
Óbuda védőszentjére, Szent Flóriánra 
emlékeznek május 3-án 12 órakor a 
Flórián téri szoborcsoportnál.

A hagyományos ingyenes programot a Vé-
dőnői Szolgálat szervezi május első heté-
ben várandósoknak, kisgyermekeseknek.

Az óbudai nyugdíjasok művészeti fesz-
tiválját június 8-án és 9-én rendezik a 
BKH-ban. Nevezés május 20-ig.
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Megjelenésünk 
Lapunk következő szá-
ma május 13-án, pén-
teken jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai 
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

A legjobb magyarországi zöld közbeszerzések 
versenyén a százezer fő feletti települések kate-

góriájában Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 
legjobb eredményt érte el.             Információ a 11. oldalon

Óbuda Napja 2016. 05. 07. www.obudanapja.hu • Programok a 12-15. oldalon

Közbeszerzés zöldebben díj Anyagi ösztönzés a kerékpárral érkezőknek
A III. kerületi önkormányzat tudja, hogyan érdemes 
az egészséges és sportos életmód felé terelni dol-
gozóit. Havonta akár 8 ezer forinttal gazdagodhat-
nak a bringával bejáró kollégák, amellett, hogy ke-
rékpárjukat ingyenesen szervizelik. Folytatás a 10. oldalon



2 2016. 8. számÖnkormányzat – EmlékEzés

Elhallgatott történelem
Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar 
Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezeté-
nek (SZORAKÉSZ) elnöke, a GULÁG emlékbizott-
ság  tagja  előadásában ismerhetjük meg a II. világ-
háború utáni magyarországi bolsevizmus legször-
nyűbb korszakát. Az eseményre a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület 
várja az érdeklődőket április 30-án 15 órakor a 
Szőlő utca 72. szám alatti német klubba.

Immár hetedik alkalommal 
emlékeztünk az Óbudán 
2010-ben állított emlékműnél 
a Katynban megölt mintegy 
huszonkétezer lengyel áldo-
zatra, akiket a szovjet hadse-
reg mészárolt le értelmetlenül 
1940-ben. Előző számunkban  
lapzárta miatt csak rövid ké-
pes hírt közölhettünk az ese-
ményről, így bővebben most 
írunk a megemlékezésről.

Az Óbudai Katyni 
mártírok parkjában 

koszorúzással egybekö-
tött ünnepi megemléke-
zést tartottak április 12-én 
a Katyni Áldozatok Em-
léknapja alkalmából Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata, valamint Óbu-
da-Bé kásmegyer Lengyel 
Nemzetiségi Önkormány-
zata rendezésében, a Len-
gyel Köztársaság budapes-
ti nagykövete, illetve hazai 
parlamenti és önkormány-
zati politikusok valamint 
állami tisztségviselők 
részvételével a III. kerületi 
Katyni mártírok parkjában 
emelt emlékműnél. 

Külön főhajtás
Németh Szilárd, az Or-

szággyűlés Magyar-Len-
gyel Baráti Tagozatának 
elnöke ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy 2010 
áprilisától, a szmolenszki 

légikatasztrófa időpontjá-
tól immár kettős az a tra-
gédia, ami összeszorítja a 
hazájukat szerető lengyel 
és az együttérző magyar 
szíveket. Nekünk, magya-
roknak egy külön főhajtás 
erejéig több okból is emlé-
keznünk kell e kettős len-
gyel tragédiára. Tudni kell 
ugyanis, hogy a szovjet ki-
végzőhelyeken lemészárolt 
huszonkétezer lengyel ka-
tonatiszt között két tiszti 
rangú magyar honfitár-
sunk is ott volt. Név szerint 
Korompay Emánuel Ala-
dár professzor és Kueh nel 
Oszkár Rudolf kapitány, 
akik ha akkor bevallják, 
hogy magyarként kerültek 

szovjet fogságba, akkor a 
szovjet ügynökök talán el 
is engedték volna őket, hi-
szen ekkor még nem álltak 
az országaink egymással 
hadban. Ők azonban a len-
gyel bajtársaik mellet ma-
radva vérükkel pecsételték 
meg az ezer éves szent ma-
gyar-lengyel barátságot. 

Esterházy kálváriája
Tudnunk kell azt is, 

hogy a hat évvel ezelőtt 
nemzete szolgálatában éle-
tét áldozó Lech Kaczynski 
elnök a felvidéki magyar 
mártírpolitikus, Esterházy 
János életművét az egyik 
legnagyobb rangú lengyel 
állami kitüntetéssel ismer-

te el. Ebben nagy szerepe 
volt Esterházy katyni áldo-
zatokkal vállalt korabeli 
szolidaritásának is. Ester-
házy ugyanis a katyni tö-
megsírok 1943-as feltárása 
után vezércikkben ítélte el 
a szörnyű tömegmészár-
lást. Éppen ez a cikk lett az 
egyik meghatározó vád-
pont Esterházy János 
1946-os moszkvai peré-
ben, amit a Gulágra törté-
nő elhurcolása és a holtáig 
tartó börtön kálváriája kö-
vetett. 

E tények is ékes bizonyí-
tékai annak, hogy mennyi-
re összefüggenek a törté-
nelmi és személyes sorsok 
itt, a közép-európai rögva-
lóságban. Ezért is köteles-
ségünk megismerni egy-
más sorsát és történelmét, 
hogy az összefüggések fé-
nyében tudjuk mérlegre 
tenni napjaink történéseit, 
ezáltal helyes érték- és cse-
lekvési rendet felállítani je-
lenünk és jövőnk vonatko-
zásában – mondta el be-
szédében Németh Szilárd.

Roman Kowalski, a 
Lengyel Köztársaság bu-
dapesti nagykövete meg-
köszönve a méltó megem-

lékezést, kiemelte, hogy 
nagyon sok hely és alka-
lom van már arra, hogy a 
magyarországi lengyelek 
összejöjjenek és emlékez-
zenek arra, ami fontos 
számukra, illetve fontos a 
lengyel-magyar barátság 
számára is. Az óbudai 
megemlékezés helyszíne 
is ilyen hely, amit megkö-
szönt mások mellett Bús 
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármesterének, 
illetve olyanoknak is, akik 
már nem lehetnek itt ve-
lünk, mert éppen a szmo-
lenszki tragédia áldozatai 
között vannak. A nagykö-
vet szerint a mai napig 
vérző seb a lengyelek éle-
tében a katyni tragédia. 

Kivételes barátság
Idén a katyni megemlé-

kezések különösen sikere-
sek voltak, mert az Óbu-
dán is bemutatott, 
Katynról szóló vándorkiál-
lítást nagy közönség előtt 
megismerhették már Du-
naújvárosban és Debre-
cenben, s hamarosan eljut 
Nyíregyházára is. Roman 
Kowalski háláját és köszö-
netét fejezte ki azért, hogy 
a magyarok ilyen érzéke-
nyen kezelik a lengyel tör-
ténelem traumáit, amiből 
sajnos mindkét népnek bő-
ven jutott. Az egyedülálló, 
kivételes lengyel magyar 
barátság jele az is, hogy 
évről évre többen emlé-
keznek meg ezen a napon a 
lengyel áldozatokról – tette 
hozzá a nagykövet.

A ünnepi megemléke-
zést követően a hazai és 
lengyel társadalmi és kul-
turális szervezetek képvise-
lői és a megjelent civil meg-
emlékezők helyezték el az 
emlékmű lábazatánál ko-
szorúikat, illetve a megem-
lékezés virágait.           B. Z.

Óbudai megemlékezés a lengyel áldozatokra

A páratlan karakter szerepeiről ismert Bakó Márta színésznőnek, a József Attila Színház örö-
kös tagjának állítottak emléket egykori otthona, az Erdőalja út 75/a számú ház előtt április 8-án. 
A három évvel ezelőtt elhunyt művésznő alakját Láng József színművész és Zenker Katalin 
idézte meg. Az írónő „Őfelsége a színház – Bakó Márta emlékezetében” címmel könyvet is írt

Emléktábla Bakó Márta színésznőnek

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Az ötvennél is több napirendi pont 
megvitatásakor a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, a 
szociális és gyermekjóléti intéz-
mények beszámolóiról és a Flórián 
tér közösségi tervezés utáni átala-
kításáról döntött a képviselő-tes-
tület április 22-én.

A Flórián tér újratervezését a 
városrész vezetése közös-

ségi tervezéssel kívánja megva-
lósítani. Ismeretes, a Kiscelli 
utca-Szőlő utca-Vörös vári út-
Pacsir tamező utca által határolt 
terület nagyobb része a főváros, 
kisebb fele pedig a III. kerület 
tulajdonában van, így annak fej-
lesztése is elsősorban fővárosi 
kompetencia. A kerület érdeke, 
hogy minél előbb elkészüljön az 
a minden szereplő által elfoga-
dott koncepcióterv, melyben a 
helyben lakók szempontjai is 
megjelennek.

Közösségi tervezés a Flórián tér megújulásáért

A civil működési pá-
lyázat; a „Kulturális 

intézmények és emlékhe-
lyek látogatásának támo-
gatása” című pályázat;  
„A környezettudatos ne-
velésért” című pályázat 
esetében is hozzájárult a 
testület a beérkezett pálya-
műveket benyújtó szerve-
zetek és az általuk meg-
jelölt támogatási célok 
támogatásához. 

A pályázat elbírálására 
létrehozott munkacso-
port tagjai véleményük 
kialakítása során figye-
lembe vették a pályázó 
szervezet tevékenységé-
nek társadalmi haszno-
sulását, azt, hogy a kért 
támogatás milyen mér-

tékben szolgálja a kerü-
let lakosságának érdeke-
it, valamint, hogy mek-
kora létszámú a pályázó 
szervezet célcsoportja. 

Ebstratégia
A városrész vezetése el-

határozta, hogy megalkot-
ja saját ebstratégiáját, 
melynek célja, hogy ösz-
szehangolja a kutyatulaj-
donosok és kutya nélkül 
élők rendezett együttélé-
sét, elősegítse köztük a 
párbeszédet, továbbá a fe-
lelős városi kutyatartás 
megfelelő módjának ha-
gyomány-, illetve értékte-
remtését a kerületben. A 
stratégia kidolgozásában 
és a lakosság felé közvetí-

tésében nyújt segítséget a 
tapasztalatokkal rendelke-
ző EB OVO Egyesület. Az 
együttműködési megálla-
podás megkötését a testület 
jóváhagyta, az aláírás a 
szervezet közhasznúsági 
kérdéseinek tisztázása után 
történhet meg.

Együttműködés 
a Flórával

A korábban kötött 
együttműködés meghosz-
szabbításáról döntött a tes-
tület a Flóra Alapítvány 
esetében. A szervezet 
komplex terápiás tevé-
kenysége hiánypótló és 
nélkülözhetetlen az érzé-
kelészavaros, halmozottan 
sérült és autistának, au-

tisztikusnak diagnoszti-
zált gyermekeknek. 2011 
óta évente 3-5 kerületi 
gyermek részesülhet álta-
luk speciális fejlesztésben.

Sporttámogatás
Ugyancsak az együtt-

működés folytatása mel-
lett szavaztak az Óbudai 
Fless Sportegyesület és 
az Óbudai Judo Club 
esetében. A 20 éve Kol-
czo nay Ernő világbajnok 
és kétszeres olimpiai 
ezüstérmes által alapított 
Fless Vívóiskolában ma 
is a párbajtőrvívás, mint 
szabadidősport terjeszté-
se a legfőbb cél, míg a 

360 tagot számláló Judo 
Club tizenegy éve folya-
matosan és fejlesztve az 
iskolai judo alapú testne-
velés oktatását végzi a 
kerületben.

Zöldülhetnek
a közterületek
Az idén februárban ki-

írt „Fogadj örökbe egy 
zöldterületet!” című pá-
lyázatra összesen 17 érvé-
nyes pályázat érkezett, 
melyek a közterületek 
rendbetételét, szépítését 
célozzák. A megjelölt cé-
lok megvalósítására ösz-
szesen 2 millió 336 ezer 
forint áll rendelkezésre.

Támogatások civil szervezeteknek, alapítványoknak

Kerekasztal a turizmusfejlesztésért
A testület Békefi Anna Erzsébetet, az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont 
ügyvezetőjét, az Óbudai Turisztikai Egyesület elnö-
két delegálta a fővárosi turisztikai kerekasztal fóru-
mába. Az önkormányzat csatlakozásával ígéretes 
lehetőség nyílik arra, hogy a fővárosi turisztikai 
koncepció kialakításakor a III. kerület elképzelései 
és érdekei is érvényre juthassanak.

Emléktábla Till Ottónak
Az önkormányzat támogatásáról biztosította azt a 
kezdeményezést, hogy Till Ottó (1929-2011) zeneis-
kolai igazgató, az Óbudai Kamarazenekar alapító 
karmestere, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára tisz-
teletére, egykori óbudai lakóhelyén, a Vihar utca 4. 
számú ház homlokzatán emléktáblát helyezzenek el.

A pályázaton a 12, vagy annál többla-
kásos társasházak és lakásszövetke-
zeti lakóépületek vehetnek részt. Az 
elnyerhető összeg házanként 80.000 
forint, mely biztonsági kamerák tele-
pítésének pénzbeni támogatása.
Folyamatosan pályázhatnak a III. kerü-
letben lévő, többlakásos lakóépületek 
közösségei, magánerős, lépcsőházi 
belső, zárt rendszerű elektronikus meg-
figyelő rendszer kiépítési költségeinek 
támogatására. Az önkormányzatnak 
ezzel a bűncselekmények megelőzése, 
a biztonságosabb környezet megte-

remtése, illetve a vagyonvédelem haté-
konyságának növelése a célja.
Sikeres pályázat esetén a lakóközös-
ség lépcsőházanként 80.000 forintot 
kap a kamerarendszer telepítésére 
vissza nem térítendő támogatásként. 
Az önkormányzat a fenti célra költség-
vetésében 6 millió forintos keretössze-
get határozott meg a 2016-os évben.
A pályázat részletes pénzügyi és admi-
nisztratív feltételeiről, valamint a műsza-
ki tartalomról az önkormányzat honlap-
ján tájékozódhat. A pályázat benyújtá-
sához szükséges űrlapokat is itt éri el.

Fotó: Antal István

Biztonsági kamerákhoz ad pénzt az önkormányzat
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Az önkormányzat indulni kíván a Ver-
senyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Programban (VEKOP) meghirde-
tett, „A leromlott településrészeken 
élő, alacsony státuszú lakosság élet-
körülményeinek javítása, társadalmi 
és fizikai rehabilitációja Budapesten” 
című pályázaton. 

A III. kerületben a békásmegye-
ri lakótelep bizonyos részei-

nek megújítása lenne a cél, azaz a 
leszakadással veszélyeztetett vá-
rosrészen koncentráltan megnyil-
vánuló társadalmi-fizi kai-gazda-
sá gi problémák kezelése és a terü-
leten élők társadalmi integrációjá-
nak elősegítése. Pályázni csak 
konzorciumban lehet, a III. kerület 
a Máltai Szeretetszolgálatot vonná 
be akciójába. Nyertes pályázat ese-
tén a programban megvalósuló fej-
lesztések előreláthatólag 2018-ban 
kezdődhetnének el.

Kerékpáros infra-
struktúra fejlesztés
Ugyancsak VEKOP forrás meg-

szerzését célozza, ha a III. kerületi 
önkormányzat Budapest Főváros 
Önkormányzatával konzorciumot 
alkotva elindul a „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Budapesten” 

című pályázaton. A III. kerület tá-
mogatja, hogy az alábbi kerékpá-
ros-infrastruktúra fejlesztési pro-
jektelemek bekerüljenek a Fővá-
rosi Önkormányzat, mint konzor-
ciumvezető által benyújtott pro-
jektjavaslatok közé:

• A fővárosi közbringa-rend-
szer III. kerületet is érintő bőví-
tése hozzávetőlegesen az 1-es 
villamos vonaláig.

• A közbringa-rendszer bővíté-
sével párhuzamosan szükséges 
megvalósítani ez érintett terüle-
ten egy átfogó kerékpárforgalmi 
hálózatfejlesztést, 
mivel abban ko-
moly hiányossá-
gok vannak.

• A III. kerületet 
észak-déli irány-
ban átszelő Euro-
Velo 6 kerékpáros 
útvonal fejlesztése 
alapvetően turisz-
tikai céllal.

A képviselő-
testület elfogadta 
a Kerékpáros ba-
rát Óbuda kon-
cepciót is.

Pályázatok a városrész fejlődéséért 

• A közösségi együttélés alapvető szabályairól ren-
delet-tervezetet dolgozott ki a hivatal. Ezek a közterü-
let-használat, környezetvédelem, állattartás, illetve az 
önkormányzati jelképek, városrésznév, védett utca-
nevek tárgykörét érintik. A jogszabály-tervezetet a 
képviselők második fordulóban történő tárgyalásra 
alkalmasnak találták.

• Az önkormányzat fenntartásában az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ; az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék; az Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ és az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény nyújtott szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatást az elmúlt évben. (Ismeretes, ez utóbbi 
munkatársainak tevékenysége jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy tavaly a kerület elnyerte az „Idősbarát 
Önkormányzat” címet.) Az említett intézmények rész-
letes írásbeli beszámolóit elfogadta a testület.

• A hallássérültek önálló ügyintézése érdekében a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatán január 1-jétől 
videotolmács-szolgálat működik. A távoli elérés mellett 
most a hivatal három dolgozója (egy-egy ügyfélszolgála-
tos ügyintéző, továbbá a nemzetiségi és esélyegyenlőségi 
referens) szerezhet jelnyelvi jártasságot kezdő jelnyelvi 
tanfolyamon. Az ügyintézők a megszerzett ismereteik 
segítségével a Harrer Pál utcai ügyfélszolgálatra tudják 
irányítani a nagyothalló ügyfeleket, akik ügyüket az ott 
biztosított videotolmács-szolgálat segítségével intézhe-
tik. (Egy következő kurzus elvégzésével az alapvető jel-
nyelvi ismeretek megszerzésén túl, a tisztviselők a jelek 
magabiztosabb használatára is képesek lehetnek majd.) 
A testületi ülésen a tanfolyamok költségeit szavazták 
meg a képviselők. 

Rendeletek, beszámolók, 
esélyegyenlőségi szolgáltatás

Fotó: Antal István
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Óbuda Lakosságának Egészségéért-díj
Az elismerés adományozható mindazon személynek vagy kö-
zösségnek, aki a kerület lakosságának egészsége érdekében 
akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a be-
tegség megelőzés terén kifejtett tevékenységével, akár az 
egészségügyben kifejtett szervező munkájával kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott 
személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért-díjjal oklevél és pénzju-
talom jár. A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek kö-
zött adják át annak a személynek vagy csoportnak, akinek a 
képviselő-testület az egészségügyi, szociális és lakásgazdálko-
dási bizottság javaslata alapján odaítéli.
A díjat 2016. június 24-én adják át.
Az indítvány tartalmi elemei: Indítvány olyan természetes 
személyre vagy csoportra (szervezetre/intézményre) nyújtható 
be, mely az egészségügy terén kifejtett kimagasló teljesítmé-
nyével (életművével) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellá-
tásához, szolgáltatásainak fejlődéséhez, Óbuda-Békásmegyer 
lakossága életminőségének javításához hozzájárul(t). Az indít-
ványnak legalább 1 oldal terjedelmű indokolást kell tartalmaz-
nia, mely részletezi a díjra javasolt személy vagy csoport tevé-
kenységét, eredményeit.
Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt a szociális 
szolgáltató főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2.) dr. Gallóné Nagy 
Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton (1300 Bp., Pf.: 102.) 
lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egészségügyi re-
ferenstől kérhető a 437-8659-es telefonszámon.
Az indítványok beérkezési határideje: 2016. május 13. (péntek) 
12 óra.

Húszéves a Római Sport Egyesület
Gyepes Lajos vezetésével 20 évvel ezelőtt, 1996 
márciusában alakult meg Óbudán a Római Sport 
Egyesület. Azt a célt tűzték ki, hogy a III. kerületben 
élő gyermekek az úszósportban az alapoktól kezd-
ve egészen az élsportig eljuthassanak. Az elmúlt 
húsz év alatt több ezer óvodásnak, iskolásnak biz-
tosítottak erre lehetőséget. A Balázs Lajos Óbudai 
Civil Díjas és Budapestért-díjas szervezet a Ró-
mai-parton tartotta jubileumi ünnepségét április 15-
én. (Riport lapunk következő számában.)

Látássérültek Lámpás Klubja 
Tavaly októberben alakult meg a III. kerületben élő 
látássérültek Lámpás Klubja. Az önkormányzat he-
lyet biztosított a klub működéséhez. Békásmegye-
ren, a Csobánka téri közösségi ház kistermében ta-
lálkoznak minden hónap harmadik péntekén 10 
órakor. Szinte minden alkalommal előadás is van a 
klubnapokon más-más témakörben, de ismerke-
désre, kötetlen beszélgetésre is mindig marad idő. 
A klubnapokon kívül más programokat is tervez-
nek: színházi előadásokon való részvétel, kirándu-
lások. Ezután is várják azokat a látássérülteket kí-
sérőikkel együtt, akik szeretnének ehhez a közös-
séghez csatlakozni.

Cukorbetegek klubja
A Szent Margit Kórházban működő Óbudai Cukor-
betegek Klubjában május 10-én 15.30 órakor dr. 
Halászlaki Csaba endokrinológus „Fertőzések a 
diabétes betegeknél”; dr. Dömötör Erzsébet főor-
vos „Cukorbeteg láb kezelése” címmel tart elő-
adást. (Cím: Bécsi út 132.)

Tavaszi gálaműsort rendezett az Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkoztatási Központ az in-
tézmény ellátottjainak, családjaiknak és a ke-
rületbe látogató, hasonló élethelyzetben lévő 
sorstársaknak április 13-án az Óbudai Kultu-
rális Központban. A rendezvényen többféle 
művészeti ágban mutathatták meg tehetsé-
güket a fellépők. 

Valamennyiünk számára a munka és 
a család körüli körforgás határozza 

meg a hétköznapjainkat, ami könnyen 
rutinná válhat, ha nem szakítjuk meg ha-
sonló ünnepi pillanatokkal – mondta kö-
szöntőjében dr. Gallóné Nagy Judit, az 

önkormányzat szociális szolgáltató fő-
osztályának vezetője. Janu rikné Csonka 
Erika, az Óbudai Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ vezetője rámutatott: 
nagy hangsúlyt fektetnek a sport, kultu-
rális, más rendezvények szervezésére, 
azért, hogy a résztvevők érezzék az ösz-
szetartozás élményét és a gondoskodást. 
A gálán a sérült embereknek is lehetősé-
ge nyílik megmutatni, hogy mit tudnak a 
különböző művészeti ágak területein, 
egyúttal ez jó alkalom arra is, hogy más, 
akár kerületen kívüli, hasonló élethely-
zetben élőkkel találkozhassanak, barát-
ságokat köthessenek az ellátottak. 

Gálaműsorral köszöntötték a tavaszt

Fotó: Antal István
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Immár a hatodik választási 
ciklusban képviseli Désiné 
Németh Éva (Fidesz-KDNP) 
Óbudán a 3. számú választó-
kerületben lakók érdekeit 
(Bécsi út-Tímár ut-
ca-Pacsir tamező 
utca-Vörösvári út-
Faluház és környé-
ke-Kiscelli utca ál-
tal határolt terület). 
A képviselő egy-
ben a városfejlesz-
tési bizottságot is 
vezeti, ezért a vá-
lasztókerületi munkája mel-
lett a kerület egészéről is kér-
deztük. 

- Milyen területeken 
tudott fejlődni Óbudának 
ez a belső övezete, amely 
ügyeinek intézésével a 
választók megbízták?

- Az elmúlt egy-másfél 
évben történtek közül az 
egyik legfontosabb a tér-
figyelő kamerák felszere-
lése, amit nagyon vártak 
az itt élők. A Faluház 
előtt, a Kiscelli utcában, a 
Kenyeres utcában és a 
Szőlő utcában is telepítet-
tek kamerákat a kivitele-
zők, ami biztonságérzet 
szempontjából is fontos 
az ott élők számára. Már 
korábban rendeződött a 

Kiscelli utca és a Szőlő 
utca kereszteződésében a 

körforgalom, de 
történtek újabb 
forgalomcsilla-
pítások, új gya-
logátkelők léte-
sítése, valamint 
a Faluház előtt a 
zöldterület ren-
dezése is befe-
jeződött. Miu-

tán a körzetem városképi 
szempontból is kiemelt 
terület, nagyon sok tár-
sasház részesült felújítási 
támogatásban. Akik be-
nyújtottak pályázatot, 
azok általában kaptak tá-
mogatást, ami jelentős se-
gítség a lakóközösségek-
nek. Véleményem szerint 
nagyon szépen rendben 
tartottak a zöldterületek, 
s az elmúlt években a tisz-
taság is sokat javult. A 
parkolási rendszer beve-
zetésével pedig lényege-
sen csökkent a zsúfoltság 
a kerületben. 

- Nem kerületi fejlesz-
tés ugyan, de a körzetem-
re hatással van a két évvel 
ezelőtt átadott 1-es villa-
mos vonala, s a Bécsi úton 

a 17-es villamos vonala is 
megújult. Régóta problé-
mát okozott az itt élőknek, 
hogy zajos volt a villamos 
és ritkán járt, ez most ren-
deződött. A tervek szerint 
tovább jár majd a Bécsi 
úton az 1-es villamos, ami 
az idősek számára nagy 
segítség lehet a jövőben. 

- Milyen fejlesztések vár-
hatók a közeli jövőben?

- Szinte attól a pillanattól 

kezdve, amikor 1994-ben 
képviselő lettem, dolgo-
zom azon, hogy a Kiscelli 
utcai forgalom mérséklőd-
jön, hiszen a kastély mel-
lett a hegyről lejövő közle-
kedés túlzsúfolt. Ennek 
csillapítására szolgálna a 
Váradi utca meghosszab-
bítása, aminek a tervezése 
az elmúlt évben elkezdő-
dött. Szintén a kerület vál-
lalta magára a Flórián tér 
közösségi térré történő át-
alakításának tervezési fel-
adatait, amely beruházás 
majd fővárosi finanszíro-
zással valósulna meg, de 
ezt helyi közösségi terve-
zés előzi meg az itt élők 
bevonásával. Ugyancsak a 
körzetem határában léte-
sül az Óbudai Kulturális 
Központ parkjában egy 
közösségi kert, valamint 
a Kecske utcánál a domb-
oldalban egy játszótér 
felújítására is sor kerül, 
ahova a közelsége miatt 
körzetemből sokan vi-
szik játszani a gyerme-
küket. Várhatóan tovább 
bővül a kamerarendszer 
is. Bízom benne, hogy a 
Dévai Bíró Mátyás téri 
evangélikus templom 
mellett is elhelyeznek 
egyet, ahol a közösségi 
élet terének létrejöttét 
korábban az önkormány-
zat is támogatta. 

- A városfejlesztési bi-
zottság elnökeként ho-
gyan látja a kerület fej-
lődését?

- Építészként is jelentős 
feladatnak látom a Váradi 
utca fejlesztését, ami nagy 
munka lesz, milliárdos 
nagyságrendű beruházás. 
A Bécsi úton az 1-es villa-
mos meghosszabbítása 
ugyan nem kerületi fej-
lesztés, de sokat jelent 
majd az itt élőknek. A tér-
figyelő kamerák felszere-
lése a régebben bekamerá-
zott békásmegyeri tapasz-
talatok alapján a bűnözés 
visszaszorulását eredmé-
nyezi az olyan helyeken, 
ahol kamerával megfigyelt 
a terület. Az elmúlt évek-
ben összességében egész 
Óbuda-Békásmegyer te-
rületén csökkent a bűnö-
zés, amely folyamat a tér-
figyelő-rendszer fejleszté-
sével remélhetően tovább 
javulhat. 

- Az egész kerületre vo-
natkozóan nagyon fontos-
nak tartom Óbuda kultu-
rális életének élénkülését. 
Gondolok itt az adventi 
programokra a Fő téren, 
az Óbuda Napján tartott 
eseményekre, vagy az 
Óbudai Nyár színvonalas 
rendezvényeire, melyek 
többsége mindenki szá-
mára ingyenesen látogat-
ható. Büszke vagyok arra 
az eredményre, melyet 
környezetünk megújítása, 
a közösségi terek bővíté-
se, a sportélet, az egész-
ségügy és a szociális ellá-
tás területén elért a város-
vezetés.  Bodzay Zoltán

Biztonság és közösségi terek

A z önkormányzat ko-
rábbi döntése értel-

mében a Vagyonkezelő 
Zrt. személyfelvonó lif-
teket telepít a III. kerüle-
ti nyugdíjasházakba. Ta-
valy a Víziorgona és a 
Hatvany Lajos utcai ház-
ban készült el egy-egy 
lift, idén az elsőt a Ha-
rang Idősek Klubjában 
adták át.

A Harang utcai lift te-
lepítése is a tavalyihoz 
hasonlóan a szükséges 
építési engedélyek be-
szerzése után a liftakna 
építésével folytatódott. 
Ezzel egyidejűleg a le-
gyártott kabin összesze-
relését végezték a szak-
emberek.  A teljes kivite-
lezés a műszaki átadás és 
szakértői vizsgálat után 
március végére készült 
el.

A korszerű, üvegezett 
ajtókkal és hátfallal fel-
szerelt, 8 személyes, ke-

rekesszék szállítására is 
alkalmas lift a jövőben 
megkönnyíti a klubtagok 

és a programokat látoga-
tó idős emberek közleke-
dését a házon belül.

Folytatódik a „lift projekt”

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának megbízá-
sából felújították a Mocsá-
rosdűlőn található Gladiátor 
utcát, a Zsófia és a Nádszál 
utca közötti szakaszon.

A teljes pályaszerkezet 
kiépítését magában 

foglaló munkálatokat ne-
hezítette a területre jel-
lemző magas vízállás, és 
ennek következtében a 
korábban magasra épített 

közművek helyzete. Több 
rétegű georács és nagy-
méretű terméskövek be-
építésével sikerült az út-
alap teherbírását az érin-
tett utcákban biztosítani. 
A Gladiátor utcára bekö-
tő Zsófia és Ringató ut-
cák is kiépültek, a vízel-
vezető árkok és átereszek 
a csomópontokban át-
épültek, melynek követ-
keztében a vízállás jelen-
tősen csökkent.

Megújult a Gladiátor utca

Ősszel indulhat a Római-parton 
a mobilgát építése

A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a ró-
mai-parti mobilgát végső tereprendezési látványterveit 
kifüggesztik a nyári hónapokban a sétány több pontján. 
Ezután lakossági fórumot is tartanak. A kivitelezői ten-
dert augusztusban írják ki, novemberben kezdenék a 
munkát. Az ütemterv szerint jövő augusztusra végez-
nek a munka negyedével, egy év múlva a 75 százaléká-
val. A teljes műszaki átadás tervezett időpontja 2019 ja-
nuárja. A Római-part lezárása a kivitelezőtől függ majd, 
de a partot várhatóan szakaszosan zárják csak le. Fotók: Antal István

Folytatás az 1. oldalról
Óbudán, a polgármesteri hi-
vatal előtt lévő kerékpártáro-
lónál mindig várakozik egy-
két lelakatolt bringa, de gyak-
ran a hivatal udvarában is par-
kol néhány. Egy közelmúltbeli 
felmérés szerint 20 dolgozó 
rendszeresen, 27 pedig alka-
lomszerűen használja kerék-
párját függetlenül attól, hogy 
épp alkalmazott, vagy vezető 
beosztású. Közöttük akadnak 
olyanok is, akik naponta több 
mint 10 kilométer távolságról 
járnak be, azokról nem is be-
szélve, akik az év 12 hónapjá-
ban tapossák a pedált.

Az önkormányzat bi-
ciklizésre csábító 

mostani döntése persze 
nem előzmény nélkül való. 
Már 2009-ben vásároltak 
20 kerékpárt a dolgozók-
nak. Az igényeket látva 
Bús Balázs polgármester 
további 30 kerékpár be-
szerzésére adott megbízást 
(10 a hivatali kerékpárflot-
tát bővíti, míg 10-10 gépet 
Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálatának, illet-
ve az Óbudai Családi Ta-

nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központnak adott át 
használatra).

- Nagyon örülünk an-
nak, hogy évről évre egy-
re több dolgozónk jön bi-
ciklivel. A most még bi-
zonytalankodóknak tud-
niuk kell, hogy a polgár-
mesteri hivatal kerékpá-
rok karbantartásával, 
tisztálkodási és átöltözési 
lehetőséggel, kerékpáros 
kiegészítők felajánlásával 
várja őket – nyilatkozta 
Bús Balázs. - Nem utolsó-
sorban pedig azzal a most 
kidolgozott hivatal jutta-
tási csomaggal, amely a 
hivatali dolgozók kerék-
páros munkába járása 
arányában egy hónapban 

maximum 8 ezer forint 
összegű Erzsébet utal-
ványra, valamint évente 
kétszeri ingyenes kerék-
pár-szerviz igénybevéte-
lére jogosítja a munkavál-
lalókat.

Nemzetközi példák jel-
zik, hogy adókedvezmé-
nyek által a munkáltatók is 
érdekeltté tehetők abban, 
hogy a kerékpáros közle-
kedést előnyben részesít-
sék. Ausztriában a céges 
magánhasználatú kerék-
párok után a munkáltatók 

levonhatják ezek költségét 
az adózott eredményből. 
További ösztönző eszköz, 
hogy a munkáltatók a gép-
járművel megtett utakhoz 
hasonlóan kerékpárral 
megtett üzleti célú utak 
után 0,38 euro költségtérí-
tést adhatnak. Hollandiá-
ban 749 euro mértékéig 
adómentes a céges kerék-
pár biztosítása. Németor-
szágban a kerékpárok biz-
tosításának költségeiből 
azok listaárának 12%-a 
érvényesíthető levonás-
ként. Belgiumban választ-
ható kerékpáros térítés 
0,22 euro/km mértékig, 

továbbá a kerékpár és a 
kapcsolódó berendezések 
biztosításának költségei és 
áfája 120%-ban levonha-
tók az adóból.

Óbuda vezetése joggal 
tarthat igényt a bringások 
szimpátiájára, hisz már a 
szezon kezdetén, február 
vége óta minden hónapban 
reggelivel várják a kerület 
három különböző pontján 
az erre tekerőket. Akinek 
pedig nincs saját biciklije, 
az is tekerhet a reggeliért, 
hisz a kerület lakóinak napi 
200-ért adnak egy korrekt 
kétkerekűt a Laktanya utcai 
Berguson kölcsönzőben.

Anyagi ösztönzés a kerékpárral érkezőknek
• A polgármesteri hivatal először 2009-ben visel-
hette a „Kerékpáros barát munkahely” címet, 
mely kitüntetést 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben 
ismételten elnyert. A lelkesedés töretlen, amit az is 
jelez, hogy idén ötödik alkalommal is pályázott. Si-
ker esetén a 2016. évi elismerés pontosan jelezhet-
né a kerékpáros kollégák kedvéért vállalt, szokatla-
nul nagyvonalú ösztönzési rendszert.

Teljes útburkolat-felújítást 
végeznek a békásmegyeri 
Hatvany Lajos utcában vár-
hatóan július 7-ig, mintegy 
825 méteres szakaszon. 

A z Újmegyeri térnél 
lévő buszfordulónál 

lecserélik az út teljes pá-
lyaszerkezetét, illetve fel-
újítják a forgalomterelő 
szigeteket, a buszmegálló-
hoz vezető járdát, cserélik 
a szegélyeket, bazaltbeton 
burkolatú buszöblöket épí-
tenek ki. A felújítási mun-
kák első két ütemében 
egyirányú sítják a Hatva-
ny Lajos utcát – ezért mó-
dosul az arra közlekedő 

autóbuszok útvonala is –, 
majd a harmadik ütemben 
a Hadrianus utca és a Hat-
vany Lajos utca kereszte-
ződésének forgalmát kor-
látozzák. 

Eközben az előrelátha-
tóan május 6-ig tartó 

Emőd utcai csatornare-
konstrukció második üte-
me is elkezdődött, amely 
az Emőd utca 34. és a Ke-
ve utca közötti útszakasz, 
valamint a Dósa utcai 
csomópont teljes lezárá-
sával jár. 

Útfelújítás és csatornázás
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A versenyben minden 
olyan, 2010 óta 

megvalósult projekttel 
nevezhettek az önkor-

mányzatok, ami széndi-
oxid-megtakarítással járt 
(például középületek 
energ iahatékonyság i 
korszerűsítése, világítás 
korszerűsítés). A nyerte-
sek kiválasztásánál első-
sorban a megtakarított 
éves széndioxid kibocsá-

tást, illetve a beruházás 
költségeire vetített éves 
széndioxid megtakarí-
tást vették figyelembe a 
bírálók.

A Pais Dezső Általános 
Iskolát 2014-ben újíttatta 
fel az önkormányzat. A 
fejlesztés után az épület 
energetikai minőség sze-
rinti besorolása „A” szin-
tű lett, az üvegház-hatású 

gázok kibocsátása a fel-
újítás után évi 160 tonná-
val csökkent, a megtaka-
rított ener gia-mennyiség 
pedig 2750 GJ évente. 
Az energia-megtakarí-
tásból fakadó költség-
csökkenés körülbelül 10 
millió forintot jelent 
évente, ezzel az energia-
költségek körülbelül 40 
százalékkal csökkennek.

Közbeszerzés zöldebben díjas az önkormányzat

Az Energiaklub egy 
évig tartó Klímavá-

lasz elnevezésű projektjé-
ben 140 önkormányzati 
vezető, szakértő és civil 
képviselő vett részt. En-
nek során felkészítették 
őket az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásai-
nak települési szintű ke-
zelésére. A tapasztalato-
kat a Megújuló települé-
sek címmel tartott konfe-
rencián ismertették a 

Larus Rendezvényköz-
pontban április 14-én, 
ahol kihirdették az Ener-
giaklub szakmai verse-
nyeinek győzteseit is.

Díjazták azokat az ön-
kormányzatokat, melyek 
a legtöbbet tettek az ég-
hajlatvédelemért, az 
energiahatékonyságért 
és a megújuló energiák 
elterjesztéséért. A leg-
jobb közbeszerzéseket 
bonyolító Közbeszerzés 

zöldebben versenyben 
Ajak város lett az I. helye-
zett, a 10-100 ezer fős te-
lepülések közül a XVIII. 
kerület (Pest szent lő rinc-
Pestszent imre), míg a 
100 ezer fő feletti tele-
pülések versenyében 
Óbuda-Békásmeg yer 
Önkormányzata nyert. 
A napenergia hasznosí-
tásában a legaktívabb 
települések: Újszilvás, 
Nagypáli.

Megújuló települések

Július 1-jétől 5 milliárd forint keretösszeg-
gel induló, vissza nem térítendő családi tá-
mogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium, családi házak energetikai kor-
szerűsítésére és felújítására. 

Mint az a tárca közleményében 
megjelent: a kormány számára 

alapvető fontosságú, hogy olyan prog-
ramokkal támogassa a családokat, 
melynek köszönhetően a háztartások 
energiafelhasználása érzékelhető 
mértékben csökken. A 2014-ben in-
dult Otthon Melege Program eddig 
közel 17 milliárd forint keretösszeg-
ben biztosított támogatást, melynek 
eredményeként mára több mint 85 

ezer háztartás energiahatékonysága 
javult. A legújabb alprogram célja a 
családi házak energetikai korszerűsí-
tése és felújítása. Ennek során támo-
gatható az épületek homlokzati nyí-
lászáróinak cseréje, homlokzatok hő-
szigetelése, épületgépészeti rendsze-
rek (kazánok, radiátorok) energia-
megtakarítást eredményező cseréje, 
illetve felújítása, és az épület gépésze-
ti rendszeréhez csatlakozó megújuló 
energiafelhasználás kialakítása, pél-
dául napelemes rendszerek, napkol-
lektoros rendszerek, biomassza ka-
zánrendszerek kiépítése. (További 
részletek a www.kormany.hu oldalon 
találhatók.) 

Állami támogatás családi házak 
energetikai felújítására

K ét éve számoltunk be 
arról az örömteli ese-

ményről, hogy a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Pilismaróti 
Erdészetének területén fe-
kete gólya pár rakott fész-
ket: 2014-ben három, míg 
tavaly már négy fióka re-
pült ki a családi fészekből. 
A gólyák által vékonyabb 
ágakból, gallyakból készí-
tett építmény azonban 
nem bírta az elmúlt hóna-
pok időjárásának viszon-
tagságait, így sajnálatosan 
megsemmisült.   

Mivel a fekete gólyák 
fészekpusztulás esetén 
nem építenek újat, a Pili-
si Parkerdő Zrt. és a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park 

munkatársai február vé-
gén fémből készült mű-
fészket helyeztek ki, ez-
zel biztosítva a gólyák 
visszatérésének feltétele-
it. A fekete gólya igen ér-
zékeny a környezetének 
megváltozására, a szak-
emberek ezért a műfész-
ket pontosan az eredeti 
helyére tették, a fémvá-
zat pedig ágakkal és 
gallyakkal „rejtették el”. 
Az erdészek és a termé-
szetvédelmi őrök bíznak 
benne, hogy a gólyapár 
birtokba veszi új, most 
már valóban időtálló ott-
honát, és ez év nyarán 
újabb életerős fiókák re-
pülhetnek ki belőle. 

Fekete gólyák időtálló fészke

Az Energiaklub szervezésében, a Green ProcA projekt-
ben kiírt versenyen az önkormányzat a Pais Dezső Általá-
nos Iskola felújításával vett részt, és érte el a legjobb 
eredményt a 100 ezer fő feletti települések kategóriájá-
ban. Az elismerést Bús Balázs polgármester és Puskás 
Péter alpolgármester vette át április 14-én. 

Fotók: Antal István
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Nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából köszöntötték 
Csukás Istvánt a Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör tagjai április 
14-én a Kéhli Vendéglőben. 

Elsőként ifj. Cecei 
Horvát Tibor, a Kéh-

li Vendéglő társ-tulajdo-
nosa, majd Kanizsa Jó-
zsef, a Krúdy Kör titkára 
köszöntötte az írót, aki 
immár tizenöt éve tiszte-
letbeli tagja a körnek. Ki-
rály Lajos elnök Krúdy-
ezüstéremmel, Szabados 
István a „Kör” című fest-
ménnyel, a Kör tagjai pe-
dig egy könyvcsomaggal 
ajándékozták meg az 
írót. Tóth József faszob-
rászművész beöltözött 
Bagamérinek, aki a fagy-
laltját maga méri, és min-
den megjelentnek átnyúj-
tott egy-egy csokoládét, 
ami sem lyukas, sem pe-
dig tavalyi nem volt. 

A Kossuth- és József 
Attila-díjas íróval, költő-
vel, Óbuda-Békásmegyer 
díszpolgárával Fenyves 
Mária Annunziáta szer-
vezőtitkár beszélgetett a 
gyerekkoráról, verseiről, 

könyveiről és filmes sike-
reiről. Megtudtuk, hogy 
Csukás István az első if-
júsági regényét – „Ke-
ménykalap és krumpli-
orr” – a visegrádi alkotó-
bázison írta. Elmondta 
azt is, hogy Kormos Ist-
ván hatására kezdett mé-
lyebben az irodalommal 
foglalkozni. „Kormos azt 
mondta, hogy ne verseket 
írjak, mert Weöres Sán-
dor után azt nehéz lenne, 
inkább írjak prózát. Így 

kerültem közelebb a 
gyermek irodalomhoz.” 
Az előadáson elhangzott, 
hogy 1975-ben a holly-
woodi X. televíziós fesz-
tiválon a Keménykalap és 
krumpliorr című játék-
film megkapta a fesztivál 
nagydíját és Az Év Leg-
jobb Gyermekfilmje cí-
met is. 

Csukás István történe-
tei között a tagok a költé-
szet napjára is gondolva 
felolvastak egy-egy a 

Mesekirály által írt ver-
set. A kellemes hangulat-
ról Tálas Ernő, a Svéd Ki-
rályi Opera tenorja is 
gondoskodott, aki aca-
pella énektudásával káp-
ráztatta el a közönséget. 

Óbuda-Békásmegyer 
Díszpolgára érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy 
nem tervezi még becsuk-
ni az „élete nagy mese-
könyvét”. „Tele van a fe-
jem tervekkel, folyama-
tosan tárgyalok színhá-

zakkal, hogy ősszel be-
mutassák a nyáron meg-
írni készülő zenés gye-
rekdarabomat. Ezenkí-
vül folytatni fogom régi 
meséimet, mint például 
A nagy hohoho horgászt, 
és természetesen még 
több felnőtt verset szeret-
nék írni” – mondta, majd 
elárulta, hogy kedvenc 
meséje a Pom-Pom. Egy-
részt mert a főszereplője 
Picur, egy kislány, más-
részt pedig, hogy hősei 
képzelt lények, ami rit-
kán fordul elő az írott 
irodalomban. Befejezé-
sül újságunknak moso-
lyogva elmondta: „két 
szárnyam van: az egyik a 
vers, a másik pedig ami-
vel szépen repülök.”

Az est második felé-
ben Tárkányi Imrével, a 
versszakosztály vezető-
jével és Németh Nyiba 
Sándor gitárművésszel 
együtt a költészet napját 
ünnepelték a megjelen-
tek, valamint gyertya-
gyújtással és egy verssel 
megemlékeztek a közel-
múltban elhunyt Keres 
Emilről.                   T. V.

Bagaméri köszöntötte 
a 80 éves Csukás Istvánt a Krúdy Körben

Nem véletlen az, hogy 
„Vízizrí” címmel éppen a 
Kassák Múzeum hozta létre a 
Munkáskultúra a Duna part-
ján alcímű kiállítást. Már a 
nevük is kötelezte őket erre, 
hiszen éppen ezt az idősza-
kot, az 1900-as évek mun-
káséletének lehetetlenségeit 
és apró örömeit örökítette 
meg annak idején Kassák 
Lajos több regényében is. 

A 19. és 20. század for-
dulóját követő iparo-

sodás és modernizáció 
következtében a városba 

áramló tömegek nem csu-
pán a társadalom szerke-
zetét, hanem a korabeli 
Budapestet is átalakítot-
ták. A politikai szem-
pontból egyre szervezet-
tebbé váló, bérből élő 
munkásság cselekvési 
mintái, intézménytípusai, 
érdek-képviseleti gyakor-
latai, a társadalmi jelen-
ségekre adott magyaráza-
taik sajátos kulturális kö-
zeg létrejöttéről árulkod-
nak. A kiállítást létreho-

zók kérdése, hogy az a 
kollektív, erősen osztály-
tudatos magatartás, amely 
a bérharcokat, sztrájko-
kat és a politikai cselek-
vést jellemezte a század-
előn és később is, miként 
tapasztalható meg a mun-
kások magánéletében és a 
szabadidejük eltöltésé-
ben. A munkáskultúra 
középpontjában a mun-
kások önmeghatározása, 
önművelése és önszerve-
ződése, identitásának ki-
dolgozása és ápolása állt. 
A címként választott 
„zrí” kifejezés egy olyan 
közösségi gyakorlatot 
fed, melynek kapcsán a 
munkáskultúrán belül 
jelentkező identitásválto-
zatok és a hozzájuk kap-
csolódó eltérő elképzelé-
sek fogalmazódtak meg 
és kerültek egymással 
vitába. A kiállítás kísér-

letet tesz a baloldaliság 
újraértelmezésére, a bal-
oldali csoportok sokszí-
nűségének bemutatásá-
ra, valamint a köztük 
zajló konfliktusok és 
egyezkedések kultúra-
formáló szerepének vizs-
gálatára.

(A kiállítás megtekint-
hető június 5-ig, 10-től 
17 óráig Cím: Fő tér 1.)

Egykori munkáskultúra a Kassákban

Hangutazók Nepálban
Idén tavasszal Bársony Bálint társaival Nepálban 
járt, hogy együtt tanulmányozzák a hangtálas gyó-
gyítás tudományát.  Ellátogattak az egyik ősi nép-
csoport, a magarok területére is. A két hónapos ex-
pedíció minden mozzanatát dokumentálták, most 
ebből kapunk vissza hangokat, képeket, az ottani 
ízekből kóstolót április 30-án 18 órától a Kaszásdű-
lői Kulturális Központban (3K).
Kísérőprogram: Bársony Bence fotókiállítása, mely jú-
nius 17-ig tekinthető meg. (Cím: Pethe Ferenc tér 2.)

Fotók: Antal István











22 2016. 8. szám

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

 Tetőfedés, ács és bádogos munkák! 
Cserép, pala, zsindelyezés, tetők javítása, 
készítése, bádogozása, ereszcsatornák 
cseréje. Lapostetők szigetelése, viharkár 
utáni helyreállítás. Tel.: 06-30-513-1112

 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! 
Konyhabútorok készítése, összeszerelése. A 
leg ki sebb mun kát is el vál lal juk! Tel.: 
06(30)960-4525

 „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

 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

 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-
4899, 06(70) 280-0479
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós 
06-30-2-664-666
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t 
vásárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 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
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 
246–9021. ELMŰ által minősített vállalko-
zás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-
0347,403-9357, 06 (30)589-7542 

 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaaj-
tó. Hétvégén is. Nagy Sándor Tel.:06 
(20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. 
Tel.: 242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, 
festését, hőszigetelő üvegezését és szigete-
lését 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! Szobafestést-mázolást, 
kőművesmunkát, víz-gázszerelést vállalok. 
Tel.: 06-20-986-3129, 787-1332
 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
 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
 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
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 
642 7526
 Ne cserélje le régi öntöttvas kádját! A 
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-
20-529-4180 www.kad-felujitas.hu
 Kertépítést, kertgondozást, öntözőrend-
szerek, gyepszőnyegtelepítését, karbantar-
tását, teljes körű kertfenntartást vállalunk. 
Ingyenes felmérésssel. Elérhető: 06-20-
579-4975
 Nyílászárócsere a legjobb áron. Redőny, 
szűnyogháló, árnyékolók. Hívjon, díjtalan 
árajánlat. 2 Kiss Ablak Kft. Tel.: 06-70-325-
2883, 06-30-951-5505
 Redőny, reluxa, napellenző, stb szerelése 
garanciával! Ajándék szúnyogháló minden 
megrendeléshez!!! Tel.: 06-70-341-9489
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. 
Tel.: 06-30-212-3308
 Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépíté-
se! Régi típusú nyílászárók javítása, szige-
telése. Hétvégi vállalása is! A kiszállás, fel-
mérés díjtalan! Nyugdíjas kedvezmény 
20%. Tel.: 06-30-298-99-42
 ASZTALOSMUNKA! Gardróbszek-
rény, konyhabútor készítése, lambériázás, 
teraszburkolás. Bútor, ajtó-ablak javítás. 
+36203520869

Egész ség
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában 
segítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757

 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

 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 min-
den szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvo-
si Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-
9406, 06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán 
főorvos

 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

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675

 Akció! Érszűkület kezelése, erek tisz-
títása, európai szabadalom. Sono terá pia. 
220-4641, 20-349-4277

 Szexuálpszichológiai tanácsadás ked-
vező áron a III. ker. Polgár utcában minden 
hétköznap. Az első alkalom ingyenes. 
Motkó Noémi szexuálpszichológus. Beje-
lentkezés:06-20/577-59-15
 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

 Fogyasztómasszázs fájdalommentesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénzkereseti lehe-
tőséggel. premiumkko@gmail.com
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápi-
ás rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. 
Kiskorona u. 20. Tel.: 387-1508 Indokolt 
esetben háznál is kezel!
 Jó állapotban lévő rácsos és állítható 
kórházi ágy eladó jutányos áron. Érd.: dél-
után 06-1-344-18-92, 06-30-595-0108
 Szégyelli lábát! Pedikűr szolgáltatás, 
talp-körmök kezelése! Mária Menacer pe-
dikűrös 06-30-668-2703 Kata Köröm Stú-
dió Self Store Pláza

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 ál-
talános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-
4809, 06(70)619-5546
 Matematikából  korrepetálást és felvé-
telire felkészítést vállal tanárnő  Békásme-
gyeren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-
3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyete-
mig. Tel.:  06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi- és 
Goethe Intézetekben megszerzett tapaszta-
lattal, bármely korosztálynak. 0630/773-
9155, emilia5@t-online.hu

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó ál-
lapotú 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, 
vitrintárgyakat, festményeket, hangleme-
zeket. Tel.:332-0243
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974
 Kitűnő állapotú heverő és gáztűzhely 
olcsón eladó a Honvéd Kórháznál. Tel.: 06-
30-832-2716

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
 Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és 
árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 
266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással: bútort, festményt, porce-
lánt, kerámiát, hiradástechnikát, könyvet, 
órákat, szőnyegeket, aggancsot, hangle-
mezt, 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: 06-30-949-29-
00 Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, 
Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fa-
sor 3. 
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fe-
hérvári úti csarnok földszint, virágsoron 
(Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 061/209-4245
 Almási Katalin legmagasabb áron vásá-
rol bútorokat, festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, csillárt, könyveket, hangszert, 
bizsukat, csipkét, szőrmét, porcelánokat, 
hagyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-
30-308-91-48
 Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtő-
nő, legmagasabb áron készpénzért vásárol, 
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, arany éksze reket, 
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, 
értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 
67., 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag

  Lehet megéri eladni lakását? Ingyenes 
értékbecslés, ha eladva: csak 3% jutalék. 
Ingatlanirodánk 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, kéré-
sére megvizsgálom. dr. Székely 06-30-
9000-963
 Eladó III. Aranypatak utcában kétszin-
tes családiház, egyedi gázfűtéssel, cserép-
kályhával, gondozott bekerített sarki 835 
m2 telekkel, külön garázzsal, fatárolókkal. 
Tel.: 06-1-387-1761
 Csillaghegyen kislakás eladó, 4 lakásos 
társasházban, jó közlekedéssel, szép környé-
ken. Tel.: +36-30/323-2200, +36-30/71-55-444
 Diósdi 18 négyszögöles, télen is lakható 
32 nm-es nyaraló teljes felszereléssel és be-
rendezéssel eladó, 7 millió Ft. Tel.: 06-20-
542-86-88

 
Állás

 III. kerületbe keresünk villamossági 
technikust szakirányú végzettséggel, jogo-
sítvánnyal, számítógép-kezeléssel, munka-
tapasztalattal. Fényképes életrajzot az 
emex@emex.hu-ra kérünk fizetési igény 
megjelölésével. Érdeklődni: 06-70-335-
5351
 Kert és házkörüli munkára keresek 
megbízható dolgozót. Tel.: 06-209-333-952
 Mérlegképes könyvelő alkalmanként 
adat rögzítést, kontírozást, bérszám fej lesz-
tést vállal. Tel.: 06-30-830-0218
 3. kerületi mosoda felvételt hirdet mosó-
vasaló munkakörben. Érdeklődni 
0630/620-1178 telefonszámon lehet
 Római-parti sörkertünkbe keresünk 
kézilányokat, szakácsot, pultost, pohár-
szedőt, melegkonyhára ételpultost. Tel.: 
06-30-864-55-62/06-70-672-5007

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

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 al-
kalommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Családi- és társasház építések teljes kö-
rű műszaki ellenőrzését vállalom. 06-20-
801-6228
 Hatvanas elvált asszony szabadidőhöz, 
utazáshoz független, hatvanas férfitársat 
keres. Tel.: 06-20-372-2720
 Gardrób- és garázsvásár! Május 7-én 
11-17 óráig a Jeles utca 113-ban. (Esőnap: 
május 8.)

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-
beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Kiadó
 III. kerületben, a Bogdáni úti busz végállo-
másához 200 méterre, 45 nm nagyságú helyi-
ség hosszú távra kiadó. Érd: 06-70-421-5350

 2 szobás, 53 m2-es panorámás (VII. eme-
leti) felújított óbudai (Szentendrei u.) örökla-
kás bútorozva kiadó. Tel.: 06-30-787-96-82

Kirándulás
 Tanárnők! Gyerekek! Ha az iskolát nem 
bírjátok szusszal, gyertek kirándulni Gyula 
bácsival autóbusszal. Tel.: 06-20-924-3883

hirdeTés
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IDŐSEK 
MŰVÉSZETI FESZTIVÁLJA 

Ki-mit-tud?
2016

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
Művészeti Fesztivált rendez, melyre szeretettel hívja 

az Óbudán élő nyugdíjas embereket.
Kategóriák: vers, próza, ének, tánc, kézműves alkotások. 

Nevezési határidő: 2016. május 20.
Az írásban benyújtott nevezéseknek tartalmazniuk kell 

a jelentkező nevét, címét, telefonszámát; milyen produkcióval lép fel; 
a mű címét és szerzőjét; zenei produkció esetén szükség szerint kottát 

a zongora kísérethez; kézműves alkotásoknál 
a fentieken kívül, a technikát és a méretet is fel kell tüntetni.

Az egyéni előadás időtartama legfeljebb 5 perc, 
a csoportos előadóké 8 perc lehet.

A színpadi produkciók előadása 
június 8-án és 9-én lesz 

a Békásmegyeri Közösségi Házban. 

A képzőművészeti és kézműves kiállításra benyújtott írásos nevezésnek 
tartalmaznia kell a kiállítandó művek (max. 3 darab) darabszámát, méretét, 

technikáját. A kiállításra a kiállítandó darabokat május 27-ig lehet leadni 
az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben, 

az 1036 Budapest, Kiskorona utca 3. szám alatt, 
Halász Annamária klubvezetőnél.

A képzőművészeti 
és kézműves kiállítás megnyitója

június 2-án 14 órakor lesz.

A nevezés helye:
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
Hétfőtől péntekig 9-től 14 óráig. 

Telefon: 250-1552

Az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény idén június 8-
án és 9-én rendezi meg a már 
hagyományos Nyugdíjasok 
Művészeti Fesztiválját a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház-
ban. A klubokban Mohácsi 
Attila, a Győri Nemzeti Szín-
ház színésze, énekes előadó-
művésze segítségével gya-
korolnak a szép korúak. 

Egy-egy sikeres pro-
dukciót hosszú ki-

tartó munka előz meg. 
Büszke vagyok Óbuda 
lelkes, aktív és művé-
szetkedvelő nyugdíjasai-
ra, akikkel már több éve 
jókedvűen szín-játszunk 
hétfő délutánonként - 
mondta.

- Koncentrációs, stressz-
oldó feladatokat végzünk, 
levegő- és hang előre hozó 
gyakorlatokkal nyelvtö-
rőkkel, mondókákkal fej-
lesztjük szép kiejtésünket. 
Tiszta „magyaros” lett a 
beszédünk. Verseket 
elemzünk, együtt éneke-
lünk, táncolunk.  A kitalált 
produkciókat közösen ál-
lítjuk színpadra, jó hangu-
latban, az évről évre ren-
dezett, egyre színvonala-
sabb művészeti fesztivál 
érdekében. 

Félig Győrinek és félig 
Óbudainak tartom magam, 
hiszen a közelben szület-
tem, nőttem fel, édes-
anyám pedig ma is III. ke-
rületi nyugdíjas. 1998-tól 
vagyok a Győri Nemzeti 
Színház tagja. Életem az-
óta hol Budapesten, hol 
Győrben zajlik. 

A színházon kívül is 
sokat énekelek, tanulok, 
mert így lehetek jó és hi-
teles.  Saját kis csapata-

immal járom az országot 
különböző zenés műso-
rainkkal, operett gálák-
kal, retro- és musical 
show-val. Több nyugdí-
jas „tanítványom” elláto-
gat és megnéz egy-egy 
szerepben és ezt köszö-
nöm. Elvittem Őket 
Győrben a kulisszák mö-
gé is – néző számára „til-
tott” világba – ahol a 
színpadi csoda láthatóvá 
válik. Ekkor a színpadtól 
a zsinórpadlásig bejár-
tuk a színház épületét, 
érdekes történeteket me-
séltem a produkciók szü-
letéséről és az előadások 
alatti kulisszatitkokról, 
majd egy városi sétával 
zártuk a napot. Megnéz-
tük Győr belvárosát, a 
Széchenyi teret, a szép  
Patika Múzeumot és a 
Levéltár épületét. 

Mohácsi Attila amatőr 
színjátszó csoportjába 
várják azokat az időse-
ket, nyugdíjasokat, akik 
szeretnének a Ki-mit-
tud-ra felkészülni és 
azon részt venni. Érdek-
lődni a következő címen 
lehet: Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény 
1036 Budapest, Kiskoro-
na utca 3. Hétfőtől pén-
tekig 9-től 14 óráig. Tele-
fon: 250-1552.

Szín-játszanak 
a szépkorúak

Galambos Ádám evangélikus 
teológus nyitotta meg Csák 
László népzenész közreműkö-
désével április 15-én az Óbu-
dai Kulturális Központ (ÓKK) 
San Marco Galériájában a Ná-
das Alexandra és Nagy Gábor 
alkotásaiból rendezett tárlatot 
„Megjelölt helyek” címmel. 

Közös kiállításunk 
örömteli lehetőség, 

hogy felmutassuk a szá-
munkra fontos megjelölt 
helyek üzenetét hordozó 
képszöveteket, általunk 
megélt képstruktúrákat, 
gondolatainkat – fogal-
mazta meg célját az 

ÓKK áprilisi kiállító pá-
rosa, Nagy Gábor, Mun-
kácsy-díjas festőművész, 
a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem Festő Tan-
székének egykori vezető 
tanára, valamint Nádas 
Alexandra, Barcsay-dí-

jas grafikusművész, a 
NaN-art Rajztanoda és 
Grafikai Műhely vezető-
je. A kiállítás ingyene-
sen látogatható május 6-
ig, hétköznapokon 9-től 
16 óráig. (Cím: San Mar-
co utca 81.)

Megjelölt helyek – páros kiállítás

Óbuda Napja a Krúdy könyvtárban
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula 
könyvtára Óbuda Napja alkalmából, május 7-én 
rendkívüli nyitva tartással, 10-től 16 óráig várja lá-
togatóit. A könyvtárban negyedévre szóló ingyenes 
tagság váltható, mellyel valamennyi szolgáltatása 
igénybe vehető, kipróbálható. Az érdeklődők 11.30 
órától Kőhalmi Ferenc bűvész műsorát is megte-
kinthetik. (Cím: Fő tér 5. Telefonszám: 368-8476.)



26 2016. 8. számveNdégláTás – állásPályázaT

Az Óbuda szívében található, nem-
régiben megszépült ipari műemlék 
jellegű épület az Óbuda Napja ren-
dezvénysorozat keretében, május 
6-án speciality kávézóvá alakul. 

Teraszán egész nyáron többek 
között világos pörkölésű (La 

Marzocco espresso géppel ké-
szült) kávékülönlegességeket, 
hideg-meleg italokat és egész-
ségtudatos ételeket fogyaszthat-
nak az arra járó, ínyencségekre 
nyitott vendégek. Az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Turisztikai, 
Információs Pont által működte-
tett legújabb vendégváró hely-
szín megjelenésében szervesen 
illeszkedik majd patinás környe-
zetébe. Bár a Gázlámpa Kioszk 
az adventi ünnepek alatt kará-
csonyi finomságaival és ado-
mánygyűjtő akciójával már sike-
resen bemutatkozott, ezentúl ál-
landó gasztronómiai színfolt-
ként  fog működni: színvonalas 

kínálatával, esti programjaival 
és hétvégi nyitva tartásával hoz-

zájárul a páratlan hangulatú Fő 
tér pezsgő kulturális életéhez.

Esernyős Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Információs 
Pont: Fő tér 2. Tel.: +36-30-883-
1953. www.esernyos.hu, info@
esernyos.hu, www.facebook.hu/
esernyos

Pályázat a Platán Könyvtár 
igazgatói állására

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Óbudai Platán Könyvtár igazgatói (magasabb veze-
tő) munkaköre betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői 
megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott idő-
re, 5 évre, 2021. június 30-ig szól. A munkavégzés helye: 
Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. A munkakör-
be tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: az igazgató, magasabb vezetői megbízás kereté-
ben, az önállóan működő, önkormányzati költségvetési 
szerv egyszemélyes felelős vezetője, felelős saját tevékeny-
ségéért és munkaterületén a törvényesség betartásáért. Fel-
adata az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó 
jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezé-
sei szerint,valamint az intézmény alapító okiratában meg-
határozott feladatok vezetői irányítása. Illetmény és jutta-

tások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: 
egyetem, könyvtár szak; magyar állampolgárság; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség; szakirányú egyetemi végzettség 
és szakképzettség; legalább öt éves vezetői gyakorlat; köz-
könyvtárban szerzett minimum 10 éves szakmai gyakorlat; 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat el-
bírálásánál előnyt jelent: egyetem, felsőfokú projektterve-
zési és pályázatkészítési képzettség; Óbuda-Békásmegyer 
kulturális életének, intézményrendszerének ismerete; leg-
alább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete; felsőfokú 
projekttervezési és pályázatkészítési képzettség. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó 
részletes szakmai önéletrajza, személyes motivációja, az 
eddigi szakmai tevékenysége leírása; iskolai végzettséget és 
szakképzettséget igazoló dokumentumok, okmányok má-
solata; az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a 
pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elkép-
zeléseket is tartalmazza; szakmai gyakorlatokat igazoló do-
kumentumok; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének eleget tesz; a pályázó nyilatko-
zatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése 
alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget megbízatása esetén megszünteti, nyi-
latkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt; nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zat tartalma közölhető harmadik személlyel; nyilatkozat a 
csatolt dokumentumok valódiságáról. A munkakör betölt-
hetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. jú-

lius 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 31. A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt a társadalmi kapcsolatok, okta-
tási és kulturális főosztály kulturális, turisztikai referense 
nyújt a 437-8553-as telefonszámon. A pályázatok be-
nyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Buda-
pest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat címére történő megküldésével (1033 Budapest, 
Fő tér 4,. társadalmi kapcsolatok, oktatási és kulturális fő-
osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: XVI/126-1/2016, vala-
mint a munkakör megnevezését: igazgató. Elektronikus 
úton Torday Andrea részére a tordayandrea@obuda.hu e-
mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokat a jogszabály által előírt bizottság 
véleményezését követően Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete értékeli és a munkakör 
betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon be-
lül dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. június 30. A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: Óbuda Újság - 2016. április 29. Óbuda-
Békásmegyer honlapja - 2016. április 25. A munkáltató-
val kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Kjt. 20/B. 
§ (2) bekezdése értelmében magasabb vezető beosztás el-
látására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyide-
jűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. Az állás 
betöltésének feltétele a Kjt. 20.§ (4) bekezdése szerinti ha-
tósági bizonyítvány, valamint vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján. 
(A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.obuda.hu honlapon szerezhet.)

Terápiás segítő felvétele 
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pszichiátriai Be-
tegek Nappali Ellátása keretében terápiás segítő munka-
kör betöltésére, teljes munkaidős, határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszonyban. Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, felsőfokú 
szociális vagy mentálhigiénés végzettség; pszichiátriai el-
látásban eltöltött legalább 1-3 év; büntetlen előélet, egész-
ségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: főiskola, főiskolai szintű szociális vagy mentálhi-
giénikus végzettség. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. május 9. A pályázat elbírálásának ideje: 
2016. május 13. A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz elérhető-
séggel; végzettséget, képzettséget igazoló okiratok máso-
lata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A 
munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. A pályázat benyújtható: postai úton il-
letve személyesen, Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ, 1033 Budapest Benedek Elek utca 1-3. Elekt-
ronikusan: titkarsag@obudairehab.hu További informá-
ciót a titkárság telefonszámán kaphat: 06-1-388-7530.

Szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló felvétele
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fogyatékosok Nappali Ellátása keretében szociális gondozó és ápoló, 
OKJ-s ápoló munkakör betöltésére, teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. Az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló; fogya-
tékos nappali ellátásban eltöltött legalább 1-3 év; a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv. 20. 
§-nak megfelelő erkölcsi bizonyítvány. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, szociális 
gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 12. A pályázat elbírálásának 
ideje: 2016. wmájus 31. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz elér-
hetőséggel; végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtható: postai 
úton illetve személyesen, Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Budapest Benedek Elek utca 1-3. 
Elektronikusan: titkarsag@obudairehab.hu További információt a titkárság telefonszámán kaphat: 06-1-388-7530.

Az Esernyős új vendégváró helyszíne
Megnyílik a Fő téri Gázlámpa Kioszk
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Gyermekjáték-gyűjtés Óbudán
A gyermeknap alkalmából, május 28-án az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ az 
Összefogás Óbudáért Egyesülettel és az Ételt az Éle-
tért Alapítvánnyal közösen, ételosztással összekötve 
szeretné megajándékozni a rászoruló III. kerületi gyer-
mekeket. Ezért arra kérjük a tisztelt kerületi lakosokat, 
hogy a már nem használt, de még jó állapotban lévő 
gyermekjátékokat, társasjátékokat és könyveket hoz-
zák el adományként az intézmény Váradi utca 9-11. 
szám alatti telephelyére, 2016. május 27-ig nyitva tar-
tási időben. Hétfő: 13-18-ig, kedd, szerda, csütörtök: 9-
18-ig, péntek: 9-12.30-ig. Az intézmény telefonszáma: 
250-1964. Minden felajánlást szívesen fogadunk!

A Csillaghegyi Közösségi 
Ház kézműves házában 
megnyitotta kapuit „Liza 
Kreatív Alkotó- és Varrómű-
helye”, ahol kötetlen formá-
ban alkothatnak gyerekek 
és felnőttek. Kortól és nem-
től függetlenül bárki elláto-
gathat a foglalkozásokra és 
varrótanfolyamokra.

Ez az új lehetőség nem 
csak azoknak szól, 

akik szeretnek varrni, ha-
nem azoknak is, akik most 
akarják megtanulni a var-
rás alapjait, hiszen itt lé-
pésről-lépésre ismer ked-
hetnek meg a különféle 
anyagokkal, technikák-

kal, fortélyokkal. A mű-
hely háromféle programot 
kínál:

• Kreatív varrófoglal-
kozás kezdőknek és hala-

dóknak, 8 éves kortól . Itt a 
résztvevők a tudásszint-
jüknek megfelelő – eltérő 
nehézségi fokú – állatfigu-
rák, babák, egyszerűbb 

használati cikkek, táskák, 
stb.  elkészítése során ész-
revétlenül megtanulhatják 
a kézi és gépi varrás fogá-
sait. A foglalkozások 3 óra 
időtartamúak, vasárnap 
9-től 12 óráig (legközelebb 
május 22-én).

• Kezdő varrótanfo-
lyam gyerekeknek. A két-
napos kezdő varrótanfo-
lyam (9 éves kortól) is vár-
ja azokat, akik szeretnének 
megtanulni varrni, és sze-
retnék megismerni a varró-
gép használatát. (A tanfo-
lyam időpontjai: június 29-
30. és július 25-26.)

• Varrótábor Csillag-
hegyen. Az egy hetes tá-

bor kis létszámmal in-
dul. 9 éves kortól várják 
azokat a gyerekeket, 
akik szeretnek varrni, 
akiket érdekel a varrás. 
Itt nem csak kézzel, ha-
nem varrógéppel is varr-
hatnak a gyerekek.  Idő-
pont: július 11-15-ig 8-tól 
16 óráig.

A kreatív műhely veze-
tője Kiss-Mihók Erzsébet 
(Liza) tervező, textilmű-
ves, ruhaipari technikus. 
A foglalkozásokra, tanfo-
lyamokra, táborra – a korlá-
tozott létszám miatt – elő-
zetesen be kell jelentkezni, 
a kreatorvarromuhely@
gmail.com címen. További 
információk az aktuális 
eseményekről a face boo-
kon: Liza Kreatív Alkotó- 
és Varróműhelye, illetve a 
Kreátor Varróműhely olda-
lakon. A Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház címe: Mátyás 
király út 13-15.

Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye

Játékos varrásoktatás otthonos légkörben

Csak félig fordította fényes 
felét a nap az Óbudai Futó-
fesztivál hétvégéjére (április 
23-án és 24-én), pontosab-
ban a szombati nap verőfé-
nyes volt, míg a vasárnap 
esősre sikerült. Ennek elle-
nére óbudaiak és máshon-
nan érkezettek ezrei vettek 
részt a futószámokban, és 
sokan kísérték el hozzátar-
tozóikat az immár hagyomá-
nyos eseményre. 

A legtöbben a korábban 
is sikeres Családi fu-

tamon vettek részt (698 
fő), amelyen olyan is volt, 
aki babakocsit maga előtt 
tolva futotta végig a 2016 
métert. A 3,5 kilométeres 
távot 439-en tették meg, 
míg az idén először indí-
tott Nordic Walking 
ugyancsak 3,5 kilométerét 
78-an teljesítették. A más-

napi eső némileg meggon-
dolásra késztette az előze-
tesen regisztrálók jórészét 
is, de a 7 kilométeres tá-
von így is 334-en elindul-
tak, míg a félmaraton 

egyéni és csapattávjain 
350-en vállalták esőben is 
a futást. Összesen tehát 
csaknem kétezren (1899 
fő) futottak valamilyen tá-
vot a hétvégén Óbudán.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata vala-
mint a versenyt szervező 
és lebonyolító Óbudai 
Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. gondoskodott 

róla, hogy a Szent Margit 
Rendelőintézet egész-
ségügyi szűrővizsgálatot 
végezzen a helyszínen. 
Volt In-Body testössze-
tétel-mérés, táplálkozási 
tanácsadás, vérnyomás- 
és pulzusmérés, CO-
COPD-mérés (tüdő álla-
pot felmérés). A Nike ci-
pőteszt busz is képvisel-
tette magát, ahol az ér-
deklődők tesztelhették a 
legújabb futó lábbeliket. 
A gyerekeknek arcfestés-
sel kedveskedtek, de a 
legnépszerűbb körükben 
a lufik voltak, illetve az, 
hogy minden futószám-
ban valamennyi résztve-
vő érmet valamint az 
eseménysorozat logójá-
val ellátott csokoládét ka-
pott. A dobogós helye-
zést elért versenyzők kü-
lön elismerésben része-
sültek, azaz egyedi érem-
mel és ajándékokkal gaz-
dagodtak.                B. Z.

Óbudai Futófesztivál ezreknek

A tavaly felajánlott játékok gyűjteménye

Fotó: Antal István
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Fizetett politikai hirdetés
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Közbiztonságról óvodásoknak

Az immár hagyománnyá vált közbiztonsági napot április 19-én rendezték 
az Óbudai Mesevilág (Vizi) Óvodában. A gyerekek beülhettek a tűzoltóau-
tóba, a rendőrautóba, megismerhették a tűzoltók, a rendőrök és a polgár-
őrök tevékenységét. Kézbe vehették és kipróbálhatták a különféle eszkö-
zöket, ügyességi versenyen vehettek részt a KRESZ szabályainak megis-
merése érdekében

Hangszeres felvételi
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres felvételi 
vizsgái május 9-től 11-ig lesznek az iskola központjában (Harrer 
Pál utca 7.). Annak érdekében, hogy a leendő tanulókat segítsék 
a hangszerválasztásban, május 4-én 16.30 órakor 5-8 éves gye-
rekek részére kisdiákok közreműködésével rövid hangszerbemu-
tatót tartanak a Péter-Pál Iskola tornatermében (Fényes Adolf ut-
ca 10.). A hangverseny után a felvételihez a szülők a helyszínen 
kérhetnek jelentkezési lapot és időpontot. (További információk. 
www.aeliasabina.hu)

Korrepetálás általános- 
és középiskolásoknak, 

előkészítők érettségizőknek 
Szaktanárok szakszerűen, nagy gyakorlattal oktatják az általános és 
középiskolai tanulókat matematikából, fizikából, kémiából, magyarból, 
történelemből. Lehetőség van mindennapos korrepetálásra, érettsé-
gizők intenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétől az emelt 
szintű érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tételkidolgozásra. 
Bukásmegelőzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig, pótvizsga, 
évismétlés helyett. Elindul a központi írásbelire való előkészítés III., V., 
VII. osztályos tanulóknak. A diákokat minden délután és szombat dél-
előtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a gye-
rekek által kért napokon és időpontban (A jelentkezők a 06-20-946-
2027-es telefonszámot hívhatják. További tájékoztató az interneten, a 
www.obudamatek.hu oldalon.                                          Thalész-Kör

A felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó, azonban a képzés költ-
ségeit vállalni nem tudó tehetséges fiatalok segítésére a képviselő-tes-
tület 2012-ben Óbudai Továbbtanulási Támogatás néven pénzügyi 
alapot hozott létre. 

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel ren-
delkező, életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik: 
a) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és an-
nak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,5 vagy a fölött 
van, és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében), nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan 
képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat;
b) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton, és fel-
sőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel, átlaguk 3,5 
vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel áll-
nak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben szabályozottak szerinti jövedelme és a vele kö-
zös háztartásban élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) szerinti közeli hozzátartozók 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 250%-át.
A támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendő költségtérítés ösz-
szegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400 000 Ft/félév 
összeget. 
A támogatást minden pályázati fordulóban újra kell pályázni! 
Az újra pályázók pályázaton való részvételének feltétele az, hogy az elő-
ző félév tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekítés nélküli 3,5 
átlagot.
A pályázaton való részvételhez szükséges a kitöltött formanyomtat-
vány, az igénylő és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolá-
sai, továbbá 
2016-ban érettségizetteknek és először felvételizőknek: az érettségi bizo-
nyítvány iskola által hitelesített másolata, melynek benyújtási határideje 
2016. június 30., a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos 
értesítés, melynek benyújtási határideje 2016. augusztus 10.
Már felsőfokú tanulmányokat folytatóknak: az év végi index hiteles má-
solata, melynek benyújtási határideje: augusztus 10. 
A pályázat benyújtási határideje: 2016. június 1-től 10-ig.
A beérkezett pályázatokról a társadalmi 
kapcsolatok, oktatási és kulturális főosz-
tály, valamint a szociális szolgáltató fő-
osztály javaslatának figyelembe vételével 
2016. augusztus 31-ig mérlegelési jogköré-
ben eljárva a polgármester dönt, és az ön-
kormányzat 2016. szeptember 15-ig tanul-
mányi szerződést köt a támogatottal.
A rendelet, a pályázati kiírás és a kitölten-
dő formanyomtatvány az obuda.hu/kat/
palyazatok /obudai- tovabbtanulasi-
tamogatas oldalon található.

Óbudai Továbbtanulási Támogatás
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FO gA dó óRA. Zsiga-Kár pát dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Csillaghegyen, a Mátyás király út 12. 
szám alatti Job bik iro dá ban. Előze tes 
be je lent ke zés időpont-egyez te té s sel a 
06(30)365-0862-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) a hó nap negyedik kedd jén (legközelebb 
május 24-én) 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. 
• „Hazánk és benne a világ” címmel Szaniszló Ferenc tart elő-
adást május 11-én 18 órától az Óbudai Kulturális Központban.
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.)

Nyári táborok a Ganz Ifjúsági Műhelyben
Modellezés és elektronika: a foglalkozásokon készített munká-
kat a fiatalok hazavihetik. Lehetőség van modellezésen részt ven-
ni 8-12 éves kor között, illetve elektronikain 12 éves kortól. A nyári 
táborok időpontjai: június 20-tól június 24-ig, illetve június 
27-től július 1-ig. A tábori napok 10-től 17 óráig tartanak és napi-
díjjal működnek. Ár: 2000 forint/nap. A díj magában foglalja a tíz-
órait, az ebédet,a programokat és az elkészített munkadarabot. 
Érdeklődni a helyszínen lehet (Hímző utca 11.) vagy a 06(30)330-
5117-es telefonszámon Kövesdy Csaba műhelyvezetőnél. (Előze-
tes regisztrációkat és jelentkezéseket a kovesdycsaba@gmail.
com e-mail címen várják.)
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