
Az ingyenes szűrővizsgálat-sorozat 
május 27-én folytatódik a Kaszásdűlői 
Kulturális Központban (3K).

A Flórián tér közösségi tervezése má-
jus 12-től 27-ig tart. Az érdeklődők 
színes programokon vehetnek részt.

5 vízisport egyesület 4 helyszínen kí-
nál változatos szabadidős elfoglalt-
ságot a május 27-ei sportnapon. 
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata önerőből valósította meg a Családok Átmeneti Ott-
honának felújítását. A Víziorgona utcai épület kivitelezési munkáinak befejeztével Bús Ba-
lázs polgármester adta át a megújult intézményt                                         Folytatás a 7. oldalon

Óbuda Napjának előestéjén, 
a Quimby koncert alatt saj-
nos szakadt az eső, de a má-
sodik nap már kellemes, ta-
vaszias, a szabadtéri prog-
ramoknak kedvező időjárás 
fogadta az egybegyűlteket 
Óbuda Napján, május 6-án.

A hagyományokhoz hí
ven átadták az Óbuda

Békásmegyer Díszpolgára 
címet, a „Pro Óbuda”, az 
Óbuda Kultúrájáért, az 
Óbuda Sportolójadíjakat 
és a Hidegkuti Nándor Em
lékplakettet. Az esemény
nek ebben az évben a Ko
buci kert adott otthont. 

Idén dr. Paczolay Pé-
ter jogtudósnak, polito
lógusnak adományozta 
az ÓbudaBékásmegyer 
Díszpolgára kitüntető cí
met a képviselő-testület. 
Az elismerést azért ítélték 
számára, mert életművé
vel, kiemelkedő közéleti 
tevékenységével országos 
és nemzetközi elismerést 

szerzett a kerületnek. Be-
számoló a 2-4. oldalon

Elismerések Óbuda Napján

Jogtudós az új díszpolgár

100 milliós felújítás a Családok Átmeneti Otthonában

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Steindl Gabriella



2 2017. 9. számÓbuda Napja – ElismErésEk

A díjat 2003ban ala
pította a képviselő-

testület, azzal a szándék
kal, hogy elismerje és ju
talmazza a kerület kultu
rális életének alakulásá
hoz kiemelkedően hoz
zájáruló személyek vagy 
csoportok, közművelő
dési vagy közgyűjtemé
nyi területen dolgozó és 
alkotó szakemberek te
vékenységét.

Idén Kaszap Gábort, 
a Kobuci kert vezető
jét, ÓbudaBékásmegyer 

kulturális életében be
töltött kiemelkedő tevé
kenységéért az önkor
mányzat az Óbuda Kultú
rájáértdíjjal tüntette ki. 

Az elismerést 2010ben 
alapította a képvi

selő-testület. A kitün
tető cím annak a ma
gyar vagy külföldi sze
mélynek, illetve szerve
zetnek adományozha
tó, aki vagy amelynek 
tagjai ÓbudaBékásme
gyer fejlődése, gyarapo
dása és hírnevének öreg
bítése érdekében elisme
résre méltó, kiemelkedő 
tevékenységet végzett a 
gazdaság, a tudomány, a 
művészet és a kultúra te
rületén.

Antal István, az Óbuda 
Újság fotós munkatársa, 
több évtizede kitartó lel
kesedéssel és fáradhatat

lanul végzett fotográfusi 
tevékenységéért, a kerü
let életének, eseménye
inek, rendezvényeinek 
képekben történő meg
örökítése érdekében ki
fejtett alkotói munkássá
ga elismeréseként része
sült „Pro Óbuda”díjban.

Gálosfai Jenőné, Óbu
da múltjának feltárá
sát és széles körben va
ló megismerését célzó, 
a hagyományápolást elő
térbe helyező küldetés
tudatos tevékenységének 

elismeréseként kapott 
„Pro Óbuda”díjat.

Roman Kowalskinak, a 
Lengyel Köztársaság volt 
budapesti nagykövetének 
ÓbudaBékásmegyer ér
dekében kifejtett áldoza
tos nemzetközi szerep

vállalásáért, a magyar
lengyel történelmi közös 
múlt ápolásáért, megőr
zéséért, elkötelezettség
gel végzett tevékenysége 
elismeréseként vehette át 
a „Pro Óbuda”díjat.

Kolczonay Ernőnek, a 
kerület hírnevéért, ver
senysportjáért, sport és 

közösségi életéért vég
zett kiemelkedő munká
ja elismeréseként posz
tumusz „Pro Óbuda”dí
jat adományoztak. Az el
ismerést fia, Kolczonay 
Gábor vette át.

Rendőrök, tűzoltó, men-
tő szakápoló, közte

rület-felügyelő és polgár
őr is megkapta az Óbu

da-Békásmegyer Köz
biztonságáértdíjat, me
lyet a kerület közbizton
ságának megőrzéséért 

legtöbbet tevő szakem
berek vehettek át idén is.

Az elismeréseket Kele-
men Viktória alpolgármes

ter adta át a Békásmegyeri 
Közösségi Háznál, a Cso
bánka téren. A díjazottak: 
Pallai Tamás rendőr szá
zados, Kereskényi Lász-
ló rendőr főtörzszászlós, 

Balázs Mihály Ádám tűz
oltó százados, Antal Ist-
ván közterület-felügyelet 
csoportvezető, Tóth János 
mentő szakápoló és Nagy 
Zsuzsánna polgárőr.

Díj a közbiztonság erősítéséért

„Pro Óbuda”-díjasok

A kitüntetést 2008ban 
alapította és 2009 óta 

ítéli oda az önkormányzat 
képviselő-testülete.

Az Óbuda Sportolója
díjat olyan nők és férfi
ak kaphatják, akik a vá
rosrészben laknak, vagy 
helyi sportegyesület
ben versenyeznek, sa
ját sportágukban kiemel

kedő eredményt értek el. 
A díjat évente két spor
toló veheti át, többen 
kaphatnak emléklapot. 
Idén Durst Anna, a Va
sas Óbuda röplabdázója 
és Kovács Csaba, a MAC 
 jégkorongcsapat spor
tolója részesült a díjban. 
A másik elismerés, a Hi
degkuti Nándor Emlék

plakett a kerületi lakcím
mel rendelkező, vagy ke
rületi egyesületben dol
gozó, kiemelkedő mun
kát végző sportszakem
bereknek (vezetőknek, 
edzőknek) jár. Az elis
merést idén dr. Neszmé-
lyi Emil, a Mount Everes
tet meghódító hegymá
szó vehette át. 

Óbuda Sportolója-díjasok,
Hidegkuti Nándor Emlékplakett

Óbuda Kultúrájáért-díj

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A 11. alkalommal rendezett  
Óbuda Napja rendezvényso-
rozat ünnepi eseménye  ez-
úttal május 6-án a Kobuci 
kertben volt, ahol átadták az 
idei kitüntetéseket is. Az ese-
ményre a szervezők meg-
hívták a kerület politikai-, 
gazdasági- és társadalmi 
szereplőit. Az ünnepségen 
részt vett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő is. 

Bús Balázs, Óbuda
Békásmegyer pol

gármestere ünnepi be
szédében az esemény je
lentőségéről szólva el
mondta, hogy miképpen 
„…a legtöbb család éle
tében jelentőségteljes sze
repet kap a születésnap, 
vagy egyéb jeles évfor
duló, épp oly fontos ne
künk, óbudaiaknak, hogy 
legyen egy nap, amely ró
lunk, azaz a III. kerület 
példamutató személyei
ről, civil szervezeteink
ről, hagyományainkról és 
természetesen a felhőtlen, 
vidám ünneplésről szól.” 

Évfordulókra 
emlékezünk

Az immár 11. alka
lommal rendezett Óbuda 
Napján a polgármester 
az esemény fontosságát 
hangsúlyozta valamint 
Óbuda múltjáról és jele
néről szólva elmondta:

 Szerencsések va
gyunk, hisz kulturális té
ren mélyre nyúló és erős 
gyökerekkel rendelkezik 
Óbuda. Egészen Hadria
nus császár időszakáig te
kerhetjük vissza az idő 
kerekét. 1900 évvel ez
előtt ugyanis ezen a föl
dön már álltak Aquincum 
falai, a település gyorsan 
fejlődött, a polgárváros 
124ben, Hadrianus csá
szári uralkodása idején 
emelkedett városi rang
ra, de ekkor nyerte el vég
ső formáját a mai Flórián 

téren álló légió tábor is. 
Jó okunk van tehát az idei 
esztendőben mindezt kü
lönböző tematikus rendez
vények által, a Hadrianus 
emlékév keretében meg
ünnepelni. Óbuda a 2000 
éves város – mondhat
nánk büszkén. 2017ben 
ugyanakkor Kassák Lajos 

halálának 50. évforduló
jára és az osztrákmagyar 
kiegyezés 150. évforduló
jára is emlékezünk. 

Kulturális 
fejlesztéseink
- Közösségépítő mun

kánk a kultúra színtereit 
is számos ponton átszövi. 
Óbuda a kultúra városa 
– mely nem csupán szlo
gen, de küldetésünk ösz
szefoglalása is. Most csak 
a legutóbbi időszak három 
leg izgalmasabb kezdemé
nyezését említem: Az Es
ernyős Turisztikai és In
formációs Pont megnyitá
sával már önmagában is 
egy vonzó közösségi hely
színnel gazdagodott Óbu
da, de nemrég a kávézó és 
információs funkció kibő
vült egy önálló részleggel, 
a Szindbád Közösségi Iro
da és Rendezvénytér szol
gáltatásaival, s ez által a 
Fő tér funkcióváltásához 
is hozzájárult.

Óbuda megújításának 
trendjébe illesztettük a kö
zösségi tervezéseket is. 
Tavaly 16 különböző hely
szín alakításába vontuk be 
a lakosságot, ezek közül 
kettő megvalósításához a 
fővárosi Tér_Köz pályázat 
forrásait is sikerült meg
szereznünk. Idén továb
bi öt területen van folya
matban közösségi terve
zés, egyebek mellett a leg
komolyabb lehetőségeket 

tartogató Flórián téren – 
ismertette a polgármester.

- A városrész közösségi 
fejlesztéséhez értelemsze
rűen partnerek is kellenek. 
Bizakodásra ad okot, hogy 
nagyon jó együttműködést 
sikerült az évek során ki
alakítani a kormányzat
tal és személy szerint Var-
ga Mihály miniszter úrral. 
Arra a támogatásra, amit 
tavaly a kormányzat biz
tosított Óbuda számára, az 
elmúlt 26 évben nem volt 
példa, s örömmel mondha
tom, legnagyobb közös fej
lesztésünk, a békásmegye
ri piac megújítása jó ütem
ben halad. Kifejezetten 
üdítő kerületünk számára a 
fővárosi források megnyi
tása is. Egy jól működő kö
zösség azonban nem csak 
a fejlődő környezetre, de 
joggal tart igényt tagjainak 
konstruktív és szabálytisz
telő magatartására is.

Édesanyák 
és nagymamák 

köszöntése
Bús Balázs az idei év ki

tüntetettjeinek az eddig el
ért teljesítményükhöz gra
tulált. Megköszönte az ön
kormányzat minden kép
viselőjének a konstruktív 
testületi munkáját, a ke
rületi közéletben szerepet 
betöltő vállalkozások ve
zetőinek pedig a támoga
tó jelenlétüket. A maga és 
a városvezetés nevében kí
vánt minden édesanyának 
és nagymamának szerettei 
körében eltöltött sok öröm
teli pillanatot, valamint az 
eseményeken résztvevők 
számára jó időt, jó ked
vet és élményekben dús 
kikapcsolódást az Óbuda 
Napjához.

A kerület legrangosabb 
elismerését, a Díszpolgári 
címet Varga Mihály nem
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő  
és Bús Balázs polgármes
ter adta át. A „Pro Óbuda”
díjat, az Óbuda Kultú
rájáértdíjat, a Hidegku
ti Nándor Emlékplakettet, 
az Óbuda Sportolójadíjat 
Bús Balázstól és Kiss Ani-
ta jegyzőtől vehették át a 
díjazottak.                  B. Z.

Az első napon ingye
nes koncertekkel 

is várták a közönséget 
a Fő téren. Többek közt 
az Ivan & the Parazol és 
a Quimby zenélt. Más
nap, május 6-án a Szent

lélek téren Halász Judit, 
a Langaléta Garabon
ciások, a The Luckies, 
a Kerekes Band, az Es
ti Kornél és a Vad Frut
tik is színpadra léptek. 
A Kobuci kertben a díj

átadások előtt az Óbudai 
Danubia Zenekar mu
zsikált.

Késő délután a Frenk 
Akusztik, majd a Bioro
bot adott koncertet. 

A Zichy udvarban a ke
rületi civil szervezetek 
mutatkoztak be, ugyan
itt az Egészségkörút Óbu
dán programjában ingye
nes szűrővizsgálatok
ra várták a lakosokat. Az 
Esernyős szobroknál Bo
rudvart nyitottak.

Folytatás a 4. oldalon

Egy nap, amely rólunk, óbudaiakról szól

A helyi közösségek ünnepe
A sorban tizenegyedik kulturális eseménysorozat remek al-
kalom volt arra, hogy az itt élők együtt töltsenek egy napot. 
Május 4. Szent Flórián ünnepe, a kerület napját mindig az eh-
hez közeleső hétvégén tartja az önkormányzat. Idén Kassák 
Lajos halálának 50. évfordulója alkalmából emlékévet tarta-
nak. Ebből az apropóból a Kassák Múzeumban egy finisz-
százs koncerttel – Szemző Tibor kiállításával és koncertjével 
– kezdődött a programsorozat május 5-én. 

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Csintekerő címmel 
Bognár Szilvi és ze

nekara gyermekkoncert
tel nyitotta a napot Csil
laghegyen, majd Varga 
Mihály nemzetgazdasá
gi miniszter, országgyű
lési képviselő köszön
tötte a megjelenteket. 
Az eseményen részt vett 
Puskás Péter alpolgár
mester is. Az édesszájú
ak idén is megkóstolhat

ták Csillaghegy tortáját 
a Cserfalvi Cukrászda 
jóvoltából. 

Később a Kis Gön
cöl csoport táncolt a Ba
zseva zenekar kíséreté
ben, majd Fabók Man
csi bábszínházzal, Kör-
nyei Alice, Szokolay Don-
gó Balázs és barátaik ze

nés produkcióval szóra
koztatták a kicsiket és na
gyokat. Színpadra lépett a 
Freak Fusion Cabaret un
dergrund cirkuszi társu
lat, Berecz András mesét 
mondott, majd a Göncöl 
Néptáncegyüttes adott 
műsort. Az est sztárfellé
pője Kovács Kati volt.

Közbiztonsági nap
A hagyományokhoz híven Békásmegyer adott otthont 
a közbiztonsági napnak, ahol katasztrófavédelmi be-
mutatót tartottak. A Rendőrzenekar és a Braunhaxler 
Dalkör szórakoztatta a közönséget. A Ritmo 2003 Ba-
tucada Band dobos, míg a Szárnyas Sárkányok óri-
ásbábos felvonulást tartottak. A nap végén Marót Viki 
és a Nova Kultúr Zenekar adott nagysikerű koncertet. 

Az Esernyős Galériában „Óbudai tavaszi tárlat” címmel 
nyílt kiállítás a T-Art Alapítvány és a galéria szervezésében.

A kerületben élők lak
címkártyájuk fel

mutatásával ingyen láto
gathatták Óbuda múzeu
mait, és a Kiscelli, illet
ve az Aquincumi Múze
umot is. Utóbbi helyszí

nen a másik évfordulóra, 
Hadrianus császár 1900 
évvel ezelőtti trónra lé
péséről programsorozat
tal, kiállítással emlékez
nek meg. A Kórház ut
cában szabadtéri tárlat 

nyílt „Hadrianus MCM 
– Egy ókori karrier tör-
ténete” címmel. Speciá
lis programot szerveztek 
az Óbudai Múzeumban 
is, ahol városfelfedezés
re és közös játékra vár
ták a családokat.

Óbuda Napján ismét 
megnyitotta kapuit a Fő 
téren található, bájos 
Gázlámpa Kioszk, az 
Esernyős vendéglátóhelye, 
mely nek hangulatos tera
szán megpihenve egész 
nyáron minőségi kávékü-
lönlegességeket és egészsé
ges ételeket fogyaszthat
nak az arra járók. 

Gasztrosétány, 
kézműves vásár

A Fő téren és környé
kén Ráchel Flódnija, Pa
nyolai pálinka, a Cziniel 
Cukrászda, a Don Bos
co Cukrászda, számos 
food truck kínálata, ke
nyérlángos, nemzetközi 
és hazai ízek, kézműves 
sörök várták a vendége
ket. A kézműves vásár
ban különleges portéká
kat kínáltak. A gyerme
keket és örök gyerekeket 
a Circus Mechanikus, 
Vitéz László és egy fess 
fiákeres szórakoztatta. 

Nyitott múzeumok

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Csillaghegy tortája

Tűzoltószertár a Platánban
Tűzoltófelszerelések, használati tárgyak 
régen és ma – válogatás nyílt Rigó Dá-
vid magángyűjteményéből Óbuda Nap-
ján az Óbudai Platán Könyvtárban. A 
tárlaton az 1890-es évektől kezdve nap-
jainkig elsősorban a magyar tűzoltótes-
tületek, majd később a tűzoltóságok ál-
tal használt tárgyak és ruházatok látha-
tók május 26-ig.(Cím: Arató Emil tér 1. , 
bejárat a Kadosa utcáról.) 

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Ingyenes múzeumlátogatásról, közterületek elnevezéséről, parkfejlesztésekről, civil szer-
vezetek anyagi megsegítéséről, kulturális támogatásokról is döntött többek között április 
27-ei ülésén a képviselő-testület.

Kulturális, civil támogatások, parkfejlesztések 
Katasztrófavédelmi beszámoló

Veres Péter tűzoltó ezredes, kirendeltség-veze-
tő áprilisban elkészítette a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, III. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság és a Békásmegyeri Katasztrófavé-
delmi Őrs múlt évre vonatkozó értékelő jelentését, 
mely a szervezetek tevékenységét összegezte. A 
részletes beszámolót a képviselők elfogadták. A ta-
valyi év legjelentősebb tűzesete február 23-án tör-
tént a Szent Margit Kórházban, ahol járó- és fekvő-
betegeket, valamint az ápoló személyzetet és egy 
újszülöttet is ki kellett menekíteni az épületből.

Idősügyi helyett Idősek Tanácsa
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerületben 
élő idősek életkörülményeinek javításáért érzett fe-
lelősségére tekintettel 2009-ben létrehozta Óbuda-
Békásmegyer Idősügyi Tanácsát. A tanács tagja-
inak célja, hogy közvetítő szerepet töltsenek be a 
kerületben élő idősödő emberek, valamint a vallá-
si közösségek és a civil szervezetek között. A kép-
viselők úgy határoztak, hogy összhangban a vo-
natkozó kormányrendeletben foglaltakkal, a tanács 
nevét Óbuda-Békásmegyer Idősek Tanácsa névre 
változtatják.Elfogadták a szervezet 2009 és 2016 
közötti tevékenységéről szóló beszámolóját.

Új vezető az Esernyős élén
Április elején lemondott tisztségéről az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont 
Nonprofit Kft. vezetője, Békefi Anna. A  testületi 
ülésen a képviselők új ügyvezetőt választottak  Rá-
bóczkiné Benkő Zsuzsanna személyében, aki ko-
rábban a Békásmegyeri Közösségi Ház működé-
sét irányította. Békefi Anna megbízatása május 9-
én szűnt meg.

Iskolavezetői kinevezések
Négy kerületi általános iskola, valamint az Aelia 
Sabina Alapfokú Művészeti Iskola esetében írt ki a 
fenntartó Észak-Budapesti Tankerületi Központ ve-
zetői pályázatot. A vonatkozó jogszabályok értel-
mében a fenntartó köteles kikérni az intézmény ve-
zetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt 
a vagyonkezelésében lévő ingatlantulajdonos ön-
kormányzat véleményét. A képviselő-testület négy 
általános iskola esetében támogatta a pályázó je-
löltek kinevezését (egy-egy pályázat érkezett), az 
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola esetében 
pedig nem kívánt élni a véleményezés jogával.

Két park fejlesztése
A Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ 
2016 kiírásra Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata négy pályázatot nyújtott be tavaly november-
ben, melyek közül kettő nyert támogatást: megva-
lósulhat a Holdudvar park és a Boldog Sándor Ist-
ván park fejlesztése. A képviselők a testületi ülésen 
hozott döntésükkel biztosították a két projekt kivite-
lezéséhez szükséges önrész fedezetét. A Boldog 
Sándor István park fejlesztése még ebben az év-
ben megkezdődhet, a Holdudvar park rehabilitáció-
ja pedig 2018-ban valósulhat meg.

A civil szervezetek 
működésének tá

mogatására az önkor
mányzat idei költség
vetésében 20 millió fo
rintos alapot hozott lét
re. (A civil működési pá
lyázat kiírására, féléven
ként 10 millió forint ke
retösszeg áll rendelke
zésre.) Az egyes pályá
zóknak nyújtható ma
ximális támogatás 500 
ezer forint. Összesen 97 
érvényes pályázat érke
zett. A pályázat elbírálá
sára létrehozott munka
csoport tagjai figyelem
be vették a pályázó szer
vezet tevékenységének 
társadalmi hasznosulá
sát és azt is, hogy a kért 
támogatás milyen mér
tékben szolgálja a kerü
let lakosságának érdeke
it, valamint, hogy mek
kora létszámú a pályázó 
szervezet célcsoportja. A 
megpályázható maximá
lis összeget két szerve
zet, az Óbudai Jubileumi 

Zenekar Egyesület és a 
Magyar Hospice Alapít-
vány nyerte el.

Összesen 16 érvényes 
pályamű érkezett a „Fo-
gadj örökbe egy zöldte-
rületet!” önkormányzati 
pályázatra, melynek cél
ja, hogy a civil szerveze
tekhez kötődő lokálpat
riótákat bevonják a köz
területek rendbetételé
be, szépítésébe, erősít
sék kötődésüket a kerü
lethez és javítsák az álta
lános szemléletmódot. A 
támogatás keretösszege 
2,5 millió forint volt. 

A kerület megpályáz
za a Belügyminisztéri
um „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására” 
kiírt pályázati forrását 
a kerületi Ágoston Mű
vészeti Óvoda Kastély 
Tagóvodájának felújítá
si (tetőszigetelés, nyílás
záró-csere, hőszigetelés) 
projektjével. A fejlesz
tés össz költsége bruttó 60 
millió forint, a megvalósí
táshoz szükséges 30 mil
lió forint önerőt az önkor
mányzat 2018. évi költ
ségvetéséből biztosítja.

Segítség a civil szervezetek működéséhez 

Az önkormányzat ve
zetése célul tűzte ki, 

hogy a kerületben élő, lak
címkártyával rendelkező 
lakosoknak valamennyi 
kerületi múzeum ingye
nesen látogatható legyen, 
illetve a kerületben mű
ködő alap- és középfokú 
oktatásban résztvevő ta
nulóknak biztosítsa az in
gyenes múzeumpedagó
giai foglalkozásokon való 
részvételt. ÓbudaBékás
megyer Önkormányzata a 
kerület nem önkormány
zati fenntartású múzeu
maival – Budapesti Tör
téneti Múzeum (Aquincu
mi Múzeum; Kiscelli Mú
zeum; Varga Imre Gyűj
temény; Budapest Galé
ria), Petőfi Irodalmi Mú
zeum (Kassák Múzeum), 
Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múze
um, Szépművészeti Mú
zeum (Vasarely Múzeum) 
– az idei évre vonatkozó
an együttműködési meg
állapodást köt, amely le
hetővé teszi a fenti célok 
megvalósítását.

 A Hadrianus emlékév 
kapcsán a képviselő-tes
tület döntése alapján az 
önkormányzat a Buda
pesti Történeti Múzeum 
Aquincumi Múzeumá-
nak programjaihoz kü
lön támogatást  nyújt.

Kerületi lakosoknak 
díjmentes belépés a múzeumokba

Fotó: Antal István
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Részben lakossági javasla-
tokra névtelen közterületek 
elnevezésének kezdemé-
nyezéséről döntött a testü-
let. Budapest közigazgatási 
területén a közterületek el-
nevezése a Fővárosi Önkor-
mányzat hatáskörébe tarto-
zik, a kerületi önkormányza-
tok javaslatot tehetnek az el-
nevezésekre. 

A fővárosi TÉR-KÖZ 
pályázat nyertese

ként ÓbudaBékásme
gyer Önkormányzata kö
zösségi teret alakított ki 
Békásmegyeren a Heltai 
Jenő tér-Madzsar József 
utca-Bálint György utca-
Füst Milán utca által köz
refogott területen, mely
nek Traianus római csá
szár után a Traianus tér 
elnevezést javasolják. Bé
kásmegyeren a Mező ut

ca  Óbor utca közötti, té
vesen Óbor köznek neve
zett területet Gőtés köz-
nek javasolják nevezni, 
mivel a közterület a Gő
tés tóhoz vezet. A Békás
megyer Ófalu-Tamás ut
cából nyíló, névtelen köz
terület (65009/2 hrsz.) 
Lucius Verus utcának kí
vánják nevezni, Lucius 
Verus római császár után. 
Lakossági kezdeménye
zésre Belső-Óbudán a 
Szél utcából nyíló névte
len közterület (18135/17 
hrsz.) Jánosi Marcell gé
pészmérnök, konstruk
tőr, a mikroflopi feltalá
lója, az Óbudai Egyetem 
tiszteletbeli professzora 
után Jánosi Marcell köz-
nek kívánják nevezni. Bé
kásmegyeren a Pünkösd
fürdő utca-Ipartelep ut
ca ez idáig névtelen ösz

szekötésének elnevezésé
re (64054/32 hrsz.) Septi
mius Severus római csá
szár, a Severusdinasztia 
megalapítója után a Sep-
timius Severus utca nevet 
javasolják a képviselők.

Javaslatok közterületek új elnevezésére 

A környezettudatos ne
velés részeként kirán

dulásokra, nemzeti par
kokba, állatkertbe, vadas
parkba, természetvédelmi 
területre, környezetvédel
mi oktatással kapcsolatos 
tevékenységekre illetve is
kola és óvodakert létreho
zására fordítható az a for
rás, melyet 48 intézmény 
pályázott meg az önkor
mányzat „A környezettu-
datos nevelésért!” című 
kiírásán. A keretösszeg 
4 millió forint volt, az el
nyerhető legmagasabb tá
mogatás 200 ezer forint.

Ugyancsak a kerületi 
óvodáknak, általános is
koláknak és középisko
láknak nyújt anyagi se
gítséget a „Kulturális in-
tézmények és emlékhe-
lyek látogatásának támo-
gatása” címmel az ön
kormányzat. A pályázat 
révén a kulturális prog
ramokon való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő 
utazási költség kiegyenlí
tésére, illetve a kulturális 
intézmények és emlékhe
lyek belépődíjára lehet 
forrást szerezni az 5 mil
lió forintos keretből.

Környezetvédelmi oktatás
Fotó: Antal István



72017. 9. szám FEjlEsztés – közlEkEdés

Folytatás az 1. oldalról 
A Víziorgona utcában 
működő 40 férőhelyes 
Családok Átmeneti Ott
honhoz tartozik 10 kilép
tető lakás, amelyek ösz
szesen 48 férőhellyel ren
delkeznek, míg a Gyer
mekek Átmeneti Ottho
na 12 gyermek elhelye
zését teszi lehetővé. Mű
ködik a kerületben továb
bi egy Családok Átmene
ti Otthona, valamint két 
anyaotthon is segíti a krí
zisben lévő családokat, 
anyákat. Azért is példa
értékű a kerületi önkor
mányzat szerepvállalá
sa ezen a területen, mert 
az átmeneti otthonok 
működtetését rendkívül 
nagy költségei miatt az 
önkormányzatok általá
ban nem vállalják, jel
lemzően inkább az egy
házak és az állam látja el 
a feladatot.

Bleszkánné Kis Ildi-
kó, az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermek
védelmi Központ intéz
ményvezetője az ünne
pélyes átadáson megkö
szönte az önkormányzat 
támogatását. Elmondta, 
hogy az SOS Krízis Ala
pítványtól 1992ben átvett 
épület már akkor rendkí
vül leromlott állapotban 
volt, amit a családok foga
dására folyamatos kisebb 
felújításokkal tett alkal
massá az önkormányzat.

A mostani, mintegy 100 
millió forintos beruházás 

során megújult az épület 
homlokzata, új nyílászá
rókat építettek be, s a szo
bák nem csak szerkezeti
leg és műszakilag újulhat
tak meg, hanem a beren
dezésük cseréjére is áldo
zott az önkormányzat. A 
festést és a mázolást kö
vetően a tűzhelyek és a 
konyhabútorok régóta ter
vezett cseréje, illetve a tel
jes kertrendezés ugyan
csak megtörtént.

Bús Balázs polgármes
ter beszédében a közössé
gi ember ama tulajdonsá
gát hangsúlyozta, amely 
szerint az túllép saját 
közvetlen érdekein és lé
péseket tesz, támogatást 
nyújt a rokoni, hozzá
tartozói körön kívül lé
vő embereknek. Kiemel

te, hogy az óbudai közös
ség megtartó ereje is ezen 
a gondolkodáson alapul, 
és a különböző civil szer
vezetek mellett ez a ház 
és minden segítő ember 

munkája is ezt közvetíti a 
rászorulók felé.

A családsegítő munka 
lényegének nevezte a ne
héz helyzetbe került em
berek családok segítését 

abban, hogy mielőbb sa
ját lábukra állhassanak és 
visszailleszkedjenek a kö
zösség aktív tagjai közé. 
A kerületi szakemberek, 
ha csak átmenetileg is, 
de megteremtik az önálló 
életvezetés feltételeinek 
kereteit, segítenek a kö
zösségi szabályok megis
mertetésében, hogy azo
kat elfogadva közelebb 
kerülhessenek a bajbaju
tott emberek az élhetőbb 
mindennapokhoz. 

A III. kerületben al
kalmazott gyakorlat sze
rint a Családok Átmene
ti Otthonából az itt lakók 
kiléptető lakásokba ke
rülnek, majd a cél sze
rint végül saját otthon
ba. ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata az intéz
ményből kikerültek kö
zül az elmúlt évben nyolc 
családot juttatott szociá
lis bérlakáshoz.       B. Z.

100 milliós felújítás a Családok Átmeneti Otthonában 

Több alacsonypadlós jármű 
az 1-es villamos vonalán a nyár elejétől
A nyár elejétől munkanapokon is közlekednek Com-
bino villamosok a nemrég felújított és meghosszab-
bított 1-es villamos vonalán, tovább növelve a kor-
szerű, akadálymentes közösségi közlekedési lehe-
tőségeket a Hungária-körgyűrűn.
A Nagykörútról ismerős járművek 2016 decembere 
óta hétvégi napokon az 1-es villamosvonal szolgál-
tatási színvonalát is emelik, sőt, idén február óta hét-
végén kizárólag alacsonypadlós villamosok járnak a 
vonalon. A BKK és a BKV – amellett, hogy törekszik 
a rendelkezésére álló eszközök optimális kihaszná-
lására – kiemelten fontosnak tartja az akadálymen-
tesség biztosítását, arányának folyamatos növelését. 
Az elmúlt években számos erre irányuló intézkedést 
tett, ilyen volt a jelentős számú alacsonypadlós autó-
busz, trolibusz, villamos beszerzése, a közterületek, 
megállóhelyek akadálymentessé tétele.

A FŐTÁV – Budapesti Táv-
hőszolgáltató Zrt. távhő - 
gerincvezetéket újít fel má-
jus 8-tól szeptember 15-ig a 
csillaghegyi HÉV-megálló 
környékén, ezért fogalom-
korlátozásra kell számítani.

A Budapesti Távhő
szolgáltató Zrt. al

vállalkozója  május 8án 
kezdte a  védőcsatornás 

távhő-gerincvezeték fel
újítását, illetve az érintett 
fogyasztók (Ürömi út 2., 
Vasút sor 1., Ráby Mátyás 
utca 1.) bekötővezetékei
nek átépítését a távhőszol
gáltatás minőségének to
vábbi javítása érdekében 
Csillaghegyen. A munká
latok ideje alatt a követke
ző forgalomkorlátozások
ra kell számítani: az Ürö

mi utat a Szentendrei út és 
a Valéria utca közötti sza
kaszon, a Szentendrei út 
felé egy forgalmi sávval 
egyirányúsítják. * A Rá
by Mátyás utcát az Ürömi 
úttól körülbelül 25 méter 
hosszban zsákutcaként le
zárják. * A Valéria utcát 
az Ürömi út és a Fürdő ut
ca között zsákutcaként le
zárják. 

Felújítják a távhővezetéket 
Forgalomkorlátozás Csillaghegyen

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Sor-
szám Út/utca Emelet Lift m2 Szobaszám Komfortfokozat Alap

lakbér Ft/m2
Helyreállítás 

költsége
Lakásbérleti díjba 

beszámítható
1. Bálint György 7 van 56 1+2 összkomfortos 692,-Ft 3.420.000,-Ft 2.100.000,-Ft
2. Bécsi fszt. nincs 34 1 komfortos 728,-Ft 3.800.000,-Ft 2.500.000,-Ft
3. Bogdáni fszt. nincs 36 1 komfortos 633,-Ft 3.000.000,-Ft 1.350.000,-Ft
4. Bogdáni 1 nincs 34 1 komfortos 633,-Ft 2.800.000,-Ft 1.300.000,-Ft
5. Bogdáni fszt. nincs 30 1 komfortos 633,-Ft 2.900.000,-Ft 1.200.000,-Ft
6. Föld 1 nincs 43 1 komfortos 633,-Ft 4.300.000,-Ft 1.600.000,-Ft
7. Hunor 3 nincs 34 1 komfortos 633,-Ft 3.400.000,-Ft 1.350.000,-Ft
8. Hadrianus 3 van 51 2 összkomfortos 692,-Ft 2.800.000,-Ft 1.800.000,-Ft
9. Juhász Gyula 4 nincs 54 2 összkomfortos 692,-Ft 3.240.000,-Ft 1.800.000,-Ft
10. Kabar 5 van 66 3 összkomfortos 692,-Ft 3.900.000,-Ft 2.700.000,-Ft
11. Kabar 6 van 66 3 összkomfortos 692,-Ft 3.600.000,-Ft 2.700.000,-Ft
12. Kaszásdűlő 2 van 51 1+2 összkomfortos 692,-Ft 3.060.000,-Ft 1.700.000,-Ft
13. Lajos fszt. nincs 38 1 komfortos 633,-Ft 4.900.000,-Ft 2.500.000,-Ft
14. Madzsar József 12 van 31 1 összkomfortos 692,-Ft 2.500.000,-Ft 1.300.000,-Ft
15. Pozsonyi fszt. nincs 55 1+1 komfortos 728,-Ft 3.400.000.-Ft 1.500.000.-Ft
16. Tímár fszt. nincs 43 2 komfortos 633,-Ft 3.700.000.-Ft 1.600.000.-Ft
17. Tímár alags. nincs 25 1 komfortos 633,-Ft 2.500.000,-Ft    950.000.-Ft
18. Viador fszt. nincs 25 1 komfortos 633,-Ft 2.300.000,-Ft    950.000.-Ft
19. Váradi 2 nincs 30 1 összkomfortos 692,-Ft 2.900.000,-Ft 1.300.000,-Ft

Pályázat önkormányzati  tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására
A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgaz-
dálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki 
leírások Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hi
vatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, 

Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. köz
pontjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) valamint az 
önkormányzat honlapján a www.obuda.hu oldalon meg
tekinthetők. A lakásokról készült fotók – a pályázat be
nyújtásának határidejéig – megtekinthetők az Óbudai Va
gyonkezelő Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra 
történő jelentkezéshez nyomtatványok 2017. május 12. 

napjától ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata Polgár
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, vala
mint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati 
Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszer
zése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 
A 8. és 12. sorszámú lakások tekintetében az elbírálásnál 
előnyt élveznek a mozgássérült pályázók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 
31. 16 óra. Helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodája (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), 
Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati 
Irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.),
A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a 
pályázók és az együttköltöző családtagok személyi 
azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcím
kártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és La
kásgazdálkodási Bizottság 2017 júliusi ülésén bí
rálja el.
A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályá
zókat legkésőbb 2017.08.15. napjáig írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyon-
tárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II.16.) számú 
rendelet módosításával a lakáspályázat kiírásának 
és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kér-

jük, hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el 
és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a szükséges 
mellékletek csatolásánál ennek megfelelően járja-
nak el!
Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnye
résére kiírt pályázaton való részvétel általános sza-
bályai a www.obuda.hu oldalon találhatók.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottság

MÁjuSTÓL ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ. A szervezők célja, hogy a tavasszal tapasztalt nagy érdeklődés mellett továbbra is bárki számára elérhe-
tő és élvezhető legyen a minőségi reggelit kínáló Bike & Breakfast program, ezért az ingyenes bringásreggelik kiszolgálását májustól előzetes in-
ternetes regisztrációval teszik kényelmesebbé a vendéglátóhelyek.



Óbudai sziréna

A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

Elismerés az Óbudai Polgárőrségnek
Budapest Közbiztonságáért-díjat kapott az egyesü-
let. A Rendőrség Napja alkalmából rendezett ün-
nepségen Bucsek Gábor vezérőrnagy, Budapest 
rendőrfőkapitánya Óbuda-Békásmegyer közrend-
jének biztosítása érdekében végzett kiemelkedő te-
vékenysége elismerésére a Budapest Közbizton-
ságáért-díjat adományozta a III. kerületi Polgárőr 
Egyesületnek. A díj odaítélésére Horváth Antal ez-
redes, a BRFK III. kerületi Rendőrkapitánysága ve-
zetője tett javaslatot.

Falra mászott a pizzafutár
Mindenki szereti, ha a megrendelt pizza még forrón 
érkezik, de a lelkes futárnak ezért még nem kellett 
volna árkon-bokron, tűzön-vízen átgázolnia május 
1-jén. Autójával felborult és kidöntött egy tűzcsapot 
a Nánási út és az Emőd utca kereszteződésében. 
A víz ömlött az útra, a fővárosi tűzoltók zárták el a 
csapot. A baleset miatt lezárták a Nánási utat, az 
autósoknak és a buszoknak kerülni kellett.

A Hajógyári-szigetnek ütközött egy hajó
A Hajógyári-szigetnek ütközött egy sétahajó április 
30-án este. A balesetnek hét sebesültje volt. Őket 
és a hajó kapitányát kórházba vitték.A kapitány 
azért kormányozta a sziget oldalának a sétaha-
jót, mert rosszul lett; így akarta elkerülni a nagyobb 
balesetet. Mint utólag kiderült, hosszabb időre el-
vesztette az eszméletét, így segélykérő jelzést sem 
tudott leadni. A hajót a Népfürdő utcai hajóállomás-
ra vontatták. Az utasok kiszálltak, a kapitányt és a 
hét sérültet kórházba vitték. A baleset a Duna jobb 
partján, az Árpád hídtól 100-200 méterre történt.  A 
kapitányt megszondáztatták, de nem találtak alko-
holfogyasztásra utaló jelet.

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, a kerület köz-
biztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt ko-
rú lakosok jelentkezését várja tagjai sorába a he-
lyi polgárőrség. (Bővebb felvilágosítás a polgaroro-
buda.hu honlapon, és az Óbudai Polgárőrség face-
book-oldalon. E-mail cím: polgaror.obuda@gmail.
com. Telefonszám: 06-30-621-6088. Személyesen 
a Kaszásdűlő utca 7. szám alatti irodában, szer-
dánként 15-től 19 óráig lehet jelentkezni, az ügye-
leti időben.)

A Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Észak-
budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége és Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata  megemlékezést tartott   
május 3-án Szent Flórián-
nak, Óbuda védőszentjének 
napja alkalmából.

Annak az áldozatnak 
van értelme és cél

ja, amit embertársainkért 
vállalunk – mondta Ter-
csi Zoltán címzetes apát, 
az Óbudai Szent Péter és 
Pál-főplébánia- templom  
plébánosa.  A szolidari
tás alapvető emberi érték, 
amely az egész közösség 
feladata, aki bajban van, 
azon segíteni kell. A tűzol
tók, katasztrófavédők ma
gukra vállalják a társada
lom ilyen irányú köteles
ségének teljesítését. A ke
resztény értékrendet a tör
ténelem legnagyobb áldo
zata, Jézus Krisztus ke
reszten történő önfeláldo
zása határozza meg, ame
lyet nemrég, húsvétkor ün
nepeltünk. Ez adott erőt 
Szent Flórián vértanúnak, 
hogy hitét akár élete föl
áldozása árán is megvall
ja. Itt értjük meg a keresz
tény művészet szimboliká
ját, a vértanú tanúságtétele 
olyan erővel hat, amely bá
torítást ad az önfeláldozó 
szolgálathoz, amikor a baj
bajutottakon segítünk. Így 
lesz Szent Flórián a tűzol
tók védőszentje. Ünnepén 
elmondhatjuk, hogy ezt az 

emlékezést nem a részvét 
motiválja, hanem az elis
merés és bátorítás, tisztelet 
és köszönet a katasztrófa
védelem parancsnokainak 
és minden szolgálatot tel
jesítőnek, amikor a tűzese

tek és más természeti csa
pások, balesetek és egyéb 
károk idején önfeláldozó 
módon védik embertár
saik életét, épségét és va
gyonát – zárta gondolatait 
a plébános.

Elsőként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében Erdélyi Krisztián tűz-
oltó ezredes, főigazgató-helyettes koszorúzott. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevé-
ben Bús Balázs polgármester helyezett el koszorút. Őt követte a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ képviseletében Diriczi Miklós tűzoltó ezredes, oktatási igazgató-helyettes. A Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében: Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok igazga-
tó, Veres Péter tűzoltó ezredes kirendeltség-vezető és Zsigó Árpád tűzoltó őrnagy III. kerüle-
ti parancsnok helyeztek el koszorút. A Budapesti Tűzoltó Szövetség nevében Kelemen Zsolt, 
a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke koszorúzott. A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete 
nevében Kiss József elnök helyezett el koszorút. Neubrandt Istvánné elnök az Óbuda-Bé-
kásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzat, és a „Braunhaxler” Német Hagyományápoló 
Egyesület képviseletében helyezte el a megemlékezés koszorúját.  Az Óbudai Vackor Óvoda 
Méhecske Csoport óvodásai is virággal emlékeztek Óbuda védőszentjére.

A Szent Flórián szoborcsoport alkotója Bebó Károly (1712 
körül – 1779), a Zichy család udvari szobrászának alkotását, 
Zichy Miklós gróf és neje Berényi Erzsébet rendelte meg. 
Az eredetileg különálló kompozíciókat a XIX. század elején 
helyezték egymás mellé. Az így létrejött szoborcsoport oltá-
répítményre emlékeztetett, legismertebb alakja Szent Flóri-
án volt, így nem sokkal ezután Szent Flórián fogadalmi oltár-
ként kezdték emlegetni. Később róla kapta a tér is a nevét. A 
szoborcsoport a 1944-1945-ben súlyosan megrongálódott, 
maradványait a Budapesti Történeti Múzeumban raktároz-
ták, majd 60 év elteltével a kerületi önkormányzat a „Braun-
haxler” Egyesület közreműködésével állíttatta újra.

Koszorúzás a szoborcsoportnál 

Óbuda védőszentje Szent Flórián 

Fotó: Antal István
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Dr. Buday-Goldberger Leó 
halálának évfordulóján az 
Óbudai Múzeum, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 
és a Fővárosi Önkormányzat 
emléktáblát avatott a Vörös-
marty téren május 5-én. A 
tábla emlékeztet arra a 
Goldberger Leóra, aki a ma-
gyar gazdasági és társadal-
mi élet meghatározó alakja 
volt a két világháború kö-
zött, és akinek regnálása 
alatt az óbudai Goldberger 
gyár aranykorát élte.

A Vörösmarty tér 4. 
szám alatt mostan

tól minden érdeklődő és 
arra járó megtekinthe
ti dr. BudayGoldberger 

Leó emléktábláját, an
nak az épületnek a fa
lán, amelyet ő építettet 
és amelynek lakója volt 
1944ig, Mauthausenbe 
történő elhurcolásáig. 

Az eseményen köszön
tőt mondott a táblát állító 
ÓbudaBékásmegyer Ön
kormányzatának alpol
gármestere, Kelemen Vik-
tória. Hangsúlyozta, az 
önkormányzat kiemelten 
fontosnak tartja az óbudai 
Goldbergercsalád emlé
kének ápolását, ezért kez
deményezte az emléktáb
la állítása mellett egy ke
rületi utca elnevezését 
Goldberger Leóról.

- A több mint két év
századon át működő 
Goldberger gyár jelentős 
szerepet töltött be a fővá

ros és az ország gazdasá
gi életében, világhírnév
re a két világháború kö
zött, a Goldberger Leó 
által vezetett időszakban 
tett szert – emelte ki Bag-
dy Gábor főpolgármes
terhelyettes.

A beszédek végén a 
résztvevők elhelyezték 
az emlékezés virágait. 
Az eseményen jelen volt 
számos egyházi és civil 
szervezet képviselője is. 

Goldberger Leóról, 
családjáról és gyára tör
ténetéről az Óbudai Mú-
zeum Lajos utca 136-
138. szám alatt találha
tó, 2013ban az Év múze-
umának választott Gold
berger Textilipari Gyűj
teménye ad hiteles képet 
az érdeklődők számára.Fotó: Sárospataki Györgyi

Emléktábla Goldberger Leónak

KÉPLET – Budapesti streetfotó kez-
detektől napjainkig címmel nyílt ki-
állítás a Kiscelli Múzeumban. 

Az 1950es években street
photographynak nevezett 

fényképészeti műfaj a 19. század 
utolsó évtizedeitől fokozatosan 
fejlődött, elsősorban Párizsban 
és New Yorkban. A világ más 
nagyvárosaiban, így Budapes
ten is készültek ilyen képek. A 
KÉPLET című fotókiállítás első

ként vállalkozik arra, hogy mú
zeumi archívumból – a Kiscelli 
Múzeum Fényképgyűjteményé
ből – válogatott fotók és kortárs 
fotóművészek munkáin keresz
tül vázolja fel ennek a népsze
rű fényképészeti műfajnak a bu
dapesti történetét. Közben a vá
ros történelme is megjelenik, egy 
eddig nem látott nézőpontból. (A 
Kiscelli Múzeum kiállítása június 
25-ig megtekinthető. Cím: Kis-
celli utca 108.)                      B. Z.

Streetfotók a Kiscelliben

Budapesten, a Magyar 
Kereskedelmi és Ven

déglátóipari Múzeumban 
vendégeskedik „Az én Tö
rökországom, Nijat Ay
vaz fotográfiái” című tár
lat, amelyet korábban már 
Debrecenben Kecskemé
ten és Kőszegen is bemu

tattak. A május 5én tartott 
megnyitón Szabó István, a 
Magyar-Török Baráti Tár
saság elnöke és Kiss Imre, 
a múzeum igazgatója mon
dott köszöntőt, majd Far-
kas Gábor, az Európa Jövő
je Egyesület elnöke nyitot
ta meg a tárlatot. A Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglá
tóipari Múzeumban július 
2-ig tekinthető meg az idő
szaki kiállítás, amelynek 
támogatói az Európa Jövője 
Egyesület, a Magyar-Török 
Baráti Társaság és a Ma
gyar-Török Nők Egyesüle
te. (Cím: Korona tér 1.)

Az én Törökországom – fotókiállítás 
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Mór Tamás festőművész közel ötven éve tanítja 
rajzolni és festeni képzőművész körben az óbuda-
iakat, akik közül néhányan ugyancsak képzőmű-
vészek lettek. A Békásmegyeri Közösségi Házban 
működő körről, tanítványairól és saját képeiról 
kérdeztük a szürnaturalista festőművészt.

- Évtizedek óta Óbudán oktatja rajzra, 
festészetre a tanulni vágyókat. Hogy ér-
zi magát ebben a óbudai környezetben, és 
egyáltalán hogyan kezdődött el a képzőmű-
vész körben a tevékenysége?

- A Szentendrei úton, a mai Kőrösi Cso
ma Sándor Gimnáziumban voltam kezdő 
tanár 1962-ben. Hat évig tartott ez az idő
szak, amikor egyszer csak jött egy telefon a 
szomszédos Aquincumból, hogy megbete
gedett az ottani képzőművész kör vezetője, 
nem tudnáme két hétre vállalni a felada
tot. Ebből a két hétből lett aztán immár 49 
év a szakkörben, mert az, akit helyettesíte
nem kellett, azóta sem került elő. Jövőre ju
bilálok tehát, és már megígértem a krémest 
a tagoknak, ha ezt megérjük.

Költözés Békásra
- Milyen volt ez a csaknem ötven év kép-

zőművészeti tanítás?
- Szocialista beállítottságú és karakterű 

évek tömegeként jellemezhetem ezt kezdet
ben, aminek a lényege az volt, hogy a tagdíj 
havonta 6 forintba került, én pedig 450 forint 
javadalmazásban részesültem, ami 450 autó
buszjegy ára, ma se keresek annyit. Ezen kí
vül kaptunk festéket, ecsetet, vásznat, min
dent ami kellett, ingyen. Így ment ez mint
egy harminc évig, amikor lejött a művelődé
si ház igazgatója, aki akkor Gyimesi László 
volt, és azt mondta, úgy néz ki, felszámolják 
az addig otthont adó intézményt, a Főváro
si Gázművek Óbudai Művelődési Házát, de 
ő már megbeszélte a Békásmegyeren műkö
dő művelődési ház vezetőjével, hogy ott vár
nak engem az ottani műteremben, csak át kell 
költöztetni oda a berendezést. Az ottani mű
teremben ugyan osztozni kellett egy másik 
képzőművész körrel, de ez jobb helyiségnek 
bizonyult, mint a korábbi alagsori terem. Az
óta is társbérleti viszonyban működünk ott. 
Van olyan tanítványom is, aki már 25 éve jár 
hozzám, tehát mindkét helyszínen tanítottam 
őt. Vannak, akik viszont csak rövid ideig ma
radnak, aztán mennek tovább. 

- Milyen módszerrel tanít?
- Az egyszerű publikus gondolkodásmó

dom egy látszat, de a valóságos helyzet bo
nyolultabb, ugyanis individuálisan tanítok. 
Nem állok ki középre és nem mondom azt, 
hogy ezt és ezt rajzoljuk így. Lehet úgy is 
tanítani, vagy akár sehogy se, ez utóbbi di
vat mostanában, de én úgy tanítok, hogy 
leülök a tanítvánnyal és úgy beszélek ve
le, mint aki most jött ide először, s mintha 
mindig a nulláról indulnánk. 

- Tanítványai is emlegetni szokták mint 
elindító mesterüket. Vannak közöttük, akik 
képzőművészek lettek? 

- Nemrégiben negyvenkét év után vissza
jött egy hölgy, akit tizenhat évesen tanítot
tam, aki most már nagymama, de megkere
sett egy fiatalasszony is, akit 15 éve tanítot
tam. Közülük is van olyan, ez utóbbi, akinek 
kiállítása volt nemrég. Legtöbben persze nem 
lettek festők, de ez nem baj. Vannak ugyanak
kor, akikből lettek valakik. Van például, aki 
Mun ká csy-díjas grafikus, van olyan, aki fel
nőttként az egyetemen tanul, most harmad
éves, két másik tanítványomat a Műegyetem
re vettek föl, az egyik design tervező, a másik 
pedig építész. Ez utóbbiaknak is tudniuk kell 
rajzolni, ezért jártak hozzám tanulni.

Speciális technika
- A képei mintha több rétegből lágy át-

menetekkel lennének összeállítva. Milyen 
technikával éri el ezt a hatást?

- Speciális alapon, speciális anyagokkal, 
speciális technikával készítem. Nem olajfest
mény és nem is rajz ez, hanem a saját találmá
nyom, amely úgy készül, hogy borotvapengé
vel, radírral, ronggyal ütögetve viszem fel az 
anyagot olyan alapra, mint amilyen a falicsem
pe, amiről le lehet törölni mindent. Erről az 
alapról a rávitt anyagot nagy többségében letör
löm, s ami visszamarad, azt a parányi, hajszál
vékony réteget, azt dolgozom össze képpé. He
lyenként belejavítok ecsettel is – például a fej, 
vagy a kéz elkészítésénél –, illetve belerajzolok 
tussal is, de nem ezek a jellemzők.

Különdíj a 100. évfordulón
- Többször is kiállította már a képeit Óbu-

dán. Várható mostanában újabb tárlata?
- Tudtommal nem. Voltak kiállításaim, pél

dául 1973ban Óbuda akkori vezetése pályá
zatot irt ki Pest, Buda és Óbuda egyesítésé
nek 100. évfordulójára. Ez a pályázat hivatá
sos képzőművészeknek volt meghirdetve, s 
a kiállítást a Vasarely Múzeumban rendez
ték, ahol a zsűri különdíját nyertem el. De én 
nem festek úgy, mint sokan mások, akik ki
mennek a Dunapartra, ahol láthatók az elme
nő hajók, amiket lefestenek. Csak ha eszem
be jut egy gondolat, ami mögött látom a dra

maturgiai összefüggéseket, akkor azt megfes
tem. Például amikor Londonban voltam két
szer, akkor festettem egy Londonképet itt
hon, vagy amikor a feleségem beteg lett, ak
kor a sukorói kertben egy szomorú képet ké
szítettem Lenn a kertben fekete virágok között 
címmel. Ahol van gondolati, érzelmi töltés, 
azon dolgozom, de ha ilyenek nincsenek, az 
számomra unalmas. 

- Ha mégis valaki megszervezi, akkor 
azért kihozza a bank széfjében őrzött képeit?

- Időnként ki kell szedni onnan. Három 
év után most néztem meg őket, és bizonyos 
helyeken sajnos összeragadtak, ezért máris 
restaurálnom kellett őket. De bármi lehet, 
hiszen velem csodák történnek. 

Bodzay Zoltán

Öt évtizednyi individuális tanítás a képzőművész körben

Tanulmányút 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi 
Önkormányzata és a „Braunhaxler” Egye-
sület tanulmányutat szervez május 20-án 
(szombaton) Pannonhalma-Zirc-Veszp-
rémbe. Érdeklődni Neubrandt Olginál le-
het a 06-30-221-4938-as telefonszámon. 
Jelentkezési határidő: május 15.

Folytatja munkáját 
az Accordia Művelődési Kör
Az alapító, a felejthetetlen emlékű Balázs Ti-
bor költő, szerkesztő, irodalomtörténész halá-
la után is folytatja munkáját az Accordia Mű-
velődési Kör. Következő összejövetelüket má-
jus 12-én 15 órai kezdettel tartják a Békásme-
gyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). A 
programban szerepel többek között beszélge-
tés a versformákról (a daktilus, a hexameterek, 
a pentameter, a leoninus), valamint szabad fel-
olvasás, amelynek során a megjelentek saját 
műveiket mutathatják be. A délután házigaz-
dája Gyimesi László író, költő, kritikus lesz.

Megváltozott a plébánia 
honlapcíme

Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 
Plébánia honlapcíme megváltozott. Az új 
cím: www.obuda-szent3sag.hu 

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Szol gál ta tás
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, javítás, csiszolás, csempé
zés, villanyszerelés, vízszerelés, kőműves 
munkák garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30) 
251-3800. Halász Tibor
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése garan
ciával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyog
háló minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70) 
341-9489, 06(20)341-0043
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföl
di hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a 
kerületi lakosoknak. (Ingyen kiszállás.) Vár
hidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www. 999mester.hu
 Vízvezeték szerelés, WC tartály javítás, 
csaptelep csere. Hívjon most! Tel.: 06(20) 
4917949
 Ablak, nyílászáró csere, árnyékolás tech
nika, festés, lakás felújítás AZig. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06(70)325-2883
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Vízcsatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerticsap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70) 544-
4050 
 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Televízió szerviz LCD, plazma TV-k 
szervize. Nyitva H.-P. 9-17-ig. Kabar utca 6. 
Tel: 244-3998, 06-20-9284-664
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonika-
ajtó. Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06(20) 
321-0601
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, 
festést, mázolást, tapétázást vállalok. Bara
bás Jenő kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70) 
2800479
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Bútorkészítés! Egyedi méretű beépített 
bútorok, konyhák készítése, laminált parket
ta lerakás. Tel.: 06(20)349-2224
Kőműves munkák, burkolatjavítás, jár

dák, kerítések készítése, javítása, térköve
zés. Tel.: 06-30-341-3423
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági aj
tók, hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 
2421389
 Klímatisztítás felsőfokon! Tel.: 06-70-
269-1518
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítása. Tel.: 06(20)352-0869, www.
gardrobmester.hu
 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
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Lakásfelújítás, festés-mázolás, üres la
kásokra árengedmény. Tisztasági festés . 
Kőműves, villany, víz-gáz. Tel: 06-20-986-
3129, 7871332
 Férfi-női fodrászt keresek KASZÁSDŰ
LŐI bevezetett üzletbe, vállalkozói igazol
vánnyal. Tel: 06-20-383-2708

Egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Izomletapadások; fej, nyak, hátfájdal-
mak kezelése; teljes testmasszázs. Szakren
delőben (Vörösváry u. 88-96), vagy az Ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06(20)595-3057
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmeto-
lógus főorvos magánrendelése: III. ker., Bé
csi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegy szűrés is. 
Bejelentkezni: 06(20)543-3948
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterá-
piás rendelése: Dunamed rendelő (III. ker., 

Kiskorona u. 20). Indokolt esetben háznál is 
kezel. Tel.: 387-1508

Oktatás
NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goe
the – Intézetekben megszerzett tapasztalat
tal, bármely korosztálynak. Tel.: 06(30)773-
9155. kreation@freemail.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
Email: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika-magyar-fizika-kémiataná-
rok a Vörösvári úton. Korrepetálás, bukás
megelőzés minden délután és szombat dél
előtt 2-3 fős kiscsoportban. Thalész-Kör 
06(20)9462-027, www.obudamatek.hu

Elad-vesz
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM azonnali kész
pénzfizetéssel vásárol könyveket, könyvtá
rat, porcelánt, régi fegyvereket, képeket, ké
peslapot, játékokat, diafilmet, LEGO-t, tel
jes hagyatékot. Vállalunk teljes lakáskiürí
tést. Díjtalan kiszállás! Tel.: 06-20-978-
1974, 3887332
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, 
újabbat), képeslapokat antikváriumunk vásá
rol díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20-42-56-437

 

Régiség
 +5000 FT-OT FIZETEK az újság fel-
mutatássakkor, vásárlás esetén! Készpén
zért vásárolok hagyatékot, mindennemű ré
giséget. XIX.XX. századi festményeket. 
Kiszállás díjtalan! Markó István. Tel.: 06(70) 
600-0323 a hét minden napján hívható! E-
mail: marko.antik01@gmail.com
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtő
nő, legmagasabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat, órákat, porceláno
kat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egye
beket, teljes hagyatékot. Kiszállás, érték
becslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 67. Tel: 
06(1)789-1693, 06-30-382-70-20
 ANTIKVÁRIUMUNK vásárol könyve
ket, könyvtárakat, könyvhagyatékot. Díjtalan 
kiszállással! Tel.: 250-6667, 06(20)471-6410
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19
 Briliáns, Arany, Ezüst, Borostyán, Me
chanikus Órák és Hagyaték felvásárlás extra 
magas áron! Bp., XI., Fehérvári úti csarnok. 
Földszint-virágsor (Porcelán, Ezüst üzlet). 
Tel.: 209-4245

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Eladó diósdi 184 négyszögöles télen is lak
ható nyaraló, 7 millió Ft. Tel.: 06(20)542-8688
 III. ker. Rózsadomb utcában 1370 m2 
összközműves telek eladó. Déli tájolású. 4 
lakás építésére is alkalmas. 48,5 M. Ft  Tel: 
06-20-957-9346

 „FŐNIX Iroda” 20 éves tapasztalattal 
és ügyfél megelégedéssel a budai ingatlanok 
értékesítésében, várja megtisztelő hívását! 
Alacsony jutalék, gondos ügyintézés. Tel.: 
06(30)954-5797 
 INGATLANIRODÁNK eladó budapes-
ti lakásokat keres! Bízza ránk ingatlanát: 
gyorsan hozunk vevőt, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyenes, külföldi vevők elérése. Hívjon: 
0620-9-600-600
 Solymáron 718 nm-es üdülőövezeti telek 
gázzal, vízzel 9.900.000.-Tel:06-30-241-1595 
www.ingatlan.com/22742364
 Pók utcai lakótelepen előkertes beépített 
teraszos felújított garzon lakás eladó 16,9 M 
Ft. Tel.: 06-20-587-2730
 Pilisvörösváron kiadó 177 m2es 4+2 fél
szobás új állapotú családi ház, 1.800 Eu
ró/hó. Tel.: 06-30-559-5064 www.ingatlan.
com/22745902
 Elcserélném 30 m2-es önkormányzati, lift 
nélküli, 3. emeleti lakásomat, hasonló alap
területű, egyedi fűtésű 1. emeleti vagy lifttel 
megközelíthető lakásra. Tel.: 06-70-284-8918
 Eladó 2 szobás lakás a III. kerületben 52 nm. 
Miklós utcában, jó állapotban, bútorozottan, 
háztartási gépekkel. Azonnal költözhető lakás, 
keleti fekvésű, az Óbudai-szigetre  néző. Ma
gán személytől magán személynek. Közvetítők 
ne hívjanak! Ár: 18,4 MFt. Tel.: 06-30-316-5164

Állás
 Óbudai cég lakások karbantartásá-
ban jártas munkatársat keres könnyű fi
zikai munkára, heti 40 órás munkaidő
ben. Jogosítvány szükséges. Önéletrajzot a 
kokeny2014 @gmail.com címre várjuk, fize
tési igény megjelölésével
 Te is lehetsz sikeres és elismert ingatlan-
szakértő! Kérek fél órát és megmutatom, mi 
hogyan támogatunk ebben. Várom önéletraj
zodat: csillaghegyi@oc.hu
 Római-parti lakóparkba önálló munkavég
zésre képes, munkájára igényes takarítót ke
resünk! Önéletrajzát fizetési igény megjelölé
sével az allas.romai@gmail.com címre várjuk
 Római-parti lakóparkba önálló munka
végzésre képes, műszaki szakértelemmel 
rendelkező gondnokot keresünk! Önéletraj
zát fizetési igény megjelölésével az allas.ro
mai@gmail.com címre várjuk
 Józan életű kőművest alakalmaznék heti bé
rezéssel, lehet beugrós is. Tel.: 06-30-341-3423

Életjáradék
 Fiatal, egyedülálló férfi kötne eltartási-
életjáradéki szerződést. Vállal masszíro
zást, kerti-háztartási munkát (autóval). 
Hívjon bizalommal (akár beszélgetésre is). 
Tel.: 06(30)833-2726

Egyéb
 ADÓBEVALLÁS készítés péntekszom
bat 1018 óráig. Dr. Hubai Margit. III. ker., 
Kabar utca 5. Bejelentkezés: 06(30)383-9755. 
Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS! 

Autó
 Autófelvásárlás készpénzért a hét bár
mely napján, évjárattól függetlenül. Tel.: 
06(70) 622-0123

Számítógép
  Computerklinika: számítógépjavítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszere
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

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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RAJZOLOK. címmel rendhagyó kiállítás lesz az Óbu-
dai Egyetemen. Több mint 17 méter hosszú vászonra 
készül az a kép, amely befejezésének az Óbudai Egye-
tem hallgatói is részesei lehetnek. A szénnel, tollal és 
ceruzával rajzolt óriásmolinót ugyanis az aulában feje-
zi be alkotója, Donka Péter – modelljei között az ott lévő 
egyetemisták lesznek, akik hétköznapi tevékenységei-
ket végzik. A falra függesztett óriásrajz hónapokig látha-
tó lesz egy kiállítás részeként. A megnyitót május 15-én 
13 órakor tartják az egyetem aulájában (Bécsi út 96/B.) 
Megnyitja: Gáti József rektorhelyettes és Nemes Csaba 
képzőművész. Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Derkovits Gyula ösztöndíjasa.

Nehezen ismerhető fel az érszűkület
Hatalmas veszélyt jelent a stresszel teli, mozgásszegény élet-
mód, a futólag elfogyasztott zsíros ételek, a dohányfüst. Kevés idő 
marad figyelni a vérnyomás, cukor, koleszterin szinten tartására. 
Mindezek egy súlyos betegség kialakulásához vezethet, ez nem 
más, mint az érszűkület, mely egyre komolyabb panaszokat okoz.
Hogy mik ezek? • terhelés közben mással nem magyarázható 
fájdalom, görcs jelentkezik a lábban • elszíneződnek, hidegek 
lesznek a végtagok • egyre kisebb lesz a fájdalom nélkül megte-
hető táv • fülzúgás • memóriazavar • szédülés • gyakori fejfájás
A Nashwan-Parasound eljárást már több mint 10 éve sikeresen használják Magyar-
országon. Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy meg-
szüntetésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát ingyen május 19-én a III. 
kerület, Vörösvári u. 23. szám alatti rendelőben! A kúra alapárából 30.000 forint ked-
vezmény jár! A kupon felmutatásával további 10.000 forinttal csökken az ár. www.
medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-30/339-
6963. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja. 16 óra után 
illetve hétvégén ügyeleti telefon: 
06-20/495-8280, 06-30/596-
8599, 06-30/336-9525. A keze-
lőcentrum a vizsgálati idő változ-
tatásának jogát fenntartja.

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum
-10.000 forint kedvezmény

Érvényes: 2017. 05. 31-ig

MEgJELEnÉSünK Lapunk következő száma május 
26-án, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi számai 
is olvashatók a www.obuda.hu honlapon. 

Gyalog Dobogókőre
Az Összefogás Óbudáért Egyesület  vár minden érdeklődőt május 14-ei túrájára. Útvonal: Pomáz-
Nagykovácsi/puszta/-végig a Szurdokon (nedves idők után a legszebb!), pilisszentkereszti cukrászda-
Klastromkerti kitérő-Hármasforrás-völgy-Római úton Döme-halála mellett-Ördöglyuk-zsomboly-Két-
bükkfa-nyereg-Dobogókő. Távolság: kb. 11 km. Szintemelkedés: 360 méter, középnehéz túra. Időpont: 
május 14. Találkozó: 8.50 Pomáz, a Dobogókőre 8.55-kor induló Volánbusz megállóhelyen. Program: 
Pilisszentkereszten káposztás pogácsát kóstolunk, dobogókői panoráma és bográcsnéző. Érkezés: a 
késő délutáni órákban. Túravezető: Takács Andrea (+36-30-350-8359). A túrára a megadott telefon-
számon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

Döntés az Óbudai Múzeum Közalapítvány megszüntetéséről
A képviselő-testület úgy határozott a 2017. április 27-ei ülésén, hogy a 2006. évi LXV. törvény 
1. § (4) bekezdése alapján kéri a Fővárosi Törvényszéktől az Óbudai Múzeum Közalapítvány 
megszüntetését, tekintettel arra, hogy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátá-
sa más módon, más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. Az Óbudai Múze-
um Közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a Budapest III. kerület Óbuda- 
Békásmegyer Önkormányzata, mint alapító által létrehozott Óbudai Múzeum (székhely: 1033 
Budapest, Fő tér 1., törzskönyvi azonosító: 764047, adószám: 15764041-1-41) költségvetési 
szerv részére adja át, azzal, hogy az Óbudai Múzeum köteles az átvett vagyont a megszűnt 
Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani. 
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PIACI DÍJAS HELYISÉG PÁLYÁZAT 
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szol-
gáló, üres helyiségek bérbeadására.

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki 
állapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Berend utca 18., pinceszinti, lépcső
házi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 17.040, 20.000,

Berend utca 20/A-B., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/6/A/88 72 villany közepes 23.040, 27.000,

Berend utca 20/A-B., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/6/A/68 72 villany közepes 23.040, 27.000,

Berend utca 22., pinceszinti, lépcső
házi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 22.400, 26.000,-

Berend utca 26., pinceszinti, lépcső
házi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 15.552, 18.000,

Bécsi út 8892., pinceszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz 
(fűtetlen) leromlott 197.538, 237.000,

Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcső
házi raktár 18847/8/A/1 46 villany közepes 14.720, 17.000,

Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcső
házi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 14.720, 17.000,

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcső
házi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 14.720, 17.000,

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcső
házi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 14.720, 17.000,

Föld utca 51., pinceszinti, lépcső
házi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 17.568,- 21.000,

Föld utca 57., pinceszinti, lépcső
házi raktár 17040/0/A/29  40 villany közepes 14.240, 17.000,

Galagonya utca 4., pinceszinti, lép
csőházi raktár 14668/A/28 80 villany közepes 25.600,- 30.000,

Gyenes utca 13., pinceszinti, lép
csőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 35.136,- 42.163,-

Hunyadi utca 58-60., földszinti, ut
cai üzlet 62976/0/A/1 52 víz, villany közepes 59.228, 71.000,

Hunyadi utca 58-60., pinceszint, ud
vari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 5.962,- 7.000,

Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 29.841, 35.000,

Lajos utca 104., pinceszinti, lépcső
házi raktár 17799/2 52 – leromlott 12.480, 14.000,

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 24.087 28.000,

Leányfalu utca 19., pinceszinti, lép
csőházi raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 10.240, 12.000,

Meggyfa utca 19., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 46.810,- 56.000,-

Meggyfa utca 23., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 22.176,- 26.000,-

Pacsirtamező utca 20., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 48.416,- 58.000,

Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.704,- 20.000,

Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 27.072, 32.000,

Pacsirtamező utca 32., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 18.720, 22.000,

Pacsirtamező utca 35., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17779/0/A/40 28 villany leromlott 8.204, 9.000,

Raktár utca 21., földszinti, utcai iroda
ÉS 18443/4/A/127 33 víz, villany, 

távfűtés közepes 92.268,- 110.000,

iroda 18443/4/A/128 33

Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/41 98 villany leromlott 23.520, 28.000,

Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 14.160,- 16.000,-

San Marco utca 12-18/A., pince
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany közepes 16.020,- 19.000,

A helyiségekre kötendő bérleti 
szerződésekben rögzíteni kell, 
hogy a bérleti díjon felül a bér
lőnek meg kell fizetnie a bér
beadó által az ingatlannal kap
csolatosan kiközölt mindenkori 
szemétátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában ál
ló egyes vagyontárgyak bérbeadá
sáról szóló, 9/2015. (II. 16.) önkor
mányzati rendelet 96. § (3) bekez
dés a) pontja alapján a helyiségbér
leti szerződés időtartama 3 év le
het raktár célú, b) pontja szerint 5 
év lehet év minden egyéb funkció
ra történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban 
lehet benyújtani az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. ügy
félszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7., földszint, pénz-
tári órák hétfőnként: 15.00-
17.30, szerdánként: 8.30-12.00 
és 13.00-16.00, csütörtökön-
ként: 8.30-12.00 óra között).
Pályázni formanyomtatvá-
nyon lehet, mely letölthető a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapról, vagy személye
sen átvehető az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. ügyfél
szolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában 
nyilatkoznia kell a megajánlott 
bérleti díjról, a pályázati fel
tételek elfogadásáról, ezen kí
vül meg kell adnia a helyiség
ben folytatni kívánt tevékeny
ség pontos megnevezését vala
mint csatolnia kell a pályázati 
formanyomtatványon megjelölt 
okiratokat és igazolnia kell a 
pályázati részvétel feltételeként 
előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályá
zat benyújtására nyitva álló ha
táridőt (minden hónap utolsó 
munkanapjának 12. órája) kö
vető 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására fo
lyamatosan van lehetőség, azok 
bontására minden hónap utol-
só munkanapján 12 órakor ke-
rül sor az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ Zrt. hivatalos helyi-
ségében, melynek kiértékelésé
ről a pénzügyi, tulajdonosi és va
gyonnyilatkozat-kezelő bizottság 
(a továbbiakban: Bizottság) az 
azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kér
jük figyelembe venni, hogy 
nem lehet bérbe adni a helyisé
get annak a vállalkozásnak/sze
mélynek, amelynek/akinek: 
– az állami vagy a székhely (la
kóhely) szerinti önkormányza
ti adóhatósággal szemben adó 
vagy adók módjára behajtan
dó köztartozása van, kivéve, ha 
az adóhatóság számára fizeté
si kedvezményt (adómérséklés, 
elengedés, vagy fizetési köny
nyítés) engedélyezett;
– az érintett vagy bármely helyi
ség tekintetében bérleti díj, illet
ve közüzemi díjhátraléka van;
– a helyiség bérleti jogviszonya 
– a kérelem vagy a pályázat be
nyújtását megelőző öt évben – 
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a bérbeadó felmondása követ
keztében szűnt meg;
– a helyiségben gyakorolni kí
vánt tevékenység folytatásá
ra való jogosultságát nem tudja 
hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a 
pályázónak vállalnia kell:
- az önkormányzati rendelet
ben a bérleti jog megszerzésé
nek ellenértékeként előírt meg-
szerzési díj megfizetését (a 
megszerzési díj a pályázó által 
megajánlott bérleti díj három 
havi összege);
- 3 havi bérleti díjnak (+ esetle
ges közműátalánynak) megfe
lelő összegű óvadék megfize-
tését bérbeadó részére (a nyer
tes által befizetett bánatpénz 
összege az óvadékba beszámí
tásra kerül);
- szükség szerint a helyiségbe 
önálló elektromos- és mellék
vízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a meg
ajánlott bérleti díj alapján tör
ténik a döntés. A pályázaton 
azon Ajánlattevők vehetnek 
részt, akik a bérleti jog biztosí
tására a bánatpénzt befizetik. 
A bánatpénzt az ÓBUDAI VA-

GYONKEZELŐ Zrt. pénztá
rában (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) készpénzben lehet letét
be helyezni (pénztári órák hét
főn: 15.00-17.30, szerdán: 8.30-
12.00 és 13.00-16.00 csütörtö
kön: 8.30-12.00 óra között). A 
bánatpénzt helyiségenként kell 
letenni. Az eredményhirdetést 
követő nyolc napon belül a nem 
nyertes pályázók részére a bá
natpénz visszafizetésre kerül. 
Érvénytelen a pályázat, ameny
nyiben nem tesz eleget a pályá
zati kiírásban előírt valamennyi 
feltételnek. 
A pályázatok értékelését követő
en az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ Zrt. a pályázókat írás
ban értesíti. A pályázat kiírója 
fenntartja a jogát, hogy a legjobb 
ajánlatot tevőkkel a tenderbon
tást követően tovább tárgyaljon, 
zárt versenytárgyalást tartson, il
letve, hogy a pályázatot annak 
bármely időszakában, indokolás 
nélkül, részben vagy egészében 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a meg
szerzési díj teljes összegét a Bi
zottság döntéséről történő írás
beli értesítés kézhezvételét kö

vető 8 napon belül az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 
részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomá
sul kell vennie, hogy ameny
nyiben a döntésről szóló érte
sítés kézhez vételét követő 30 
napon belül a bérleti szerződést 
nem köti meg, erre vonatkozó 
igényét a pályázat kiírója oka
fogyottnak tekinti és a pályázó 
a befizetett pályázati biztosíté
kot elveszíti.
A bérleti szerződést köz-
jegyzői okiratba kell foglal-
ni, melynek költségei a bérlőt 
terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat min
den tárgyév elején az előző évi 
infláció KSH által közzétett 
mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez 
időpont egyeztethető az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 
Értékesítési, Helyiség- és Te
lekhasznosítási Osztályánál 
(1033 Budapest, Mozaik ut
ca 7., telefon: 430-3468, 430-
3464). A pályázatokkal kapcso
latban további felvilágosítást 
lehet kérni a fenti telefonszá
mon és címen.

A pályázati felhívás jelen szö
vege megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül továbbá 2017. 
május 5-től a www.obuda.hu és 
a www.ovzrt.hu honlapokra.

San Marco utca 12-18/B., pinceszin
ti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 12.015, 14.000,

San Marco utca 12-18/C., pinceszin
ti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/40 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,

Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 19.520, 23.000,

Szellő utca 2., földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2 46 víz, villany, 
távfűtés közepes 64.308,- 77.000,

Szőlő utca 46., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 10.680,- 12.000,
Tímár utca 13/A., pinceszinti, lép
csőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 37.760,- 45.000,

Tímár utca 15., pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen le
romlott 22.695,- 27.000,

Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pince
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,

Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pince
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 16.376,- 19.000,

Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pince
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 17.088, 20.000,

Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pince
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/68  49 villany erősen le

romlott 13.916,- 16.000,-

Tímár utca 22., I. emeleti, lépcső
házi raktár 17623/0/A/15 27 víz, villany, gáz leromlott 19.008, 22.000,

Tímár utca 26., pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen le
romlott 127.459, 152.000,

Uszály utca 8., pinceszinti, lépcső
házi raktár 14625/18/A/9 25 villany leromlott 8.800, 10.000,

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 15.092, 18.000,

Váradi utca 15., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 15.840, 19.000,

Váradi utca 15., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18705/0/A/52 36 villany leromlott 9.612,- 11.000,

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18659/0/A/105 47 villany közepes 16.732,- 20.000,

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18659/0/A/108 64 villany közepes 20.480, 24.000,

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18659/0/A/109 59 villany közepes 18.880, 22.000,

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép
csőházi raktár 18659/0/A/110 25 villany közepes 9.775, 11.000,

Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, 
távfűtés leromlott 62.910,- 75.000,

Szent Margit Rendelőintézet 
Nonprofit Kft (1032 Budapest, 
Vörösvári u. 88-96.) munkatár-
sat keres az alábbi pozícióban:
Villanyszerelő szakmunkás
Foglalkoztatás jellege: hatá
rozatlan időre szóló alkalma
zotti jogviszony teljes munka
időben. A munkavégzés he-
lye: 1032 Budapest, Vörösvári 
u. 88-96. A munkakör betölt-
hetőségének időpontja: azon
nal. A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok: villanyszere
lői feladatok ellátása a munka
köri leírás alapján. Bérezés és 
juttatások:megegyezés szerint. 
Elvárások, pályázati feltéte-
lek, benyújtandó iratok, igazo-
lások: villanyszerelői végzettsé
get igazoló bizonyítvány.
A jelentkezés ( pályázat  be-
nyújtásának) határideje: 2017. 

április 28tól folyamatosan.
A jelentkezés (pályázat benyúj-
tásának ) módja:
Postai úton,  a pályázatnak a 
Szent Margit Rendelőintézet 
Nonprofit Kft címére történő 
megküldésével (1032 Budapest, 
Vörösvári u. 88-96.), illetve sze
mélyesen a műszaki vezetőnél.
Elektronikus úton: szerda
helyine.ervina@obudairende
lok.hu email címen keresztül.
Telefonon: 06-1-388-6924
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A Bárczi Géza Általános Is-
kola, az Óbudai Hétpettyes 
Óvoda, illetve utóbbi Szín-
Kör-játék Tagóvodája az Ok-
tatási Hivatal bázisintézmé-
nye lett.

A címet olyan intézmé
nyek kaphatják meg, 

amelyek készek megoszta
ni a már működő jó gyakor
lataikat, helyet és lehetősé
get biztosítanak műhely
munkák, bemutató órák, 
versenyek, továbbképzések 
számára. Bázisintézményi 
tevékenységükkel katali
zálják a pedagógiai szak

mai közélet fejlődését, va
lamint elősegítik a hivatal 
által biztosított pedagógiai
szakmai szolgáltatásokhoz 
való méltányos hozzáférést. 
Az intézményvezetők az 
elismeréseket a Tavaszi Pe
dagógiai Napok konferen
cián vehették át.

Három intézmény rangos elismerése

Az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő hosszú évek óta 
ír ki pályázatot a hazai és ha-
táron túli magyar tanítási 
nyelvű iskolák együttműkö-
désének támogatására.

Az idei tanévben si
keresen pályázott 

a Budapesti Gazdasá
gi Szakképzési Centrum 
is, melynek egyik tagin
tézménye a békásmegye
ri Varga István Közgaz
dasági és Kereskedelmi 
Szakgimnázium és Szak
középiskola, ahonnan két 
pedagógus vett részt a 
kárpátaljai utazáson. 

A pályázatban ígért 
vállalást a Centrum tag
intézményei sikere
sen teljesítették: a vál
laltnál másfélszer több 
pénzadományt gyűjtöt
tek össze lelkes diákok 

és tanárok a beregszászi 
II. Rákóczi Ferenc Kár
pátaljai Magyar Főiskola 
megsegítésére. Az isko
lák magyar nyelvű szak
könyvek adományozásá
val is hozzájárultak a ha
táron túli magyar okta
tás támogatásához. Az 
adományokat a Cent

rum 20 tagintézményé
nek képviselői adták át 
ünnepélyes keretek kö
zött. A szakmai progra-
mokon túl a résztvevők 
ellátogattak Kárpátal
ja magyar vonatkozású 
helyszíneire is, és koszo
rút helyeztek el a verec
kei emlékműnél.

Pedagógusok Kárpátalján

Az Óbudai Egyetem csapata 
nyerte az Országos Ajtonyi Ist-
ván Irányítástechnikai Progra-
mozó Versenyt. 

A hazai PLC progra
mozással és ipari au

tomatizálással foglalkozó 
egyetemi szakok, műhe
lyek legjelesebb oktatói és 
hallgatói mérték össze tu

dásukat Veszprémben. A 
programozó versenyre 
több mint húsz csapat, 
mintegy száz résztvevő 
érkezett, akik valós ipari 
feladatok megoldásában 
vettek részt.

Az Országos Ajtonyi 
István Irányítástechni
kai Programozó Ver
senyt idén 23. alkalom

mal rendezték. 1994 óta 
minden évben valame
lyik hazai felsőoktatási 
intézmény ad otthon az 
eseménynek a villamos
mérnöki, mechatronikai 
és informatikai terüle
teken dolgozó szakem
berek és hallgatók rész
vételével. Az verseny 
idén a Pannon Egyetem 

Mérnöki és Műszaki In
formatikai Karának kö
zös szervezésében való
sult meg, a VeszMont 
2000 Szereléstechnikai 
és Gépipari Kft., a Uni
versal Robots egyik ha
zai disztribútorának fő 

támogatásával. A verse
nyen az Óbudai Egyetem 
csapata győzedelmeske
dett, második helyen vé
geztek a Szegedi Tudo
mányegyetem és harma
dik helyen a Pécsi Tudo
mányegyetem hallgatói.

Óbudai siker a programozóversenyen

Évzáró gálahangverseny
Az Andor Ilona Ének- Zenei Általános és Alapfokó Mű-
vészeti Baptista Iskola május 20-án 11 órakor tartja in-
gyenes évzáró gálakoncertjét a békásmegyeri Veres 
Péter Gimnázium aulájában. A hangversennyel emlé-
keznek Kodály Zoltán (1882-1967) zeneszerző és An-
dor Ilona (1904-1977) kórusvezető munkásságára. 

10 éves a Platán Könyvtár Gyerekkönyvtára
A gyerekkönyvtár 10. születésnapjára várják a ki-
sebb és nagyobb olvasókat. Születésnapi parti lesz 
május 27-én 11 órától a könyvtár kertjében sok 
meglepetéssel, a Kiskalász zenekar koncertjével. 
(Cím: Arató Emil tér 1., bejárat: Kadosa utca felől)

40 éves az Ágoston Művészeti Óvoda 
Az óvoda 1977-ben nyitotta meg kapuit a családok, 
gyermekek előtt. Ebből az alkalomból emlékeznek az 
eltelt 40 évre. Az eseményt június 14-én 10 órai kezdet-
tel tartják. Szívesen ünnepelnének az óvónők, dajkák 
és kertészek a régi dolgozókkal. Akinek lehetősége van 
eljönni, jelezze az óvoda felé szándékát a 388-7776-os 
telefonszámon személyesen, hogy regisztrálni tudják.

Óvodapedagógusi állások
Az Ágoston Művészeti Óvoda (1032 Budapest, 
Ágoston utca 2/A.) pályázatot hirdet 1 fő óvoda-
pedagógus állásra (határozott időre 2017. 08. 01.-
2018. 07. 31), 1 fő óvodapedagógus állásra határo-
zatlan időre. Előnyt jelent német nemzetiségi óvo-
dapedagógusi diploma. Alkalmazási feltételek: óvo-
dapedagógusi főiskolai végzettség;  büntetlen elő-
élet; egészségügyi alkalmasság. A munkakör leg-
korábban 2017. 08. 01.-től tölthető be. A pályázatok 
benyújtásának határideje: 2017. május 30. A pályá-
zatok elbírálásának határideje: 2017. június 9. A pá-
lyázatok  benyújtásának módja: postai úton, a fen-
ti címre. Tartalma: fényképes önéletrajz; iskolai bi-
zonyítvány másolata; elérhetőség megjelölésével.

Korrepetálás és középiskolai 
előkészítők a Thalész-Körben 

Matematika-fizika-kémia-magyartanárok a Vörösvá-
ri úton! Féljegyek javítása, bukásmegelőzés 2-3 fős 
kiscsoportban minden délután és szombat délelőtt. 
Felkészítési és felvételi tapasztalatok megosztá-
sa középiskolába készülő gyerekek szüleivel: május 
19-én (pénteken) és május 24-én (szerdán) 18-tól 19 
óráig. Bejelentkezés csak előzetes telefonegyezte-
tés után, korlátozott számban. Ötödikes és hetedikes 
tanulók felvételi előkészítése indul májusban, majd 
szeptembertől folyamatosan a család által kért na-
pokon. Tel.: 06(20)9462-027; www.obudamatek.hu.

1% 1% 1%. 
A Százszorszép Alapítvány köszöni mindazoknak, akik 
a jövedelemadójuk 1 százalékát, összesen 789 ezer 887 
forintot felajánlották 2016-ban. Kérjük, ha tehetik, idén is 
támogassák adójuk 1 százalékával a Százszorszép Ala-
pítványt, melynek adószáma: 18056927-1-41. A felajánlott 
összeget sószoba létrehozására fordítják. 

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A Széchy Tamás Emlékére 
rendezett országos bajnok-
ságon és a Grazi Nemzetkö-
zi Úszóversenyen is kitűnő-
en szerepeltek a Római 
Sport Egyesület versenyzői 
az április végi megmérette-
téseken.

A Római SE verseny
zője, az 1986-ban 

született Horváth Zoltán 
kitűnően teljesített a Fel
nőtt Országos Bajnok
ságon 50 méteres mell
úszásban, amikor is a 
döntőben Gyurta Dániel 
mögött a második helyen 
végzett. Gyepes Ádám 
(Horváth Zoltán edzője) 
szerint ez a teljesítmény 
rendkívül jónak számít, 
hiszen a világbajnokság 
évében mindegyik ver

senyző a legjobbat pró
bálja kihozni magából, 
hogy kvalifikálni tudjon 

a vbre. Mint mondta:  
Egyesületünk büszke ar
ra, hogy egy ilyen erős 

mezőnyben Óbudát kép
viselve a dobogóra tudott 
állni az úszónk. 

A Grazi Nemzetkö
zi Úszóversenyen is jól 
szerepeltek az RSE if
jú versenyzői. Az egyen
leg: Komoróczy Lora 2 
arany és 1 ezüst. Nemes 
Boldizsár 1 arany. Kör-
möci Csenge 1 bronz. 
Kosztadinov Péter 1 
ezüst, 1 bronz. A ver
senyen részt vett: Ki-
rály Kitti, Horvát-Mil-
vich Benedek  Horvát-
Milvich Botond is. Mind
egyik versenyző javítot
ta legjobb egyéni idejét. 
A csapat legeredménye
sebb úszója Komoróczy 
Lora lett, 2 arany és 1 
ezüstéremmel. 

Sz. Cs.

Gyurta Dani sarkában a Római SE

Nem mindennapi utazásra készül az 
óbudai Harmony Style DC néhány fia-
tal sporttáncosa, akik a Freestyle 
Dance Factory lányaival közös csapa-
tot alkotva augusztusban fellépnek az 
Egyesült Államokban. Itt rendezik a 
World HIP HOP Dance Championship 
versenyt, az egyre népszerűbbé váló 
sportág világbajnokságát.

A Bécsi úti táncteremben hó
napok óta óriási lelkese

déssel gyakorol az első hazai 
HIP HOP válogatott. A csapatot 
1215 éves lányok alkotják, ve
zetőjük Knyihár Anikó és Nyá-
ry Andrea, munkájukat Kluger 
Zsolt, Fazekas Róbert és Laka-
tos Loretta segítik. 

Igen alapos szervező tevé
kenység folyik a nagy utazás 
előtt. Nyáry Andrea és Takács 
Gábor két egymást követő nyá
ron már „kémkedett” San Di
egoban és Las Vegasban, ahol 
láthatták, hogyan zajlik a sport
ág világbajnoksága és mit tud
nak a versenyzők. A színvonal 

magas, sok jól felkészült csa
pat mutatja be tudását, az át
ugrásra váró léc nagy magas
ságra került. Ennek ellenére a 
csapat edzői titokban azt remé
lik, hogy a lányok képesek ki
harcolni a középdöntőbe jutást. 
Jogos a bizakodó hangulat, hi
szen eddig minden felkészülé
si versenyt megnyertek, az in
dulás jogát a HIP HOP Inter
nacional magyarországi döntő
jében szerzett harmadik helye
zésükkel érdemelték ki. A hazai 
HIP HOP még gyerekcipőben 
jár, de egyre több fiatal kapcso
lódik be a szakosztályi munká
ba és a gyors fejlődés máris le
mérhető az egymást követő ver
senyeken. A lányok heti három 
alkalommal, négyórás nonstop 
gyakorlással készülnek a nagy 
utazásra, és úgy gondolják, ha 
tudásban van még lemaradásuk 
a régóta versenyző elithez ké
pest, tapasztalatszerzésre kitű
nő alkalom lesz a világbajnok
ság.         Kép és szöveg: Lovas

HIP HOP, irány Amerika!

Idén hatodik alkalommal rendezték 
a Tavaszi Gála elnevezésű ünnep-
séget az Óbudai Kulturális Köz-
pontban, mellyel az Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási Központ 
ellátottjai „hivatalosan” is köszön-
tötték a tavaszt.

Az ünnepséget Janurikné 
Csonka Erika intézmény

vezető, illetve Kittlerné Orosz 
Valéria osztályvezető nyitotta 
meg. Megnyitójában az intéz
ményvezető felhívta a közön
ség figyelmét arra, hogy a már 
57 éves múltra visszatekintő 
intézményben április 1-jétől a 
fenntartó – ÓbudaBékásme
gyer Önkormányzata – sikeres 
pályázatának köszönhetően fej
lesztő foglalkoztatás működik. 
Ezzel a lehetőséggel az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkozta
tási Központ 100 ellátottjából 

74 – értelmi fogyatékos, illet
ve pszichiátriai beteg – számá
ra biztosít munkalehetőséget.

A megnyitó után az intéz
mény középsúlyos-, enyhe-, va
lamint pszichiátriai részlegé
nek ellátottjai nyújtottak kel
lemes perceket az Óbudai Kul
turális Központban összegyűlt 
közönségnek, akik hallhattak 
vidám tavaszi dalokat, verse
ket, láthattak egy pár perces, de 
annál humorosabb színdarabot, 
illetve különböző stílusú tánc 
előadásokat.

A rendezvény vendégmű
vészei idén a XVIII. kerületi 
Gyöngyvirág Értelmi Fogyaté
kosok Napközi Otthonának el
látottjai voltak, akik színvona
las táncelőadásukkal zárták a 
2017. évi Tavaszi Gálát, illet
ve nyitották meg a tavaszi idő
szakot.

Tavaszköszöntő gálaműsor

Fotó: Antal István
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Rejtvényünkben Ady Endre: Májusi zápor után 
című verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. 
és a függőleges 24. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: 
T. I. L. L.). 14. Svábos zene, névelővel. 15. Ritka 
férfi-név. 16. Vadas szervezet. 17. Latin út. 19. Név
elős felhősség. 20. Növekszik. 21. Ritka női név. 
23. Tova. 25. Pontot adsz. 27. Régi római kötőszó. 
28. ÁÁÁÁ. 30. Felsőfokot jelez. 31. Orosz folyó, 
fordítva. 32. Fohász. 33. Európai nép. 36. Adu. 38. 
A króm és oxigén vegyjele. 39. Női név. 42. Szo
morú szó. 43. A. Ö. 44. Motorrész! 45. Éles hangot 
adok ki. 48. Az asztácium vegyjele. 49. Névelős 
tejtermék. 50. Körömmel bántsd. 52. Befed. 55. 
Villa nagyobbik része! 56. Hasonló, ugyanaz, an
golul. 57. Becézett Fáni névelővel. 59. Észak-Nyu
gateurópai nép. 
FÜGGŐLEGES: 1. Uncle …, amerikai jelkép. 2. 
Vicchős, fonetikusan. 3. Medveféle. 4. Kambo
dzsai, osztrák és albán autók jele. 5. K. M. D. 6. To
va. 7. David …, brit filmszínész volt. 8. Az inas. 9. 
Római ötvenegy. 10. Részben rohan! 11. Angol női 
név. 12. Fákon van, fordítva. 13. Az érben van. 18. 
Görög betű. 21. Függ. 22. Névelős kiejtett mással
hangzó. 24. Az idézet második sora (zárt betűk: T. 
L. F. C.). 25. Vegyész csésze. 26. Tüzet fékezek. 
27. Női név. 29. Kunyerált. 30. Alulra. 32. Az egyik 
Jupiter-hold. 34. Fél mozi! 35. Nincs egy szava sem. 
37. Róka egyneműi. 40. Orosz folyó. 41. Lenn. 42. Nemzetközi ál
latkert. 45. Elárusító pult. 46. Áramátalakító. 47. Teherautó márka. 
48. Heves megyei helység névelővel. 50. Anyás vers. 51. Ritka fér

finév. 53. Névelős fej. 54. Kritika része! 56. Műholdas csatorna. 58. 
Kígyónév. 60. Azonos mássalhangzók. 61. Dagi mássalhangzói.

Májusi zápor aranyat ér

Megjelent az Óbudai An-
ziksz tavaszi száma, tele 
olyan érdekességekkel 
Óbuda múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről, amelyek kelle-
mes olvasmányt jelenthet-
nek nem csak az óbudai lo-
kálpatriótáknak, hanem bár-
kinek, aki a kultúra iránt ér-
deklődik.

Az óbudai kulturá
lis intézményekben 

ingyen beszerezhető az 
Anziksz tavaszi száma, 
amely a szokásokhoz hí
ven most is egy sor érde
kességet ígér, elsősorban 
persze az óbudaiaknak. 
Ezúttal a lapindító jegy
zetet és a magazin utolsó 
oldalain szereplő Ked
venc rovatot Féja Endre 
írta, akiről és akitől a ko
rábbi számokban már je
lentek meg írások.

Két írás is szól Krúdy 
egyik kedvenc helyéről, 
a Kéhli vendéglő törté
netéről, valamint ígére
tes jelenéről és jövőjéről. 
Többek között beszélge
tést olvashatunk Tfirst 
Péter koncertmesterrel, 

a Liszt Ferenc Kamara
zenekar történetéről, va
lamint Lőrinc Lászlóval, 
az AKG történelemtaná
rával az Életmódtörté
net sorozata most meg
jelent legújabb könyvé
ről. Folytatódik ebben a 

számban is Péntek Orso-
lya Évszázadok hegy és 
folyó között című Óbu
dáról szóló sorozata a 
Panelek kora című feje
zettel. 

Gyermekei emlékez
nek Barkó Gyula festő

művészre, aki az egyko
ri Pamutnyomóipari Vál
lalat textiltervezője volt, 
s aki szabadidejében 
ecsettel a kezében örökí
tette meg még a lakóte
lepek előtti óbudai utcá
kat, házakat. Tíznél több 
ilyen akvarellje díszíti 
kívül és belül az Anziksz 
tavaszi számát. Az Óbu
dai feszületek, keresztek 
történetét írja le Benyóné 
dr. Mojzsis Dóra régész, 
muzeológus, valamint 
ugyanezt a témát válasz
totta Zumpf András is. 
Az Aquincumi Víziorgo
na titkait kutatja Fényes 
Gabriella, az Aquincumi 
Múzeum régésze.

Beszélgetéseket olvas
hatunk mindezeken túl 
Marosi Ilona képzőmű

vésszel, akinek három 
köztéri alkotása is van 
Óbudán; Volper László-
val, aki volt edzőként, 
szövetségi kapitányként 
ma az óbudai idősek 
klubjaiban pingpongra 
oktatja a nyugdíjasokat; 
Kánya Tamással, aki a 
Római-parton kövekből 
emelt alkotásaival lett 
híressé immár; Szabó 
Edit keramikussal, aki 
bútorkollekciót, exklu
zív használati tárgyakat 
készít; valamint Mészely 
Ilka illusztrátorral, és 
Kurucz Éva műsorveze
tővel. Ebből a számból 
sem hiányoznak az óbu
dai irodalom jeles képvi
selőiről szóló, vagy az ál
taluk alkotott szövegek.

Bodzay Zoltán

Kitavaszodott az Óbudai Anziksz

Utazás a karosszékből Szentpétervárra
„Utazzunk kényelmesen, karosszékből!” címmel 
folytatódik a Fő téri Szabó Ervin Könyvtár program-
sorozata. A nagy sikerű Párizs-előadás után a kö-
vetkező állomás Szentpétervár lesz május 19-én 
10 órakor. Hamvai Ödönné, az Óbudai Gimnázium 
orosz- történelem-franciaszakos középiskolai tanára 
kalauzolja  az érdeklődőket az internet segítségével. 
(A rendezvényre a belépés díjtalan. Cím: Fő tér 5.)
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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 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-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.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba lázs ügy-
véd del minden hónap negyedik keddjén (legközelebb május 23-án) 
17-től 19 órá ig. (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.)

MÉG NEM KÜLDTE EL AZ SZJA-BEVALLÁSÁT? KÖS-
SE ÖSSZE A BEVÁSÁRLÁSSAL! Az EuroCenterben (Bécsi 
út 154.) segít a NAV: A bevallási határidő lejárta előtt három nap
pal május 20-án (szombaton) 8.30–13.00 között • le lehet adni a 
papíralapú bevallásokat • a kitöltésben is segít a hivatal, • ügyfél
kapunyitási lehetőség, amelynek segítségével elérhető a bevallási 
tervezet és a közigazgatás számos egyéb szolgáltatása is.

Kereszténydemokrata Fórum
A június 6-ai  18 órakor kezdődő fórum vendége Sinkovits-Vitay And-
rás  színművész lesz. Előadásának címe: A magyar golgota. A fó-
rum helyszíne:  Miklós tér 1. , Selyemgombolyító. A részvétel díjtalan.
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Virágos Óbuda pályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata „Virágos Óbuda” címmel 
pályázatot ír ki III. kerületi lakosok számára. A pályázat célja, hogy 
ösztönözze és elismerje azokat a személyeket és közösségeket, 
akik fontosnak tartják környezetük esztétikai minőségét, és en-
nek érdekében gondozzák, növényekkel, virágokkal szépítik azt. 
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet
1. A legszebb virágos előkert
    a, társasház; b, családi ház. 
2. A legszebb virágos udvar, kert
    a, társasház; b, családi ház.
Jelentkezési határidő: 2017. május 29.
A jelentkezés módja
Jelentkezni a „Virágos Óbuda” pályázati adatlapon lehet. Pályáza-
ti adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
irodájában (Harrer Pál utca 2.), illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.obuda.hu). A jelentkezés benyújtható a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve e-mailen el-
küldhető a zoldobuda@obuda.hu címre. Jelentkezhetnek III. kerü-
leti lakcímmel rendelkező magánszemélyek, valamint lakóközösségek 
(társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek).
Bírálati szempontok: • a beültetett növények minősége és esz-
tétikai együtthatása; • kreativitás, kertépítő elemek használata; • 
a környezet gondozottsága, tisztasága; • előnyt jelent a bírálatnál, 
hogyha a pályázaton induló terület közterületről jól látható, valamint az 
épület homlokzatának virágosítottsága.
Az elbírálást 3 tagú szakmai zsűri végzi. A zsűri előzetes egyez-
tetést követően augusztus és szeptember között keresi fel a ver-
senyben résztvevő helyszíneket. 
díjazás. Kategóriánként I., II., III. díjat ítélnek oda a társasházi, 
valamint a családi házas pályázók között.
I. díj: 200.000 Ft értékű utalvány.; II. díj: 150.000 Ft értékű utal-
vány.; III. díj: 100.000 Ft értékű utalvány.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2017. október 21., a Földünkért 
Világnapon.

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 14/2017. (III. 29.)1 önkor-
mányzati rendelete a motoros vízi jár-
műveket terhelő települési adóról szó-
ló, 39/2016. (X. 26.) önkormányzati ren-
delet módosításáról
Budapest Fővárosnak III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a helyi adókról szóló, 1990. 
évi C. törvény 1/A. §-ban kapott felhatal-
mazás alapján, Magyarország Alaptörvé-
nye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, va-
lamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a motoros ví-
zi járműveket terhelő települési adóról szó-
ló, 39/2016. (X. 26.) önkormányzati rende-
let módosításáról következőket rendeli el:
1. § A motoros vízi járműveket terhelő te-
lepülési adóról szóló 39/2016. (X. 26.) ön-
kormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 
3. § 4. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„4. tárolás: a motoros vízi járműnek a ví-
zen, a parti szakaszon és minden egyéb, a 
kerületben található ingatlanon történő idő-

szakos vagy rendszeres tárolása; ide nem 
értve a motoros vízi jármű, vagy motoros 
vízi járművet szállító egyéb jármű nyolc 
órát meg nem haladó várakozását.”
2. § Az Ör. 8. §-a helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
„8. § (1) Mentes az adó alól:
a) az illetékes vízirendészeti rendőrkapi-
tányságon vízi mentési tevékenység el-
látására nyilvántartásba vett és vízi men-
tés céljára a hajózási társaság által alkal-
masnak minősített, és ténylegesen arra is 
használt motoros vízi jármű;
b) az adott negyedévben az a motoros ví-
zi jármű, amit kizárólag műszaki vizsgálat 
céljából és csak a közlekedési hatóság ál-
tal a hatósági tájékoztatóban közzé tett na-
pon, és helyszínen tárolnak az önkormány-
zat illetékességi területén;

c) tulajdonosváltozásnál az adott negyed-
éven belül az a tulajdonos, aki a motoros 
vízi járműnek az önkormányzat illetékessé-
gi területén belüli tárolását a tulajdonjog át-
ruházásáig nem kezdte meg.
(2) Az az adóalany, aki egy naptári éven 
belül a motoros vízi járműve után két ne-
gyedévre a víziközlekedésről szóló tör-
vényben meghatározott adattartalomnak 
megfelelő adóbevallási kötelezettségének 
és adófizetési kötelezettségének egyaránt 
határidőben eleget tesz, adókedvezmény-
re jogosult, és az adott motoros vízi jármű 
utáni adót az év hátra levő negyedévében, 
negyedéveiben nem kell megfizetnie.”
3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen ren-
delet 1. melléklete lép.
4. § (1) Jelen rendelet 2017. március 30-
án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. janu-
ár 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüg-
gesztéssel történik. A rendelet szövegét az 
Óbuda Újságban is közzé kell tenni.
5. § Az Ör. 7. alcímében az „Adómentes-
ség” szövegrész helyébe az „Adómen-
tesség, adókedvezmény” szöveg lép.
Kiss Anita    Bús Balázs
       jegyző    polgármester1. Elfogadva: 2017 március 29.

Összeírják az ebeket
A jelenlegi ebösszeírás időtartama: 2017. május 15. - 2017. június 15. kö-
zött, az adatszolgáltatás  önbevallásos módszerrel történik. 
A kerületre vonatkozó ebösszeíró adatlapot az állat/állatok oltási könyvének 
adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatla-
pot kell kitölteni.
Az adatlap megtalálható: elektronikus formában a kerület honlapján (www.obuda.
hu) a Közérdekű menüsor alatt. Nyomtatott formában kihelyezve az ügyfélszolgála-
ti Irodán (Harrer Pál utca 2.). Az állatorvosi rendelőkben, a kulturális központokban, 
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeleténél (Mozaik utca 7.), és az iskolákban 
lévő gyűjtőládák mellett elhelyezve.
Az ebenként kitöltött és aláírt adatlapokat az alábbi módon lehet eljuttatni hiva-
talunkhoz: postai úton (Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal 1033 Bu-
dapest, Fő tér 3.); személyesen (Ügyfélkapcsolati Iroda 1033 Budapest, Harrer Pál ut-
ca 2.), itt az átvételről elismervény is kérhető; az állatorvosi rendelőkben, a kulturális 
központokban, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeleténél (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.), és az iskolákban megtalálható gyűjtőládákban elhelyezve; elektronikus 
úton szkennelést követően az ebosszeiras2017@obuda.hu e-mailcímre megküldve.     
Tájékoztatjuk az ebtartókat/tulajdonosokat, hogy a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló, 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B.§(10) 
pontja kimondja, hogy 2013. január 1-től minden négy hónapos kornál idősebb 
eb csak transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, ameny-
nyiben még nem tett eleget ennek a kötelezettségének, az Ebösszeírás határide-
jéig pótolja. Amennyiben az ebtartó/ tulajdonos nem tesz eleget a jelöltetési kö-
telezettségének, és a jegyző valamint a járási állategészségügyi hivatal tudomá-
sára jut a mulasztás, 45.000 Ft állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az összeírást követően is kötelesek az adat-
változásokat (elhullás, szaporulat, tulajdonosváltás, tartási hely változás) írás-
ban bejelenteni a hivatal felé. Kérjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítése előtt 
ellenőrizzék az állat/állatok utolsó veszettség elleni kötelező oltásának időpont-
ját, és amennyiben az egy éven túl történt, kérjük az oltást haladéktalanul pótolják!
Az ebtartók részére az adatszolgáltatás KÖTELEZŐ, a 2014-ben és az azóta eltelt idő-
ben bejelentett ebeket a 2017. évben ismételten be kell jelenteni! Azok az állattartók, 
akik nem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók. 
Tisztelettel kérünk minden ebtartót, hogy tegyenek eleget törvényi kötelezettsé-
güknek, és segítsék munkánkat a kért információk megadásával, az adatkérő 
lap kitöltésével, és a hivatal részére történő megküldésével.                                        

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft (1032 Budapest, Vörösvári u. 88-
96.) munkatársat keres az alábbi pozícióban: 

Karbantartó szakmunkás
Foglalkoztatás jellege: határozatlan időre szóló alkalmazotti jogviszony teljes mun
kaidőben. A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Vörösvári u. 88-96. A munkakör 
betölthetőségének időpontja: azonnal. A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: karbantartási feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján. Bérezés és jutta-
tások: megegyezés szerint. Elvárások, pályázati feltételek, benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmunkás bizonyítvány; villanyszerelő- vagy víz-gáz szerelői vég
zettség, illetve karbantartásban való jártasság előnyt jelent.

A jelentkezés ( pályázat  benyújtásának) határideje: 2017. április 28tól fo
lyamatosan.
A jelentkezés (pályázat benyújtásának) módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft címére 
történő megküldésével (1032 Budapest, Vörösvári u. 88-96.), illetve személyesen 
a műszaki vezetőnél.
Elektronikus úton: szerdahelyine.ervina@obudairendelok.hu email címen ke
resztül.
Telefonon: 06-1-388-6924




