásták magu
kat az óbudai szőlészet-borászat 
történetébe. A jó borok és a kul
turált borfogyasztás hívei beha
tóbban tanulmányozták az Óbu
dai Múzeum tematikus tárlatát, 
és a helytörténeti kiadványokat, 
melyekből megrudták: Az Óbu
da felett húzódó hegyeken, a 
Hármashatár-hegy fölső egyhar
madában is, régen szőlőtermesz
tés folyt. A gazdák lettek a ké
sőbbi „Braun hax lerek”, akik föl
tűrt gatyaszárral, mezítláb vagy 
papucsban dolgoztak a szőlő
dombokon, s így a lábszáruk 
barnává vált a naptól. A termő
föld fekvése, domborzati viszo
nyai, talaj- és mikroklímája ked
vező volt a minőségi szőlőműve
lésre, a Duna közelsége pedig elő
mozdította a bor kedvező költsé
gű szállítását. Egy 1833-ban ki
adott szaklap megemlíti, hogy 
„Az egész országban Óbudán és 
Budán van a legtöbb szőlő.” A 
hosszú évek alatt kinemesített 

szőlőfajtákat azonban nagymér
tékben elpusztította, a szőlőföl
deket szinte teljesen tönkretette 
az 1882-ben pusztító filoxérajár
vány. Időközben viszont kezdtek 
kialakulni, kifejlődni a hangula
tos kiskocsmák, bormérések. 
Óbuda megőrizte falusias jelle
gét, és az akkor már városiasabb 
jellegű Pestről és Budáról tódult 
a szórakozni vágyó nép a leánde
res, muskátlis kis vendéglők 
kerthelyiségeibe sramlizenét 
hallgatni, jóféle bort inni, pogá
csát, perecet eszegetni.

Bártfai Róbert és Magyar Ba
lázs (a hajdanán sok kiskocsmájá
ról híres Kórház utcához közeli) 
borüzlet tulajdonosai lelkesen 
vesznek részt a városrész kulturá
lis rendezvényein. Minőségi por
tékáikat kínálták többek közt az 
Óbudai Búcsún és az Óbudai Bor
napokon is. Nagy sikert arattak 
installációjukkal, mellyel még 
élőbbé tették Krúdy Fő téri szob
rát. Felvették a kapcsolatot az óbu
dai Háromhegyek Egyesülettel is, 
bordíjat ajánlva fel egyik jeles ese
ményükre. Terveik között szere
pel, hogy a boltjuk előtti szürke 
betonoszlopokra Óbuda borkultú
rájáról szóló illusztrált táblákat 
helyezzenek. És természetesen 
minden jó közösségi eseményen 
szeretnék hirdetni a kulturált bor
fogyasztásról szóló igét.                     sz.

Szőlőmetszés a toronyházak lábainál

Tavaszi megújulás 
– Nap és Ízek Fesztiválja
Idén 4. alkalommal rendezik a Krisna tu-
datú hívők a Lélek Palotája tavaszi fesz-
tiválját április 3-án 10 órától a Lehel utcá-
ban. A tavasz az életigenlés évszaka, 
feléledünk teljes energiával téli álmunk-
ból. 4. év, 4 téma egy helyen! Jegyárak: 
felnőtt 1.200 Ft, nyugdíjas, diák 850 Ft. 
Korlátlan ételfogyasztás + belépő: 3.000 
Ft. 14 év alatt ingyenes.



30 2016. 6. száminFormációk – hirdetéS

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

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

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

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

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

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

Fo gA dÓ ÓrA. Zsiga-Kár pát dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
a Ka bar ut ca 11. szám alat ti Job bik iro-
dá ban. Előze tes be je lent ke zés szük sé-
ges a 06(30)365-0862-es szá mon, ahol 
kü lön időpont egyez te té sé re is mód van.

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

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

Kreszténydemokrata Fórum
Barcza György, az Államadósság 
Kezelő Központ vezérigazgatója „Az 
államadósság közgazdasági és mo-
rális kérdései” címmel tart előadást 
április 5-én 18 órától a keresztény-
demokrata Fórumon, a Selyemgom-
bolyítóban. (Cím: Miklós tér 1.)

A Magyar Posta az ország leg
nagyobb forgalmú postáin fo

lyamatosan építi ki az ügyfélhívó 
rendszert. Már csaknem 140 pos
tán használhatják az ügyfelek. Bu
dapest-Békásmegyer 2 TESCO 
postán március 9-én a mai kor igé
nyeinek megfelelő ügyfélhívó 
rendszert vezettek be. Az ügyfélhí

vó rendszer segítségével struktu
ráltabbá, hatékonyabbá válik az 
ügyintézés, és kényelmesebbé a 
szolgáltatások igénybevétele. Ha 
az ügyfél a sorszámkiadónál meg
felelő szolgáltatást választ, nem 
fordulhat elő olyan eset, hogy rossz 
pultnál várakozik, és ez csak akkor 
derül ki, amikor már sorra került. 

Ügyfélhívó a Madzsar utcai postán
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