
Elkészült a Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
udvarának közösségi tervezése.

Varga Mihály pénzügyminiszter tar-
tott órát a pénzügyi tudatosság hete, a 
Pénz7 elnevezésű program részeként.

Az óbudai gyermekek szakorvosi el-
látása a Svábhegyi Gyermekgyógyin-
tézetben is biztosított.

XXV. év fo lyam 5. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2019. március 9.
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Kedvezményes muskátlivásár április 13-án az önkormányzat szervezésében  • Részletek a következő számban

A kerületben működő bölcsődékről kér-
te a szülők véleményét Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata. A kérdőívet kitöl-

tők többsége jónak ítélte az intézmények 
működését és adottságait. Nagyon elége-
dettek a válaszadók a kisgyermeknevelők 

munkájával, valamint a gyermekekkel és a 
szülőkkel kialakított kapcsolatukkal. A fel-
mérés célja a kerületben működő 11 intéz-
mény adottságainak felmérése volt

                Cikk a 4. oldalon

Összefogás a köztisztaságért
A köztisztaság és a közrend megőrzése 
a cél a lomtalanítás ideje alatt. Ezért Bús 
Balázs polgármester egyeztető tárgyalást 
hívott össze az érintett szervezetekkel. A 
lomtalanítás március 25. és április 4. kö-
zött lesz Óbuda-Békásmegyeren.

Részletek a 10. oldalon

Konzultáció 
a gyermekegészségügyről

A lakosság észrevételeit és véleményét ké-
ri Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 
gyermekegészségügyről. Ezért konzultá-
ciót indít, amelynek keretében kérdőíveket 
helyeznek el a kerület számos pontján, va-
lamint az interneten is.       Cikkünk a 21. oldalon

Baloldali diktatúrák 
áldozataira emlékeztek

A kommunizmus áldozatainak emléknapján a 
Gulag emlékműnél helyezték el a megemlé-
kezés virágait Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, az egyházak, pártok, civil szerve-
zetek, kisebbségi önkormányzatok képvise-
lői, és a helyi lakosok.       Beszámolónk a 3. oldalon

Jónak ítélik a bölcsődéket a szülők
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A Királyok útjai Római Sport Egyesüle-
tet (RSE) 1996-ban alakították meg az-
zal a céllal, hogy népszerűsítse az úszó-
sportot, segítse a gyermekek úszások-
tatását a III. kerületben, egészséges 
életmódra nevelje az ifjúságot nem tit-
kolva azt a szándékot sem, hogy a ver-
senyzés kihívásait is a középpontba ál-
lítsa. Úszóik rendkívül szép eredménye-
ket értek el az évek során, erről lapunk 
sport rovatában rendszeresen beszá-
molunk. Gyepes Lajost, az egyesület el-
nökét idei terveikről kérdeztük.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a Római Sport 

Egyesületet 2012 óta támogat-
ja soron elkülönített összeggel a 
kerületi költségvetésben. Ez idén 
sem volt másképp, így a követke-
ző programokat tudjuk megvaló-
sítani ennek és Bús Balázs pol-
gármester segítségével – tájékoz-
tatta az Óbuda újságot az RSE el-

nöke. - Egyesületünk úszóinak 
rendszeres versenyzési lehető-
séget biztosítunk széles körű in-
dulási lehetőséggel. Annak érde-
kében, hogy megteremtsük szá-
mukra a felkészüléshez szüksé-
ges legoptimálisabb feltételeket, 
vízfelületet bérlünk, uszodabelé-

pőket, úszófelszerelése-
ket, uszodai eszközöket 
vásárolunk.

A III. kerületiek sza-
badidősportját szem előtt 
tartva, amatőröknek ren-
dezünk úszóversenyt áp-
rilisban. Nyári úszótábo-
runkban ingyenesen vagy 
kedvezményesen tudnak 
részt venni a városrész-
ben élő hátrányos hely-
zetű gyermekek. A vaká-

cióhoz kapcsolódóan, a Laborc ut-
cai Szabadidőparkban, a nyári ön-
kormányzati napközis táborban he-
ti egy alkalommal ingyenes úszás-
oktatást tartunk az itt üdülő diákok-
nak. Szeptemberben az RSE szak-
emberei által kiválasztott óbudai is-
kolák 1. és 2. osztályos tanulói egy 
hónapig ingyenesen járhatnak hoz-
zánk úszni, egyszer egy héten – so-
rolta a fi atalokat érintő programo-

kat az elnök. Hozzátette: 2019-ben 
is fontos célunk, hogy minél több 
kerületi gyermeknek tudjunk spor-
tolási lehetőséget biztosítani ingye-
nesen vagy kedvezményesen. A te-
hetségeseket megpróbáljuk a verse-
nyúszás felé terelni.

Természetesen azoknak az ese-
ményeknek a szervezésében is ak-
tívan részt veszünk, amelyeken 
óbudai civil szervezetek mutat-
koznak be,  ismertetik meg mun-
kájukkal a városrészben élőket 
vagy az idelátogatókat.

- Fontos hangsúlyozni, hogy a ta-
valy október végén átadott Csillag-
hegyi Árpád Forrásfürdőben XXI. 
századi feltételek biztosítottak a 
versenyzők felkészüléséhez, az 
utánpótlás neveléséhez. Nemzet-
közi szintű, de akár olimpiai ered-
mények is elérhetők ezáltal, mint 
korábban már volt rá példa – zár-
ta nyilatkozatát Gyepes Lajos.  km

Úszásoktatás és versenysport

A fennállásának idén 25 éves jubileumát 
ünneplő „Braunhaxler” Óbudai Német 
Hagyományokat Ápoló Egyesület leg-
fontosabb feladata Óbuda-Békásme-
gyer német (sváb) kulturális, társadalmi, 
egyházi hagyományainak újraélesztése 
és ápolása, tovább adása, épített örök-
ségének, műemlékeinek helyreállítása, 
megóvása. Szerepet vállalunk a város-
rész közéletében, szorosan együttmű-
ködünk Óbuda-Békásmegyer Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával – so-
rolta a civil szervezet célkitűzéseit 
Pappné Windt Zsuzsanna elnök.

Egyesületünk Dalköre és 
Tánccsoportja örömmel és 

nagy sikerrel lép fel nemzetiségi 
műsorokban a III. kerületi rendez-
vényeken is. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata támogatásának 
köszönhetően tarthatjuk meg ha-
gyományos nagy rendezvényein-
ket: februárban a farsangi sváb ba-
tyus bált a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban, júniusban az Óbudai 
Búcsút a Fő téren, az őszi Óbudai 
Piknik keretében pedig a nemze-
tiségi és civil napot. Eleget tudunk 
tenni a különböző német nemzeti-
ségi eseményekre szóló meghívá-
soknak is – ismertette az egyesü-
let kiemelt programjait az elnök.

Mint megtudtuk: ugyancsak 
az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően sikerrel képvise-
li Óbuda-Békásmegyert a Bra-
unhaxler Tánccsoport az EU-
ROPEADE Nemzetiségi Tánc és 
Kórusfesztiválon. A nagy érdek-
lődés mellett megtartott kulturá-
lis eseményt minden évben más-
más európai városban rendezik, 

több ezer részt vevővel, akik Eu-
rópa számos országából érkeznek 
a fesztiválra. Szoros kapcsolatot 
ápolnak a Pest környéki és más 
magyarországi német nemzetisé-
gi tánccsoportokkal, kórusokkal. 
Nem véletlen, hogy nagyon ked-
velt az Óbudai Búcsú a kerület la-
kosainak körében, ugyanis a Pé-
ter-Pál napi búcsún az egyik leg-
népszerűbb program minden év-
ben a nemzetiségi kórusfesztivál.

- Fontosnak tartjuk, hogy a múlt 
árnyait se hagyjuk feledésbe me-
rülni, ezért minden évben megem-
lékezünk a malenkij robotra hur-
colt óbudai polgárokról és a ki-
telepített békásmegyeri lakosok-
ról – hansúlyozta Pappné Windt 
Zsuzsanna. - Ezúton is köszönjük 
Óbuda- Békásmegyer polgármes-
terének, az önkormányzatnak a tá-
mogatást, mely nélkül program-
jaink nem valósulhatnának meg 
ilyen magas színvonalon.             k

A 2004-ben alakult Elveszett Állatok 
Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapít-
vány elhivatott munkatársai egész-
ségmegőrző és betegségmegelőző, 
gyógyító, rehabilitációs tevékenysé-
get végeznek elhagyott vagy – akár 
gazdája szociális helyzete miatt – rá-
szoruló kisállatoknak. Tavaly szep-
temberben, a XI. Óbudai Piknik és 
Nemzetiségi Napon Balázs Lajos 
Óbudai Civil Díjat adományozott a 
képviselő-testület az önkormányzat 
által támogatott civil szervezetnek. Az 
elismerést Bús Balázs polgármester-
től az alapítvány elnöke, dr. Varga Jó-
zsef állatorvos vette át. Nála érdek-
lődtünk, milyen kihívásoknak kell 
ezen a területen megfelelniük. 

Gyakran fordulnak hozzánk 
talált, kóbor vagy rossz kö-

rülmények közül mentett kisállat 
egészségügyi ellátása érdekében. 
Közhasznú tevékenységként pe-
dig a III. kerületi önkormányzat-
tal együttműködve igyekszünk 
tenni azért, hogy minél keve-
sebb kóbor állat legyen a köztere-
ken. Az állatok befogása után, ál-
latorvosi ellátásukat – ivartalaní-
tás, oltás, gyógykezelés – követő-
en mielőbb igyekszünk gazdihoz 
juttatni őket – mondta.

- Feladataink hamar bővültek, 
igazodva a munka során szerzett 
tapasztalatokhoz. Az alapítvány 
vezetősége gyorsan felismerte, 
hogy az állatok jobb létéhez a szé-
les körű információ terjesztés, a 
tudás bővítése szükséges. Ugyan-

is az állatokat szeretni nem elég, 
jól kell szeretni őket, minél inkább 
igazodva természetes igényeik-
hez. Így a gyógyító tevékenység 
mellett az óvodások és kisiskolá-
sok felelős állattartásra és tudatos 
környezetvédelemre való játékos 
oktatása is fő feladatunkká vált. A 
kisgyermekek szemlélete még jól 
formálható, fogékonyak az újra, a 
tudásra, könnyű felkelteni fi gyel-
müket az állatok és a minket kö-
rülvevő környezetben zajló folya-
matok iránt. Bízunk benne, hogy 
ezekkel az ismeretekkel együtt 
növekedve értékes tagjaivá vál-
nak majd a felnőtt társadalomnak 
is – hangsúlyozta dr. Varga József.

- További céljaink között sze-
repel a felnőtt lakosság megis-
mertetése a felelős állattartás 
programjával, a mind szélesebb 
körű oktatás megvalósítása, il-
letve egy tudatosabb, minőségi 
állatvédelem kialakítása.         K

A sváb hagyományok őrzői

Elveszett állatok védelmezői
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A Gulag emlékműnél rótták le tisztele-
tüket a kommunizmus áldozatainak 
emléknapján az önkormányzat képvi-
selői, a diktatúra idején meghurcolt 
hősök emléke előtt február 25-én. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta, az egyházak, pártok, civil szerve-
zetek, kisebbségi önkormányzatok 
képviselői, és helyi lakosok gyűltek 
össze, hogy a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapján közösen idézzék 
fel a XX. század egyik legborzalma-
sabb ideológiájának pusztítását.

Magyarországon a XX. Szá-
zad Intézet, majd a Nemze-

ti Emlékezet Bizottsága létreho-
zásával sikerült visszavonhatat-
lanul a múlt részévé tenni a mun-
katáborok, verések, kínzások, 
és kényszerítések átélt évtizede-
it. Európa szerencsésebb, nyu-
gati fele azonban nem szenvedte 
meg a kommunizmust, s így vé-
dekező reakciója sem fejlődhe-
tett ki – hangsúlyozta beszédé-
ben Bús Balázs. A polgármes-
ter hozzátette: - Az egykor egész 
kontinensünket átjáró nácizmus 
szellemét egyként utasítjuk el, a 
kommunizmussal azonban sok-

kal megengedőbb a civilizációs 
minta szerepében tetszelgő Nyu-
gat-Európa. Ebből is ered a keleti 
és nyugati oldal meg nem értése, 
a szándékok szembenállása. 

A legsötétebb évtizedek
- Az itt magasodó, ég felé mu-

tató fekete obeliszk arra int ben-
nünket, hogy az odafönn való íté-
letet mond a földi élet legsötétebb 
évtizedeinek előidézői felett. Mi 
tehát ne ítélkezzünk, de legyünk 
óvatosak, körültekintőek és soha-
se feledjük el az áldozatokat, azt 
a közel 700 ezer magyart, aki-

ket a Szovjetunió munkatáborai-
ba hurcoltak. Emlékezzünk arra a 
10 ezer honfi társunkra, akik a Gu-
lag büntetőtáboraiban haltak meg, 
és azokra is, akiket 1956 után lik-
vidáltak – emlékezett Bús Balázs.

Az emlékmű jelentősége
A polgármester köszönetét fe-

jezte ki a Szovjetunióban Volt 
Magyar Politikai Rabok és Kény-
szermunkások Szervezete elnö-
kének, Menczer Erzsébetnek az 
Árpád fejedelem útjai emlékmű 
felállítása érdekében tett erőfeszí-
téseiért. - Mindannyiunk nevében 

mondhatom, hogy jelentős támo-
gatást jelentett ez a magyar emlé-
kezetpolitika számára. 

„Kötelességünk őrizni 
szabadságunkat!”

- A kommunizmus nem ma-
gyar népbetegség, de közülünk is 
sokakat megfertőzött. Az áldoza-
tok millióinak kísértő emléke mi-
att is kötelességünk, hogy őrizzük 
és védelmezzük szabadságunkat, 
saját lelki egészségünk és nem-
zeti önrendelkezésünk zálogát! 
A Gulag emlékmű tövénél állva, 
hajtsuk meg fejünket a kommu-
nizmus ismert és névtelen áldoza-
tai előtt – tette hozzá Bús Balázs.

A beszédet követően elhang-
zott Ferenczes István erdélyi 
magyar költő A diktatúra közhe-
lyei című verse Kirchhof Gréta, 
az Óbudai Árpád Gimnázium 
tanulójának előadásában.

Bús Balázs polgármester után 
a Magyar Nemzeti Múzeum Má-
lenkij Robot Emlékhelye, a Gu-
lágkutatók Nemzetközi Társa-
sága, Fidesz, a KDNP, a Jobbik, 
az MSZP, a kerületi rendvédelmi 
szervek, a helyi Fidelitas, továbbá 
a bolgár, a görög, a lengyel, vala-
mint a német nemzetiségek kép-
viselői és a megjelent emlékezők 
is elhelyezték a tisztelet és az em-
lékezés virágait az emlékműnél.

„Soha ne feledjük a kommunizmus pusztítását!”

Baloldali diktatúrák áldozataira emlékeztek

Fotó: Antal István
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Jónak ítélték a szülők a kerü-
letben található bölcsődék 
adottságait és működését. 
Leginkább a kisgyermekne-
velőkkel kialakított kapcso-
latot értékelték a legtöbbre 
azon a felmérésen, amelyet 
az önkormányzat végzett az 
elmúlt év októberében és no-
vemberében. A szülők a böl-
csődékben kihelyezett kér-
dőíveken mondhatták el vé-
leményüket. A felmérés célja 
a kerületben működő 11 in-
tézmény adottságainak fel-
mérése volt. 

Az Óbudai Egyesített 
Bölcsődékbe össze-

sen 749 gyermeket vet-
tek fel ebben a tanévben. 
A kihelyezett kérdőíve-
ket mintegy 300-an töl-
tötték ki és mondták el 
véleményüket a két hó-
nap alatt. A legtöbb kér-
dőívet az Arató Bölcső-
débe járó gyermekek 
szülei töltötték ki. 

Az összesítésből kide-
rült, hogy a szülők egy-
öntetűen jó véleménnyel 
vannak a kerületben lé-
vő bölcsődék működé-
sét és adottságait illető-
en. Az öt fokozatú ská-
lán mindezt 4,41-re érté-
kelték. Ugyanakkor ma-
radéktalanul elégedettek 
a szülők a kisgyermek-
nevelőkkel kialakított vi-

szonyukkal, sőt a gyer-
mekük és a kisgyermek-
nevelők közti kapcsolat-
tal is. Ugyanígy egyhan-
gúan nagyon elégedet-
tek a csoportszobák tisz-
taságával is. Ugyan a Ví-
ziorgona 1 Bölcsőde eb-
ben a kérdésben kiemel-
kedő pontszámot kapott, 
a többi intézmény is igen 
jó eredménnyel büszkél-
kedhet.

Felújítási igények
Ugyanakkor a szülők 

azt is kifejezték, hogy a 
Kelta Bölcsőde, Arató 
Bölcsőde, Solymár Böl-
csőde, Kerék Bölcsőde, 
Mókus Bölcsőde, Szé-

rűskert Bölcsőde, Vízior-
gona 8 Bölcsőde csoport-
szobáinak állapota javí-
tásra szorul. 

A szülők véleménye 
szerint a  Kelta Bölcsőde, 
Arató bölcsőde, Mókus 
Bölcsőde, Kerék Bölcső-
de, Szérűskert Bölcsőde 
játszókertjének állapota 
szintén felújításra szorul. 

Étkezés
Az intézmények ét-

keztetését általánosság-
ban szintén jónak ítélték 
a szülők, az ötös skálán 
4,33-ra értékelték. A leg-
több pontszámot (4,68) a 
Makovecz Bölcsőde kap-
ta, míg a legkevesebbet 

(3,95) a Mókus Bölcső-
de. A szülők 6 százaléka 
szerint nem megfelelő az 
étrend, mert például sok 
a cukor az ételekben. Há-
rom százalékuk úgy lát-
ja, hogy kevés mennyisé-
gű folyadékot kínálnak a 
gyerekeknek. Négy szá-
zalékuk úgy érzi, hogy 
kevés gyümölcs szerepel 
a menüben. 

Élő népzene
A felmérésből kide-

rült, hogy az „Élő népze-
ne a bölcsődében” elne-
vezésű programra a kér-
dőívet kitöltő szülők 75 
százaléka járatja a gyer-
mekét. Azt is jelezték az 

űrlapokon, hogy jó vol-
na, ha sűrűbben lenne a 
program. 

Egyéb 
szolgáltatások
Népszerű és sokan ve-

szik igénybe a bölcsődék-
ben a sószobák adta lehe-
tőséget. Szintén népsze-
rű az időszakos gyermek-
felügyelet szolgáltatás. Az 
egyéb szolgáltatások szín-
vonalával a válaszadók 
83 százaléka volt elége-
dett. Az is kiderült, hogy 
túl nagy igény nincs a hét-
végi időszakos gyermek-
felügyeletre, a válaszadók 
csupán 19 százaléka jelez-
te erre igényét. 

További igények
A szülőknek lehetősé-

gük volt saját egyéb igé-
nyeiket is kifejezni az űr-
lapon. Ezek között felme-
rült, hogy – többek közt – 
kisebb csoportlétszámot, 
új játékokat, több foglal-
kozást, és több levegőzte-
tést szeretnének. A Mako-
vecz Bölcsődénél példá-
ul járdát és felfestett gya-
logátkelőhelyet hiányol-
ják, míg az Arató Bölcső-
dében a nyári meleg ellen 
redőny felszerelését sze-
retnék. A Kelta Bölcsőde 
felújítását is szívesen lát-
nák a szülők. 

Jónak ítélik a bölcsődéket a szülők

Nyílt napon várják a családo-
kat az óbudai bölcsődék, ahol 
a szülők megismerkedhetnek 
az intézményekkel és az ott 
dolgozókkal. A lehetőség 
azért is előnyös a szülőknek, 
mert segít a megfelelő bölcső-
de kiválasztásában. Ugyanis a 
kerületben nincs előírva, hogy 
mely gyermeket hová vehetik 
fel, hanem bármelyik intéz-
ményt választhatják a szülők. 
A bölcsődei nyílt napokra ez-
úttal csak a szülőket várják. 

Hamarosan elkezdődik 
a beiratkozás a böl-

csődékbe. Jelentkezni áp-
rilis első munkanapjától 
április utolsó munkanap-
jáig lehet. Az adatfelvételi 
lapot a kiválasztott intéz-
ményben kaphatják meg 

a szülők. A beiratkozásra 
már a kicsiket is várják az 
intézményekben. A gyer-
mekek felvételi azonosí-
tóját megtudhatják sze-
mélyesen, illetve a https://
obudaibolcsodek.hu/ hon-
lapról is tájékozódhatnak.

Az első bölcsődei szü-
lői értekezlet június ele-
jén lesz minden óbudai 
bölcsődében.

Augusztusban „Bölcső-
dekóstolgatóra” is várják 
a szülőket és a gyereke-
ket. 

Időpont Bölcsőde Cím

2019.03.11. Csillaghegyi 
Makovecz Bölcsőde

1039 Budapest, 
Fodros u. 7.

2019.03.12. Kerék Bölcsőde 1035 Budapest, 
Kerék u. 12-14.

2019.03.13. Szérűskert 
Bölcsőde

1033 Budapest, 
Szérűskert u. 35.

2019.03.14. Kelta Bölcsőde 1039 Budapest, 
Kelta u. 3.

2019.03.18. Szél Bölcsőde 1035 Budapest, 
Szél u. 23-25.

2019.03.19. Arató Bölcsőde 1031 Budapest, 
Arató Emil tér 2.

2019.03.20. Solymár Bölcsőde 1032 Budapest, 
Solymár u. 12.

Ismerkedés a bölcsődékkel
Már az óbudai bölcsődék-
ben is kifi zethetik bankkár-
tyával az étkezési díjat a 
szülők. A kerületi óvodák-
ban és iskolákban már be-
vált évek óta ez a fi zetési 
mód, amelyet a szülők igen 
kedvelnek. 

Az új fi zetési rend-
szer túl van a há-

rom hónapos tesztidősza-
kon, így ezentúl a szülők 
bármikor választhatják 
a csekkbefi zetés helyett. 
Már a márciusi ebédbefi -
zetést is ezzel a módszer-
rel tudhatják le. A bank-
kártyás fi zetés azért is 
előnyös, mert nem ter-
heli tranzakciós költség. 
Ezt ugyanis Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-
zata átvállalta. Ugyanak-
kor az átutalásnál a bank 
továbbra is felszámolja a 
költségeket a szülőknek. 
A készpénzfi zetési lehe-
tőség is megmarad, ha 
valakinek az a kényelme-
sebb megoldás. 

A bölcsődei elektroni-
kus fi zetési rendszer kiala-
kításához a szoftverfejlesz-
tő, a KSZKI és a bölcső-
dei szakemberek együttes 
munkájára volt szükség. A 
bölcsődék mindegyikében 
ugyanis helyben főznek és 
tárgy hóra szükséges fi zet-
ni az étkezési díjat. Ezért 
volt bonyolultabb kialakí-
tani az elektronikus fi zeté-
si rendszert. 

Kártyával fi zethető 
a bölcsődés étkezés

Fotó: Antal István
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Csaknem negyven napiren-
di pontot tárgyalt meg feb-
ruár 20-ai rendes ülésén a 
Fővárosi Közgyűlés. Elfo-
gadták Budapest idei költ-
ségvetését, döntöttek arról, 
hogy Budapesti Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórumot 
hoznak létre a főpolgármes-
ter vezetésével. A jövőben 
kisebb légszennyezettség-
nél is tájékoztatják a buda-
pestieket.

Elfogadta a Fővárosi 
Önkormányzat 2019-

es összevont költségveté-
sét a Fővárosi Közgyűlés. 
A költségvetési rendelet az 
önkormányzat költségve-

tési bevételét 266 milliárd 
39 millió 233 ezer forint-
ban, kiadásait 380 milliárd 
58 millió 282 ezer forint-
ban állapította meg. Bagdy 
Gábor, pénzügyekért fele-
lős főpolgármester-helyet-
tes a vitában úgy fogalma-
zott: stabil, nyugodt, de fe-
szített a költségvetés. Hoz-
zátette: - A főváros gaz-
dasági mozgástere szűk, a 
büdzsé hatékony gazdál-
kodásra ösztönöz. Közöl-
te, hogy az önkormányzat-
nak a tavalyihoz képest 5 
milliárd forinttal több szo-

lidaritási adót kell fi zet-
nie, valamint a metróko-
csik felújításához szüksé-
ges hitelek visszatörlesz-
tése idén megkezdődik, az 
iparűzési adóból szárma-
zó bevételek viszont több-
letet jelentenek. Kitért rá, 
hogy a költségvetés 4 mil-
liárd forint működési több-
leteredményt fog biztosíta-
ni. A fejlesztések fi nanszí-
rozására van szükség hitel 
felvételére. Ellenzéki kép-
viselők felszólalására re-
agálva elmondta, a BKV 
az idén 3 milliárd forinttal 

többet kap, mint tavaly, és 
a Pannon Park nem uniós 
pénzből épül. Megjegyez-
te, hogy a főváros, nagy-
mértékben Tarlós István 

főpolgármesternek köszön-
hetően, 80 milliárd forintot 
kapott a metrófelújításra, 6 
milliárdot pedig a Lánchíd 
felújítására.

A főpolgármester és a buda-
pesti rendőrfőkapitány ve-
zetésével Budapesti Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórumot 
hoznak létre – döntött a köz-
gyűlés 23 igen szavazattal, 
egy nem ellenében, öt tar-
tózkodás mellett. 

Az elfogadott előter-
jesztés szerint a fó-

rum megalakítását az te-
szi szükségessé, hogy a 
korábbi, klasszikus ká-
bítószerek mellett egyre 
inkább elterjednek az új 
pszichoaktív anyagok, az 
úgynevezett dizájner dro-
gok, és a kábítószernek 
nem minősülő, tehát tiltó-
listán nem szereplő, bódí-
tó, tudatmódosító szerek. 

E tendenciák térnyerése új 
szemléletű fellépést és tár-
sadalmi szerepvállalást je-
lent – áll az előterjesztés-
ben. A létrehozandó Bu-
dapesti Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum „a Nem-
zeti Drogellenes Stratégia 
alapvető beavatkozási te-
rületén, elsősorban nem a 
szankcionálásra fókuszáló 
rendészeti jellegű megol-
dásokat előtérbe helyezve 
tudja majd eredményesen 
és hatékonyan megvalósí-
tani a hozzá fűzött elvárá-
sokat” – tartalmazza a do-
kumentum.

Tarlós István főpolgár-
mester a vitában hangsú-

lyozta: - A lakosság ered-
ményeket vár, nem folya-
matos beszélgetéseket. 
Eddig tüneti kezelések 
folytak, eredmény nél-
kül. A tűcsere-program-
nál – amit nem ítélek el 
– sokkal többre van szük-
ség, ezt a munkát maga-
sabb szintre kell emelni – 
tette hozzá. A leendő ká-
bítószerügyi fórum elnö-
ke a főpolgármester, társ-
elnöke pedig a budapes-
ti rendőrfőkapitány lesz. 
A fórum tagjaira – akik 
között ellenzéki képvi-
selő is lesz – a következő 
közgyűlésen tesz javasla-
tot Tarlós István. 

Kisebb légszennyezettségnél 
is tájékoztatják a lakosokat

A Fővárosi Önkormányzat a jövőben már akkor is 
tájékoztatja a budapestieket a levegő minőségének 
romlásáról, ha a fővárosi légszennyezettség szint-
je az egyes légszennyező anyagok esetében meg-
haladná az egészségügyi határértéket, de még nem 
érné el a szmogriadó tájékoztatási fokozatához jog-
szabályilag rögzített értéket – döntött egyhangúlag a 
közgyűlés a február 20-ai ülésen. A döntés értelmé-
ben, ha az országos tisztifőorvos tájékoztatása sze-
rint a budapesti légszennyezettségi helyzetről indo-
kolt a Budapesten tartózkodókat tájékoztatni, a meg-
előzéshez való hozzájárulás érdekében a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által elkészített rövid tá-
vú értékelést – átmeneti intézkedésként, a Főváro-
si Önkormányzat önként vállalt közcélú tájékoztatási 
feladatának részeként – a főpolgármester változatlan 
tartalommal, sajtóközlemény formájában közzéteszi. 

Stabil és feszített a fővárosi költségvetés

Kábítószerügyi fórum

Fotók: Antal István

Bemutatták azt a mentőha-
jót, amely hamarosan a Du-
nán tölt majd be a balatoni 
vízimentéshez hasonló 
mentési, balesetmegelőzési 
szerepet. A jármű szolgálat-
ba állítása a Fővárosi Víz-
művek és a Wein János Ala-
pítvány, valamint a Vízimen-
tők Magyarországi Szak-
szolgálata együttműködé-
sének köszönhető – tudatta 
a budapest.hu.

A hajó már menetké-
szen várja, hogy a 

főváros ivóvízbázisai-
nak helyet adó északi 
és déli Duna-szakaszon 
megkezdhesse szolgála-
tát. Kezdetben csak nap-
pal, majd nyújtott mű-
szakban üzemel a Szen-
tendrei-sziget déli csú-

csától a Csepel-sziget 
északi csúcsáig. A ké-

sőbbiekben kiterjed az 
útvonala a Szentendrei-

sziget kis-dunai oldalá-
ra, és végül a Szentend-

rei-sziget nagy-dunai ol-
dalára is.

Az ötlet megvalósí-
tói azzal a szándékkal 
mutatták be a járművet, 
hogy további támogató-
kat, szponzorokat talál-
janak. Szándékaik sze-
rint újabb járművek be-
szerzésével és a vízimen-
tési szolgálat fejleszté-
sével segítik elő a folyót 
használók, a Duna ki-
jelölt szakaszain fürdő-
zők, illetve a vízisporto-
kat űzők nagyobb bizton-
ságát.

A közreműködni, csat-
lakozni szándékozókat 
a Wein János Alapít-
vány Kuratóriuma vár-
ja a weinalapitvany@
gmail.com e-mail címen. 
További információk a 
www.weinalapitvany.org 
weboldalon.

Budapesti vízimentés összefogással
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Az óvodaválasztásban 
segít a szülőknek 

a most megjelent „Óvo-
dai Iránytű” című önkor-
mányzati online kiadvány, 
amely elérhető a www.
obuda.hu/ovodaiiranytu 
oldalon. Olyan kérdések-
re ad általános válaszo-
kat, amelyek a kisgyerme-
kes édesanyákat foglal-
koztatják a beíratás előtt, 
mint például nehéz lesz-e 
az elválás vagy meg fogja-
e enni az ebédet. Világos-
sá teszik a füzetben azo-
kat is, hogy mi is ponto-

san az iskolaérettség, óvo-
daérettség vagy a szoba-
tisztaság. Megtalálhatók 
benne az óvodák felvéte-
li körzetei utcajegyzékkel, 
és a kerületi óvodák elér-
hetőségei, a nyílt és tájé-
koztató napok időpontjai.

Az online kiadvány-
nyal együtt március 25-
én Óvodás lesz a gyerme-
kem! címmel tájékoztató 
fórumot tart a szülőknek 
az önkormányzat oktatá-
si és kulturális osztálya és 
Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálata. 

Elkészült a Aquincum 
Angol-Magyar Két 

Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola udvarának közössé-
gi tervezése. A koncepció 
tartalmazza a  iskola diák-
jainak, tanárainak, a szü-
lőknek és a Szent István 
Egyetem táj építész hall-
gatóinak ötleteit. A ter-
vezetet a képviselő-testü-
let legutóbbi ülésén meg-
tekintette és jóváhagyta a 
felújításra szánt összeget. 

Az iskola udvarának át-
építése a 2018-as Iskola-
udvar Fejlesztési Program 

keretében valósul meg. 
Minderre Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
ta 100 millió forintot for-
dít. Az iskolaudvar re-
konstrukciója még ebben 
az évben, a nyári szünet-
ben elkészül a tervek sze-
rint. Erre nagy szükség is 
van, mert az udvart 600 di-
ák használja a testnevelés 
órákon és a szünetekben. 

A közösségi koncepció-
terv kialakítása után, je-
lenleg Wallner Krisztina 
tervező dolgozik a végle-
gesítésen. 

Új udvart kap az 
Aquincum iskola

Iránytű 
az óvodaválasztáshoz
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Varga Mihály pénzügymi-
niszter tartott órát a pénz-
ügyi tudatosság hete, a 
Pénz7 elnevezésű program 
részeként a csillaghegyi 
Fodros Általános Iskolában 
február 26-án. A program 
célja, hogy minél több gye-
rekhez jussanak el a pénz-
ügyekkel kapcsolatos infor-
mációk, és később se vesz-
szenek el a pénzügyi út-
vesztők között. 

Az előző négy év 
kedvező tapaszta-

latai és a kiemelkedő is-
kolai érdeklődés alap-
ján az idei tanév rendjé-
ben február 25. és március 
1. között szerepel a pénz-
ügyi és vállalkozói téma-
hét a Pénzügyminisztéri-
um szervezésében, amely 

nemzetközi programok-
hoz is kapcsolódik. En-
nek kiemelt célja, hogy 
már fi atal korban meg-
alapozzák a pénzügyi és 
gazdasági tudatosságot, 
így ezzel is támogassák 
a kormány által 2017-ben 
elfogadott, „Okosan a 
pénzzel” elnevezésű, a 
lakosság pénzügyi tuda-
tosságának fejlesztését 
célzó stratégia megva-
lósulását. A tárcavezető 
a megtakarítások külön-
böző formáiról, befekte-
tési lehetőségekről és a 
kockázatok mérlegelé-
sének fontosságáról be-
szélt. Varga Mihály, aki 
7-8. osztályosoknak tar-
tott rendhagyó tanórát, 
bízik abban, hogy egyre 
több helyen kerül a tan-

rendbe a pénzügyi is-
meretek átadása. Egy-

re több iskolának bizto-
sítják azt a tankönyvcso-
magot, amely alapján az 

iskola eldönti, hogy mit 
érdemes abból átadniuk 
a diákoknak. 

Az előző négy évkedvező tapasztalatai és a kiemelkedő iskolai érdeklődés 
alapján az idei tanév rendjében február 25. és március 1. között szerepel a 
pénzügyi és vállalkozói témahét, a PÉNZ7, amely nemzetközi programokhoz 
is kapcsolódik. A program együttműködő szakmai partnerei az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának projektvezetése mellett a Pénzügyminisztérium, az In-
novációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénzirány-
tű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány. 

A pénzügyminiszter tartott tanórát a Fodrosban

Az óvodák nyári zárva tartása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata óvodái nyá-
ri zárva tartásának időpontja: július 22-től augusz-
tus 23-ig (30.-tól a 34. hétig). Az ez idő alatt ügyele-
tes óvodákról májusban pontos tájékoztatást nyúj-
tanak.

Bárczis színjátszókörösök 
a nagyszínpadon

A József Attila Színház mint korábban, most is lehetőséget adott 
diák színjátszókörösöknek, hogy nagyszínpadán bemutassanak 
egy történetet. A békásmegyeri Bárczi Géza Általános Iskola már 
negyedszer jelentkezett a feladatra, most Vadócok nevű csapa-
tával. Nyilvános sorsoláson, a Népek meséi közül egy érdekes 
és elgondolkodtató indián történetet húztak ki a „kalapból”. Men-
toruk Fehér Anna színművésznő volt. A mesét a színkör vezető-
je, Horváthné Láposi Éva állította színpadra, az iskola könyvtáros 
tanára írta át színpadi változattá. Címe, Az ifjú kutyák tánca lett, 
melyet február 11-én láthatott a közönség a József Attila Szín-
házban. A zsűri elismerően szólt az előadásról, a diákok okleve-
let kaptak szereplésükről.

Fotó: Antal István



8 2019. 5. számISKOLÁINK – OKTATÁS – SZOCIÁLIS

A középiskolás diá-
kok is utazhatnak 

majd külhoni magyar te-
rületekre osztálykirán-
dulásokra a Határtala-
nul! programban, Er-
re a célra 600 millió fo-
rint áll rendelkezésre. A 
program felhívásai már-
cius 1-jén jelentek meg a 
Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. honlapján – tu-
datta az MTI. Pályázni 
április 30-ig lehet. Emel-
lett 1,3 milliárd forintot 
különítenek el a közép-
iskolák közötti együtt-
működésekre, a hete-
dikeseknek szervezett 
osztálykirándulásokra 
3 milliárd forintot. Így 
összesen a program ke-
rete több mint 5, 5 milli-
árd forint.

Ezen túl a támogatá-
sok maximális összegé-
nek megállapításakor fi -

gyelembe veszik a kirán-
dulás távolságát, hosszát. 
Újdonság az is, hogy két 
szülő is lehet kísérő az 
utazás során. Kisebb lét-
számú iskolák esetében 
2-3 intézmény közösen is 
szervezhet utazást. Hosz-
szabb útvonal esetén ma-
gyarországi szálláskölt-
ség, saját autóbusszal tör-
ténő utazás költségei is 
elszámolhatók lesznek.

A diákok utazása mel-
lett központi programele-
mekkel – Kárpát-meden-
cei irodalmi úti kalauz-
zal, Rákóczi nyomában 
úti kalauzzal, Határtala-
nul! turisztikai rendez-
vénnyel, pedagógusok-
nak szóló nemzetpoliti-
kai képzésekkel – bővül.

2010 óta 300 ezer anya-
országi diák látogatott el 
a határon túlra a prog-
ramban.

Újdonságok Határtalanul!

Az Óbudai Egyetem Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki 
Karán február 14-én elindí-
tották a pilóta nélküli légi 
jármű kezelési és fejlesztési 
ismeretek tárgyat. Ezzel az 
Európai Unióban az elsők kö-
zött az Óbudai Egyetem kez-
di el felkészíteni hallgatóit 
valós, kreditpontot érő kur-
zuson a legmodernebb ipari 
technológiák elsajátítására.

A drónok elterjedése 
és beépülése a min-

dennapokba a következő 
egy évtizedben elké-
pesztő dinamikával tör-
ténik meg. A teljes öko-
szisztéma felépítésé-
hez még számtalan kap-
csolódó fejlesztésre lesz 
szükség – ezekre a kihí-
vásokra reagálva indítot-
ták el az Óbudai Egyete-
men ezt a tantárgyat.

A képzést a Duplitec 
Kft. az Óbudai Egyetem 
mérnöktanáraival, civil 
és katonai pilóta tapasz-
talattal rendelkező szak-
emberekkel és dróninst-
ruktorral dolgozta ki és 
oktatja, hogy az elmélet 
és a gyakorlat a legma-
gasabb fokon találkoz-
zon. Jelenleg 16 hallga-
tó vesz rész a legmoder-

nebb dróntechnikai is-
mereteket átfogó kurzu-
son.

Egyedülálló drónkezelő képzés

A Magyar Mezőgaz-
dasági Múzeum 

és Könyvtárban tartot-
ták meg február 27-én a 
„Ments meg egy kertet!” 
verseny díjátadó ünnep-

ségét. A 2018. évi meg-
mérettetésen három ki-
emelt kategóriában kap-
tak díjat a versenyzők: 7 
iskola példaértékű mun-
káért; 4 kiváló munká-
ért; 27 jó munkáért ré-
szesült elismerésben. 
Nyolc intézmény pe-
dig oklevelet vehetett át 
a programban történő 
részvételért – tudatta az 
Agrárminisztérium saj-
tóirodája.

2016-ban indult útjára 
a kezdeményezés, amely-
nek keretében tanintéz-
mények arra vállalkoz-

tak, hogy elhagyott, nem 
gondozott zöldfelülete-
ket ápolnak. A „Ments 
meg egy kertet!” prog-
ram 2018-as felhívásá-
ban az Agrárminisztéri-
um arra kérte az iskolá-
kat, hogy folytassák azon 
területeken a munkálato-
kat, amelyek gondozásá-
nak az előző években ne-
kifogtak. Tavaly 46 tanin-
tézmény küldött rendsze-
res vagy időközi beszá-
molókat a gondozott ker-
tekről; 33 idős emberrel 
együtt gondozott kertről 
és 21 közösségi kertről.

Megmentett kertek

Közel egyéves előké-
szítő munka ered-

ményeként február 22-
én írták alá az együttmű-
ködési megállapodást az 
Óbudai Egyetem és a Te-
mesvári Műszaki Egye-
tem között. A megállapo-
dás során lehetőség nyí-
lik a hallgatói és okta-
tói csereprogramokra, ta-
pasztalatszerzésre az in-
formációbiztonsági kép-
zés területén, valamint a 
mester- és doktori prog-

ramok kölcsönös megis-
merésére. Prof. Dr. Réger 
Mihály rektor beszédében 
megerősítette, az Óbudai 
Egyetem stratégiai jelen-
tőségűnek tartja a nemzet-
közi téren folyó közös ku-
tatások elindulását. Vorel-
Aurel Serban, a Temesvá-
ri Műszaki Egyetem rek-
tora kiemelte, hogy az ed-
dig is széleskörű nemzet-
közi kutatásaik új irányo-
kat kaphatnak az együtt-
működésben.

Egyetemek 
együttműködése 
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A térség biztonságos közlekedé-
se, fejlesztése érdekében a Fő-
városi Önkormányzat fi nanszí-
rozásában, a BKK Zrt. beruházá-
sában megújul a III. Mátyás ki-
rály út a Szentendrei út és a Bajá-
ki Elemér utca között. A munká-
latok március 20-án kezdődnek 
a vízvezeték kiváltásával, ezért a 
Szentendrei út és a Batthyány ut-
ca közötti szakasz egyirányú 
lesz a Batthyány utca felé. A kivi-
telezési munkálatok várhatóan 
október elejéig tartanak. 

Az útszakasz északi ol-
dalán parkolókat ala-

kítanak ki. A déli oldalán 
a szegély és a járda szin-
tén átépül. A szegély oly 
módon változik, hogy a 
mai zöldfelület helyén pár-
huzamos, két helyen fer-
de beállású parkolóhelyeket alakítanak ki. 
Ahol szükséges a fasort kipótolják, a leg-
több helyen favermeket alakítanak ki.

A 3-as, 5-ös és 7-es számú házak előtti ki-
teresedés átépül, az itt lévő út kiszélesedése 
megszűnik, de helyén 45 fokos parkoló állá-
sok létesülnek, összesen hét. A korrekció cél-
ja, hogy a jelenleg kiszélesedő útfelületen és 
a járdafelületen is álló autók szabályos par-
kolóhelyeken állhassanak, amelyek nem gya-

logos felületen keresztül közelíthetők meg. A 
Batthyány utca csomópontban, a főúton a két-
irányú útpálya 1,5 méter széles középsziget-
tel van elválasztva, itt jelenleg a gyalogosok 
a rövid zöldidő miatt rendszeresen várakozás-
ra kényszerülnek. A keskeny felületen, a nagy 
forgalmú emelt sebességű útpályák között 
ez kellemetlen és veszélyes, ezért a szigetek 
a gyalogátkelők szélességében 2,5 méteresre 
szélesednek. A Mátyás király út további száz 

méternyi hosszú szakaszán 
a Bajáki utcáig a szegélyek 
és járdák is újjáépülnek, a 
jelenlegi helyükön. A Bat-
thyány és Rákóczi utakon 
csak a felső 2 réteg aszfalt 
cseréje szükséges. A Má-
tyás király út teljes pálya-
szerkezettel átépül. 

A Mátyás király úti víz-
vezeték cseréjét a beru-
házással összehangoltan 
szeretné megvalósítani a 
Fővárosi Vízművek Zrt. 

A Mátyás király út Szen-
tendrei úti és Batthyány ut-
cai kereszteződésében a 
jelzőlámpás forgalomirá-
nyítást összehangolják. A 
Szentendrei úti és a Batt-
hyány utcai csomópontok-
ban forgalomfi gyelő ka-
merákat is telepítenek. 

A Batthyány utcai csomópontban a gya-
logos átkelőknél új lámpaoszlopokat he-
lyeznek el a jobb közvilágítás érdekében.

A tervezési területen 49 fa található. Ezek kö-
zül egészséges, és megtartható összesen 31. A 
tervezési területen az átalakított útszegélyek és 
parkoló kialakítás fi gyelembe vételével 33 új 
gömbakác fasori fa telepíthető. Az összefüggő 
zöldsávokban meglévő és újonnan telepített fák 
zöldfelületét  talajtakaró cserjékkel ültetik be.

Megújul a Mátyás király út 

A tavasz beköszöntére várva már 
sokan tervezik lakásuk felújítását. A 
társasházakban ez sok esetben nem 
csak a lakás tulajdonosának okoz 
kényelmetlenséget, hanem a szom-
szédoknak is. Az Óbudai Vagyonke-
zelő Nonprofi t Zrt. a konfl iktusok el-
kerülésére, a zökkenőmentes kivite-
lezésre adott néhány tanácsot.

A munkálatok megkezdé-
se előtt tanácsos elolvas-

ni a szervezeti és működési sza-
bályzatot valamint a házirendet. 
Ezeket megtalálhatjuk  kifüg-
gesztve a lépcsőházban, vagy 
elkérhető a közös képviselőtől. 
A házirendben van, hogy a nap 
mely szakaszában lehet zajjal 
járó munkát végezni. Érdemes 
betartani a szabályokat, mert 
megsértésük esetén akár bírság-
ra is számíthatunk

Ezután tájékoztassuk a szom-
szédainkat, hogy felújításra ké-
szülünk. Célszerű kifüggeszte-
ni a társasházi faliújságra vagy 
a liftbe egy lapot, amelyen sze-
repel, hogy mettől-meddig tar-
tanak a munkálatok, mely la-
kásban és várható-e esetleg víz-, 
gáz- vagy elektromos áram lezá-
rás. Érdemes értesíteni a közös 
képviselőt is, aki további infor-
mációkkal is el tud minket látni. 
Az esetleges konfl iktusok elsi-
mításában is segítségünkre lehet.

Minden esetben takarítsunk fel 
a lépcsőházban, ha kijut a lakásból 
a por és kosz, hogy a szomszédok 
ne hordják be saját otthonukba. 

Minél rövidebb ideig vegyük 
igénybe a közös tereket. Ne tárol-
juk közös területeken szemetes-
zsákokat, használaton kívüli bú-
torokat, szerszámokat. Amennyi-

ben véletlenül sérülést okoznánk 
a falon vagy máshol, kérjünk el-
nézést és hozzuk helyre a hibát 
mihamarabb.

Építési törmeléket nem szabad 
társasház kommunális hulladék-
tárolójába elhelyezni. Jó megol-

dás a kivitelezőtől úgy árajánlatot 
kérni, hogy az magában foglalja 
a hulladék elszállításának díját is.

A jó szomszédi viszonyt erő-
síti, ha a munkálatok befejezése 
után megköszönjük a szomszé-
dok türelmét.

Felújítás kellemetlenségek nélkül

A társasházi konyhai- és wc-
fürdőszobai szellőzők tisztí-

tását három évente el kell végez-
ni. A szellőzők megtisztítása a 

közös képviselő feladata, amelyre 
tűzvédelmi okokból van szükség. 
Elmaradása esetén bírság szabha-
tó ki a társasházra. A tisztítás el-
végzéséről írásbeli igazolást, tel-
jesítési igazolást kap a társasház.

Az eljárás során a szakembe-
rek nem mennek be a lakásokba. A 
szellőzők függőleges csövei a tár-

sasházi tetőről elérhetők. A lakáson 
belüli vízszintes csőszakasz a lakók 
által is tisztítható. Kézzel kicsavar-
ható szelep, amit meg lehet tisztíta-
ni. A tulajdonosok elsősorban a kö-
zös képviselőtől vagy a számvizs-
gáló bizottságtól kaphatnak felvi-
lágosítást arról, hogy mikor történt 
házukban szellőző tisztítás. 

A szellőzők tisztítása kötelező
A társasházi lakások szellőzőinek tisztítása biztonsági kérdés. Az általunk 
képviselt épületekben a szellőzőrendszerek tisztítását a jogszabályban 
előírt ütemezés szerint rendszeresen elvégeztetjük – tudatta facebook ol-
dalán az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt.
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Lomtalanítás lesz Óbuda-Békásme-
gyeren március 25. és április 4. kö-
zött – ahogy arról előző lapunkban 
is beszámoltunk. A köztisztaság 
megőrzése céljából hívott össze 
egyeztető megbeszélést Bús Balázs 
polgármester. 

Az egyeztetésen részt vett a 
Fővárosi Közterület-fenn-

tartó Zrt., a Fővárosi Rendésze-
ti Igazgatóság, a BRFK III. kerü-
leti Rendőrkapitányságának, az 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t 
Zrt., Óbuda-Békásmegyer Köz-
terület Felügyeletének valamint 
a Budapest III. kerületi Polgárőr 
Egyesületének képviselője. 

A megbeszélésen összegezték 
az elmúlt év tapasztalatait, amely-
ből kiderült, hogy sikerült gördü-
lékenyen intézni a lomtalanítást. 
Az érintettek jól tudtak együttmű-

ködni. A lakosság az utólagos ta-
karítást hiányolta leginkább, ezért 
a résztvevőktől Bús Balázs ennek 
hatékonyabb koordinálását kérte. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a lomtalanítás időpontja előtt két 
nappal már szükéges a rendőri je-
lenlét, hogy elkerüljék a zaklatá-
sokat a kirakott hulladékok körül. 

A tavaly, a polgármester kez-
deményezésére bevezetett lom-

talanítási forró drót, a +36-30-
338-5926 idén is működik. Itt 
lehet bejelenteni a lomtalanítás-
sal kapcsolatos problémákat. 

A megbeszélésen Bús Ba-
lázs polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy az önkormányzat min-
den szükséges segítséget megad 
az érintetteknek ahhoz, hogy a 
lakosok elégedettek legyenek a 
lomtalanítással. 

A kutyás közösségek számára rendezett fórumot az Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete. Elsősorban a Hajógyári-sziget zöld felületein törté-
nő kutyasétáltatás volt a téma. Az eseményen jelen volt az Óbuda-Békás-
megyer Városfejlesztő Nonprofi t Kft. képviselője, valamint a kerületi ku-
tyás közösségek képviselői. 

A kerületi közterület-felügyelet képviselője tájékoztatta a meg-
jelenteket arról, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

új kutyaürülék-gyűjtőket és tájékoztató táblákat helyez el a szige-
ten. Mindezen túl forrást biztosít a Városfal utcai kutyafuttató át-
helyezésére és megújítására. Új kutyafuttatót is kialakítanak ha-
marosan Bús Balázs polgármester kezdeményezésére. 

A párbeszéden kiderült, hogy a kutyás közösségek elsősorban a 
póráz nélküli sétáltatást szeretnék megvalósítani. Ennek érdeké-
ben azt javasolták, hogy mérjék fel, mely időpontok lennének erre 
a legalkalmasabbak. Szeretnének olyan területet is, ahol ezt meg-
valósíthatják. Például a Hajógyári-sziget északi részét, de szeret-
nének ilyen területet Pün-
kösdfürdőn is a Duna és a 
kerékpárút közötti részen. 
Igényként merült fel az is, 
hogy a szigeten, a nagy 
parkolóban a sötét miatt 
rendszeresek a gépkocsi-
feltörések. Ezért közvilá-
gítás kialakítását kérték a 
kutyások. Az óbudai köz-
terület-felügyelet mind-
ezen túl tervezi a sziget 
más részein is mobil tér-
fi gyelő kamera felszere-
lését. 

Összesen 62-en és két iskolai osz-
tály jelentkezett az idei év első kö-
zösségi faültetésére, amelyet Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata 
hirdetett meg. A jelentkezés már le-
zárult és az új fákat néhány nap múl-
va elültetik Békásmegyeren és Ka-
szásdűlőn. 

Az elmúlt évben elkezdett 
program sikere után idén 

márciusban 25 fát ültetnek el 
majd az önkéntesek. A műve-
lethez természetesen szakér-
tői segítséget, megfelelő szer-
számokat és védőfelszerelést is 

kapnak. Az ültetőgödröket is 
előre kiássák a facsemetéknek. 
Azok, akik részt vesznek a fa-
ültetésen, nem csak lapátolnak, 
hanem hasznos információkkal 
gazdagodnak. Megismerhetik a 
városi fák típusait, gondozásu-
kat és a városi faültetés lehető-
ségeit. 

A közösségi faültetés nem ér 
véget. Nyár végén ismét lehet 
majd jelentkezni a közös ker-
tészkedésre, amelyre várják is 
az önkénteseket. További infor-
máció kapható a faültetésről a 
fa.obuda.hu oldalon. 

Összefogás a köztisztaságért 

Újabb fákat ültetnek 
Békásmegyeren és Kaszásdűlőn

Párbeszéd a kutyásokkal
A gazdák póráz nélkül sétáltatnának

Fotó: Antal István
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Vendéglátás felsőfokon
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban március 
31-ig látható időszaki kiállításon a Papp vendéglátós dinasztiáról 
tudhatnak meg többet az érdeklődők. Papp Dénes és Papp Dá-
niel, a Kaltenberg Sörház és Étterem tulajdonosai, de felmenő-
ik, Papp Endre, a Mátyás Pince és a bécsi Mathiaskeller, valamint 
Papp József, a kispesti Gödör és Halásztanya irányításával örök-
re beírták nevüket a magyar vendéglátás nagykönyvébe. A kama-
rakiállításon kóstolót kaphatnak a látogatók a jeles dinasztia múlt-
jából és jelenéből. (A múzeum nyitvatartása: keddtől vasárnapig 
10-től 18 óráig. Cím: Korona tér 1.).

Gemenc fotókon
„Hazai tájak” címmel 
Bosnyák László és Ka-
ra József fényképeiből 
nyit meg kiállítást Ste-
iner Gábor fotóriporter 
március 8-án 18 óra-
kor a Kaszásdűlői Kö-
zösségi Házban (3K). A 
tárlat a természetvédel-
mi oltalom alatt álló Ge-
mencre kalauzolja el a 
szemlélőt. A belépés in-
gyenes. Megtekinthető 
április 30-ig a 3K nyit-
vatartási idejében. Cím: 
Pethe Ferenc tér 2.

Játszani jó!
A Kolosy téri Civil Ház-
ban havonta rendezett 
programsorozaton a 
résztvevők megismer-
kedhetnek a játékok tör-
ténetével. A népi játékok 
világáról lesz szó márci-
us 13-án 15 órától. Joó 
Marika előadásán a né-
pi gyermekjátékok vilá-
ga tárul az érdeklődők 
elé. A kézműves foglal-
kozáson madarat és ko-
sarat készíthetnek, a ko-
sárfonás alapjait sajátít-
hatják el az eseményre 
látogatók.

Hogy nyoma maradjon…
Megjelent dr. Gottwald Péter: Hogy 
nyoma maradjon… című könyve. 
Íme az ajánló: „A szerző csaknem 
két évtizeden keresztül reagált kés-
lekedés nélkül a magyar közélet és 
a hazáját ért nemzetközi ítéletek és 
mocskolódások kapcsán hosszabb-
rövidebb írásokkal a Magyar Hírlap 
hasábjain és online felületén. Most 
úgy érezte, e rövid írásokat, publi-
cisztikákat, reagálásokat és levele-
zéseket bele kell helyeznie az ak-
kori aktuális időbe, és olvasmányos 
könyv formájában is közre kell ad-
nia. Azért, hogy nyoma maradjon, 
mielőtt egyszer majd – esetleg fél-
reértelmezve a múló idő okán – tör-
ténelemmé válik. Magam is szere-
tettel ajánlom ezt az érdekes és ér-
tékes kötetet a kedves olvasónak: 
Fricz Tamás”

Koppány Attila festőművész 
„Színes város” című fest-

ménysorozatából nyílt kiállí-
tás az Óbudai Egyetem kiállí-
tóterében. Az ünnepélyes meg-
nyitó napja, február 25-e egy-
ben a művész születésnapja is, 
így a tárlat kettős ünneplésre 
adott okot. A képeket az egye-
tem Bécsi úti campusának au-
lájában március végéig tekint-
hetik meg az érdeklődök.

A „Színes város” című kiállí-
táson bemutatott festmények ak-
ril, vászon technikával készül-

tek, a modern város képi ábrá-
zolásának problémakörét járják 
körbe – különös tekintettel a ge-
ometrikus szerkesztésmódra és 
az intenzív színezésre. A geo-
metrikus síkformák gyakran le-
vegős, atmoszferikus háttér elé 
kerülnek és a sík és tér együttes 
megjelenítésére tesznek kísérle-
tet. Ezáltal bizonyos, ma már or-
todoxnak tekinthető merev kép-
alkotási szabályok feloldását cé-
lozzák. A képek erőteljes hang-
súlyos színezése indokolja a tár-
lat „Színes város” címét.

Borbély festmények
Beltéri aulakiállítás nyílt Borbély Ta-
más képeiből a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). A fes-
tőművész 1979 óta rendszeres kiállító-
ja a Hevesi Művelődési Háznak és szá-
mos más kiállítóteremnek a megyében, 
ahol a Heves megyei Alkotókör tagja-
ként dolgozott. Az Alkotóművészek és 
Művészetbarátok Ráckevei Egyesületé-
nek és a Gyáli Képzőművészek Egye-
sületének tagja jelenleg. A tárlat ingye-
nesen tekinthető meg március 21-ig.

Színes város – modern város

A CSODÁLATOS LEGYEK. A Békásmegyeri Közösségi Ház kültéri ár-
kádkiállítása „A csodálatos legyek – Rahmé Nikola fényképész szemé vel” 
május 31-ig látható ingyenesen. Rahmé Nikola gimnazistaként ismerke-
dett meg a rovarok világával, bogarakat kezdett gyűjteni. Később, a digitá-
lis fényképezőgépek elterjedésének idején a gyűjtést felváltotta a fotózás. 
Úgy 2005 óta fotózza a rovarvilágot, képein a bogarak, legyek és más hat-
lábúak csodálatos világa tárul a nézők szeme elé. (Cím: Csobánka tér 5.).

Fotók: Antal István
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A Mazsola Kuckó Alapítvány és a 
Három Királyfi , Három Királylány 
Mozgalom óbudai csoportja szerve-
zésében mesekönyv-bemutatót tar-
tottak nagy érdeklődés mellett a Ro-
zália utcai Mazsola Kuckóban febru-
ár 22-én.

A különleges Medittitimó 
kalandjai című mesekönyv 

Csender Levente, József Attila-
díjas író első ilyen jellegű mun-
kája. A művet Levente különle-
ges, azaz autizmussal élő kis-
fi a ihlette. Azzal a céllal íródott, 
hogy a mese varázslatos világán 
keresztül mutassa be egy ilyen 
különleges gyermekkel meg-
ajándékozott család mindennap-
jait. A mesekönyv igazi segítsé-

get jelent a fordított, nem tipikus 
fejlődésű gyereket  nevelő csa-
ládoknak, és a „sima” tesóknak, 
hogy derűsebben lássák hétköz-
napjaikat, a „sima” gyermekek-
nek és felnőtteknek, hogy köze-
lebb kerülhessenek ehhez a kü-
lönleges világhoz. A pedagógu-
soknak, a szakembereknek pe-
dig egy remek eszköz arra, hogy 
segítsék az autista gyermekeket 
az elfogadásban, megértésben.

A könyvbemutatón résztve-
vők megismerkedhettek az al-
kotókkal, Csender Levente író-
val, az illusztrátor Szalontai 
Enikővel, akik a mű szereplői 

is egyben; Tyombráf király, Ta-
lán Virág királyné, Lili herceg-

nő, és természetesen Medittiti-
mó. (mazsolakucko.hu)           k

Egy kisfi ú különleges világa

A Csillaghegyi Közössé-
gi Házban (Mátyás király 

útja 13-15.) rendezik min-
den hónapban, egy szerdai na-
pon az Irodalmi Csillagdélu-
tán elnevezésű, népszerű soro-
zatot, amelyen Gyimesi László 
író, költő beszélget a vendégek-
kel. Minden alkalommal a bé-
kásmegyeri Veres Péter Gim-
názium színjátszókörös diákjai 
lépnek fel a délutánon.

A március 13-án 17.30-kor 
kezdődő eseményen Erdei Éva 
festőművész kamarakiállítását 

nyitják meg. A tárlat március 
29-ig látható.

Csák Gyöngyi költővel talál-
kozhatnak 18 órától az érdeklő-
dők. Az alkotó a középnemze-
dék egyre ismertebb, egyre nép-
szerűbb képviselője. Költészete 
magas hőfokon fejezi ki az érett 
asszonyiság világformáló ere-
jét, miközben azt a fi nom, érzé-
keny lírát hordozza, ami alapve-
tően megkülönbözteti őt költő-
társaitól. Vele beszélget Gyime-
si László az Irodalmi Csillag-
délutánon. A belépés ingyenes.

FoodPlay/Gastro-játék
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum március 21-
én megnyíló időszaki kiállításán szereplő alkotók az ételhez és 
az étkezéshez kapcsolódó, folyamatosan változó ízlések és kap-
csolódási referenciák ismeretében hozzák létre műveiket, ala-
kítják ki saját stílusukat. Alkotásaik közös nevezője egyrészt az 
étel, mint eszköz vagy szimbolikus jelentéssel bíró inspiráció, 
másrészt a képi megfogalmazás játékossága. A csoportban dol-
gozó fotóművészek és stylistok a németalföldi festményeket idé-
ző képi világtól a minimalista megfogalmazásokig nagyon tág stí-
luspalettáról dolgoznak. Ezt a változatos alkotói attitűdöt, a műfaj 
meghatározó alkotóit vonultatja fel a május 12-ig látható kiállítás. 
(Cím: Korona tér 1. Nyitva keddtől vasárnapig10-től 18 óráig).

Irodalmi Csillagdélután

Tovább látható a kiállítás
Tovább látogatható az Égetett geometria. Zománcművészeti kísér-
letek Bonyhádon (1968-1972) című tárlat, a Vasarely Múzeum új idő-
szaki kiállítása. A kiállítás, amely a a hatvanas-hetvenes évek ne-
oavantgárd művészeinek a Bonyhádi Zománcgyárban létrehozott 
egyedi felfogású műveit mutatja be, megtekinthető március 17-ig.

Fotók: Antal István
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Az 1848/1849-es for-
radalom és szabad-

ságharc alkalmából, a 
nemzeti ünnep elő es-
téjén, március 14-én 17 
órától nagyszabású to-
borzót tartanak. A Kolo-
sy tér területe katonai tá-

borrá alakul, ahol beso-
roznak kicsit és nagyot a 
huszárok közé. A prog-
ram: kézműves foglal-
kozás, csákó-, párta- és 
kokárdakészítés 17 órá-
tól. Katonai toborzó és 
táncház a Göncöl Nép-

táncegyütessel szintén 
17 órai kezdettel. Zenél a 
Rigó Zenekar.

Kortárs kiállítás nyí-
lik az Óbudai Kul-

turális Központ San Mar-
co Galériájában március 
8-án 18 órakor a város-
részhez köthető Hecken-
ast-Landerer Nyomda 
fennállásának 170. évfor-
dulójához kapcsolódóan. 
Feledy Balázs művésze-
ti író nyitja meg a tárla-
tot, melyen több generá-
ció mutatkozik be. Neves 

kortárs képzőművészek 
mellett meghívtak a kép-
zőművészeti egyetemről 
is hallgatókat, hogy mu-
tassák be a könyvhöz és 
a nyomtatáshoz kapcso-
lódó munkáikat. Köz-
reműködik a Józsa gitár 
duó. (Megtekinthető in-
gyenesen március 29-ig, 
hétköznaponként 9-től 16 
óráig a San Marco utca 
81. szám alatt).

Barangoló farsang, március 15-e
A Civil Házban (Kolosy tér 2., a piac első emeletén) 
minden hónap egyik szombat délelőttjén az adott 
időszak ünnepeit, eseményeit, szokásait járják kör-
be a résztvevők szakavatott néprajzosok, muzeoló-
gusok segítségével. 
Híres farsangok, érdekes jelmezek kerültek sor-
ra február 23-án. V. Katajev: Hétszínvirág című me-
sejátékát gyerekek adták elő. A műsort követő kéz-
műves foglalkozáson papírtányérok felhasználásá-
val készültek farsangi álarcok.
Március 15-e emlékezete: az 1848/1849-es for-
radalom és szabadságharc hőseire emlékeznek 
versekkel, dalokkal a március 9-én 11 órakor kez-
dődő Barangolón. Ezt követően képes totóra és 
kézműves foglalkozásra várják az érdeklődőket, 
akik nemzeti színű selyemzászlót festenek.

170 éves a Heckenast-
Landerer Nyomda

Fotók: Antal István

Március 15-ei toborzó 
a Kolosy téren

A haza minden 
előtt!

Ünnepi programok 
március 15-én:
9 óra – Magyarország 
nemzeti lobogójának 
ünnepélyes felvonása.
9.30 – Huszármenet a 
Múzeumkertbe: Kos-
suth tér-Alkotmány utca-
Bajcsy-Zsilinszky út-Er-
zsébet tér Károly körút – 
Múzeum körút útvonalon
10.30 – Ünnepség a 
Nemzeti Múzeum kert-
jében. Ünnepi beszé-
det mond: Orbán Viktor, 
Magyarország minisz-
terelnöke.
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A Csillaghegyi Mozgás és 
Szabadidő Sport Egyesület 
(CSMSZ SE) asztalitenisz 
szakosztálya idén jubilál, ti-
zedik éve fogadja a sportág 
iránt érdeklődőket. Az egye-
sület mára túllépte a 100 fős 
taglétszámot, az alapítástól 
kezdődően kiemelt célja az 
utánpótlás-nevelés, a sza-
badidő hasznos eltöltése.

A CSMSZ SE alapító-
elnöke, Kelen Ba-

lázs időt, energiát nem 
kímélve szervezte, majd 
indította útjára az egye-
sületet, rövid idő alatt te-
remtett nyüzsgő sport-
életet a rendszeres moz-
gásra vágyó és amatőr 
szinten versenyezni kí-
vánó iskolások és felnőt-
tek számára. 

- Milyen indíttatásból 
jött létre az asztalitenisz 
szakosztály?

- 2008-ban a kezdet a 
Mozgás tábor volt, ahol a 
két ping-pongasztal folya-
matos kihasználtsága és 
a szülők unszolása hozta 
az ötletet, hogy egyesület-
re lenne szükség. Feltűnt, 
hogy az egyébként igen 
népszerű sportág egyetlen 
kerületi klub listáján sem 
szerepel, adódott az ötlet: 
itt az ideje megalapítani az 
asztalitenisz szakosztályt.

- Az asztalitenisz iránt 
egyre nő az érdeklődés, 
már a kerület határait is 

túllépték. Mi a népszerű-
ség titka?

- Említettem már, hogy 
a kerületben rajtunk kívül 
nincs szervezetten mű-
ködő asztalitenisz klub. 
Mi egyaránt  kínáljuk a 
verseny- és a szabadidő-
sport lehetőségeit. Után-
pótlás korosztályainkat 
6-14 évesek alkotják, il-
letve felnőtt és nyugdíjas 
amatőr hölgyek és férfi -
ak is aktívan jelen vannak 
egyesületünk életében. 
Fontosnak tartjuk, hogy 
minél több család és bará-
ti társaság számára is elér-
hetők legyünk.

- Ilyen nagy létszám 
mozgásigényének kielé-
gítése nem egyszerű fel-
adat.

- Valóban gondot – de 
kellemes gondot – jelent 
a száz pingpongos moz-
gatása. Három helyszí-
nen tartunk edzéseket, 
házi versenyeket: a Med-
gyessy Ferenc Általános 
Iskola és a Bárczi Gé-
za Általános Iskola régi 
helyszíneink, legújabban 
már Budakalászon is van 
több csoportunk. A Kós 
Károly Művelődési Ház-
ban főleg a kezdők tanul-
ják az alapokat, hozzájuk 
csatlakoznak gyerekek 
Ürömről és Pomázról.

- Kik alkotják a szak-
mai stábot?

- Edzői stábunk jelen-
leg négy főből áll. Ve-
zetőedző Zácher Gizel-
la (Senior vb I. és II. 
hely, Eb II. és III. hely), 
Frank Béla (vb I. és Eb I. 
hely), valamint Pályi At-
tila szakedző, Tóth Valé-
ria segédedző. 

- Az edzések mellett van 
lehetőség hivatalos verse-
nyeken való indulásra?

- Egyesületünk 2019-
es szezontól csapatot in-
dít a budapesti kerületi 
bajnokságban. A korábbi 

években a hozzánk járó 
gyerekek a kerületi és bu-
dapesti iskolai versenye-
ken illetve a 2018/2019-
es budapesti iskolák kö-
zötti csapatbajnokságok-
ról szép számmal hoztak 
el értékes helyezéseket.

- Vannak egyéb sportos 
rendezvényeik?

- A 13 éve működő Kid’s 
Mozgás- és Készségfej-
lesztő Napközis Táborunk 
gazdag programmal várja 
a gyerekeket: a tenisz, asz-
talitenisz, pedálos gokart, 
karate, hipp-hopp tánc lab-
darúgás, kerékpár, gyalog-

túra és medencézés mellett 
kézműves foglalkozások, 
valamint ifjúságvédelmi 
program (balesetmegelő-
zés, természetismeret) él-
ményben gazdag nyári al-
ternatívát nyújt. Táborunk 
helyszíne a budakalászi 
Kós Károly Művelődési 
Ház és szabadtéri sportpá-
lyái. Az egy hetes turnusok 
a mozgás és a készségfej-
lesztés jegyében zajlanak, 
a gyerekek oldott légkör-
ben, vidám hangulatban 
múlatják az időt, élvezik 
az iskolamentes napokat.

Kép és szöveg: la

Asztalitenisz csak amatőröknek

Kelen Balázs alapító elnök oktatóként is hasznosítja sokéves tapasztalatát

A III. kerületi TVE OB I/B-s női vízi-
labda csapata az elmúlt szezonban 
végig versenyben volt a feljutásért 
vívott harcban, az osztályváltás 
azonban nem sikerült. Ebben az 
idényben szakmai és játékos vona-
lon is tovább erősödve ismét csatá-
ba száll az elitbe kerülésért.

Remekül indult a bajnokság, 
a Györe Lajos által vezetett 

csapat sorra nyerte a mérkőzé-
seket. A legfontosabb találko-
zón azonban megtört a lendü-
let, a BVSC-Zugló súlyosnak 
mondható, hat gólos (11-17) ve-
reséget mért a lányokra. A so-
ron következő OSC elleni mér-
kőzés előtt nyugodtnak tűnt 
Györe Lajos, ám felkapta fe-
jét a neki szegezett „célegye-
nesbe ért már a csapat?” kér-
dés hallatán. - Apám mindig azt 
mondta, nyugtával kell dicsér-
ni a napot, én is azt gondolom, 
most még csak legfeljebb fé-

lúton vagyunk, sok minden el-
dőlhet a következő mérkőzése-
ken – bölcselkedett a sokat ta-
pasztalt mesteredző. Az A-HID 
OSC Újbuda elleni találkozón a 
lányok mintha feledtetni szeret-
ték volna a három nappal koráb-
bi BVSC elleni kisiklást, szin-
te víz alá nyomták (23-4) a bá-

tortalan nyusziként küzdő, igen 
gyenge napot kifogó ellenfe-
let. - A BVSC elleni vereségre 
számítani lehetett – folytatta a 
mester a mérkőzés után-, hiszen 
tavaly legyőztük őket, ezért a 
visszavágástól fűtve, az OB I/A 
osztályú csapat keretéből visz-
szahívott játékosokkal megerő-

södve most fölénk tudtak kere-
kedni. A célunk azonban válto-
zatlan, játékosállományunk és 
az egyesületi háttér alkalmas-
sá tesz minket az A osztályban 
való szereplésre. A rájátszás so-
rán dőlhet el a sorsunk. Ha a lá-
nyok tudásuk alapján teljesíte-
nek, motiváltan játszanak, ha 
az utolsó mérkőzések előtt be-
hozhatatlan előnnyel vezetnek, 
akkor jöhet a „célegyenesbe ért 
már a csapat?” kérdés. Arra már 
gondolkodás nélkül, széles mo-
soly kíséretében rávágom: Igen!

Kép és szöveg:  lovas

Félúton a legmagasabb osztály felé

Az alapszakasz állása 6 for-
duló után: 1. III. kerületi TVE 6 
mérkőzés 5 győzelem, 0 döntet-
len, 1 vereség, +72 gólkülönbség 
(116-44), 15 pont. 2. BVSC-Zug-
ló: 6- 5-0-1, +41 (91-50). 3. A-HÍD 
OSC Újbuda 6-3-0-3, +3 (79-76).
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Mint arról lapunk előző számában 
beszámoltunk, elkezdődött a békás-
megyeri Milton Friedman Egyete-
men a Nyugdíjasok Óbudai Akadé-
miájának XVI. féléve. Az ingyenes 
plenáris előadások továbbra is igen 
népszerűek a szépkorúak körében.

Május közepéig még kilenc 
előadást hallhatnak az ér-

deklődők csütörtökönként 14 
órától a Kelta utca 2. szám alat-
ti egyetem Patria termében. A 

program: dr. Kelecsényi Lász-
ló fi lmesztéta Karády Katalin 
életpályájáról, a Karády-kul-
tuszról beszél március 14-én. * 
Dr. Jászberényi József főisko-
lai tanár témája március 21-én: 
párkapcsolati problémák idős 
korban – mit adhat ehhez a ta-
nulás?  * Kárpáti Zsuzsa tanár, 
fordító március 28-ai előadásá-
nak címe: Az idősödés művé-
szete – egy olasz geriáter sze-
mével. * Pénzügyi ismeretek 

szerepelnek napirenden április 
4-én: dr. Szakács Attila főisko-
lai docens a pénzügyi tudatos-
ságot járja körül, mely idős kor-
ban is igen fontos szempont. * 
Közel-Kelet, katonai bizton-
ság, terrorizmus – ez olvasha-
tó az órarendben április 11-én 
dr. Kiss-Benedek József nyug-
állományú ezredes, biztonság-
politikai szakértő előadásában. 
* Jó gyakorlatok – Az ÚJBUDA 
60+ szenior programot mutatja 
be Toldi Tamás referens, prog-

ram menedzser április 18-án. 
* Az április 25-ei programot 
még szervezik. Előre láthatóan 
egészségügyi téma lesz a Rich-
ter Nyrt. szakembere előadá-
sában. * A bipoláris erőterek-
ről – az EU jelenéről és jövőjé-
ről tudhatnak meg többet a hall-
gatók május 2-án Ujhelyy Attila 
kommunikációs szakembertől. 
* Az évzáró előadást május 16-
án szintén 14 órától tartják, ek-
kor osztják ki a részvételt igazo-
ló okleveleket.                   K. M.

Továbbra is népszerű a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

Ingyenes plenáris előadások csütörtökönként

Ingyenes szenior klubok
Pándi Ágnes vezetésével az egyetem B06-os termébe várják 
szenior klubba az érdeklődőket: március 19-én 16 órától Süli Má-
ria úti beszámolója Izlandról vagy Albániáról. * Egy szenior vidob-
logger lesz a klub vendége április 2-án 16 órai kezdettel. * Szikla-
kert ápolás játékos délutánnal szerepel a programban április 30-
án 16 órakor. * Idényzáró kerti partit rendeznek május 14-én szin-
tén 16 órai kezdettel.
Világjárók klubja Pintér Ágnes vezetésével: Angliába utaznak 
(Bournemouth-Pool; Hengistbury Head; Tyneham; Ner Forest 
National Park; Stonehenge; Bath) képzeletben a résztvevők már-
cius 19-én 14 órától. * Baltikum (Riga; Jurmala; Valmiera; Tal-
lin; Kaunas; Vilnius) lesz az úti cél április 16-án 14 órai kezdettel. 
* Európai fővárosokról esik szó május 14-én, a megszokott idő-
pontban, 14 órától.  

A hagyományos batyus sváb bált a Békásmegyeri Közösségi Házban ren-
dezte meg február 23-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület, Bús Balázs polgármester fővédnökségével. Az ese-
ményt Kelemen Viktória alpolgármester nyitotta meg. Német nemzetiségi 
dalcsokorral lépett fel a Braunhaxler Dalkör, majd a Szigetszentmártoni If-
júsági Tánccsoport fergeteges műsora szórakoztatta a közönséget. 
A Zwickl Polka Party fúvós zenekar gondoskodott a talpalávalóról

Batyus sváb bál Békásmegyeren

Számítógépes ismeretek időseknek
Az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Idősebbek is 
elkezdhetik!” című tanfolyam következő kurzusa március 26-án 
kezdődik Óbuda-Békásmegyer Nemzetiségi Önkormányzata és 
a „Braunhaxler” Egyesület szervezésében. Érdeklődés és jelent-
kezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.

Fotók: Antal István
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A gyermekek egészségügyi ellátá-
sáról indít konzultációt Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata. Várják 
a lakosság észrevételeit és javasla-
tát a szolgáltatásról. A kérdőlapok 
nem csak a kerület számos pont-
ján, hanem az interneten is megta-
lálhatók. 

A kérdőíven olyan kérdések-
re adhat nak választ a lako-

sok mint, hogy mennyire elége-
dettek a gyermekek alapellátá-
sának körülményeivel, a helyi 
egészségügyi és védőnői szol-
gáltatáshoz való hozzáféréssel, 
az infrastrukturális állapotok-
kal, az épületek kialakításával, 
az intézmények felszereltségé-
vel és ezek fi nanszírozásával. A 
válaszokból eredő tapasztalato-
kat felhasználja és beépíti az ön-
kormányzat az Egészséges Bu-
dapest Programba. 

A kérdőív kitöltése természe-
tesen anonim, vagyis nem kell 
személyes adatokat megadni, 
még nevet sem. 

A kérdőív online megtalál-
ható a www.konzultacio.obu-

da.hu honlapon. A papír la-
pú kérdőív megtalálható va-
lamennyi gyermekorvosi ren-
delőben, védőnői tanácsadó-
ban, valamint az önkormány-
zati óvodákban, bölcsődékben 
valamint a gyűjtőpontokon: 
Óbudai Kulturális Központ 
(San Marco  utca 81.), Kaszás-

dűlői Kulturális Központ 3K 
(Pethe Ferenc tér 2.), Békás-
megyeri Közösségi Ház (Cso-
bánka tér 5.), Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház (Mátyás király út-
ja 13–15.), Szent Margit Ren-
delőintézet, Vörösvári úti ren-
delő (Vörösvári út 88-96.), 
Szent Margit Rendelőintézet, 

Csobánka téri rendelő (Cso-
bánka tér 6.), Tüdőszűrő Ál-
lomás és Tüdőgondozó Inté-
zet (Laktanya utca 4.), Ügyfél-
szolgálat (Harrer Pál utca 2.), 
Polgármesteri Hivatal (Fő tér 
3.), Szent Margit Kórház Szü-
lészeti Osztálya (Bécsi út 132., 
A épület, III. emelet). 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata várja a véleményeket

Konzultáció a gyermekegészségügyről

Az óbudai gyermekek szakorvosi el-
látása a kerületi rendelőintézeteken 
kívül a Svábhegyi Gyermekgyógyin-
tézetben is biztosított. Így a kerület-
ben lefedett a gyermekorvosi szak-
ellátás. 

Az intézetben OEP fi nan-
szírozott, tehát ingyenes 

szakorvosi ellátást vehetnek 
igényben a kis páciensek. Az 
intézet, OEP fi nanszírozott ren-
delésein több mint 13 ezer gyer-
mek ellátását biztosítja éven-
te, köztük közel 4 ezer új bete-
get lát el. 

A rendeléseken, a tüdőgyó-
gyászat, az allergológia, vala-
mint a kivizsgáláshoz kapcso-
lódó társszakmák, a fül-orr-gé-
gészet, illetve a gyermekkardi-
ológia területén tizenhét, szak-
területén komoly tapasztalattal 
rendelkező szakorvos valamint 
képzett csecsemő- és gyermek-
gyógyászati illetve pulmonoló-
giai szakasszisztensek várják a 
beteg gyermekeket.  

Az említett négy, egymást or-
vosi szempontból átfedő szakte-
rület mellett az intézet az aller-
giás tünetek teljes kivizsgálá-
sához az elmúlt években társ és 
kiegészítő szakmákkal bővítet-
te portfólióját. Így a bőrgyógyá-
szat, gasztroenterológia szak-
területeivel, majd az igények 
megnövekedésével, az általá-
nos csecsemő- és gyermekgyó-
gyászattól az endokrinológián, 
a fejlődésneurológián, a sebé-

szeti tanácsadáson és sok egyéb 
szakterületen keresztül, egészen 
a 2015-ös év őszétől megnyílt 
gyermek és felnőtt szemészeti 
centrumig. 

Az intézet weboldalán a szü-
lők online (www.svabhegy.eu) 
mind a TB támogatott, mind a 
magánrendelésekre bejelentkez-
hetnek közvetlenül a választott 
orvoshoz, amely jelentősen le-
rövidíti az érkezéskor a regiszt-
rációra fordított időt. 

Országos Allergia Központ-
ként az intézet felnőtt betegek 
ellátását is végzi mind TB fi nan-
szírozott, mind magánellátás 
keretében. A felnőtt TB támo-
gatott allergia rendelések más 
helyszínen várják a betegeket, a 
Péterfy kórházzal együttműköd-
ve, az Alsó erdősor utca 7. szám 
alatti (régi Erzsébet kórház) ren-
delőben látják el a 18 év feletti 
pácienseket.

12 éve a kerületiek szolgálatában

Óbudán a gyermek-szakellátás biztosított

Klubfoglalkozás cukorbetegeknek
A Cukorbetegek Budapesti Egyesület Óbudai Klubjának 
következő foglalkozása március 12-én lesz a Szent Mar-
git Kórház „A” épület I. emeletén (Bécsi út 132.). A program 
15.30-kor kezdődik koleszterin és vércukor méréssel, majd 
16 órától A diabéteszes láb megelőzése címmel tart előadást 
dr. Halászlaki Csaba. 
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- A páciens előjegyzé-
si rendszerükben február 
1-jétől 5 percenként tud-
nak időpontot biztosíta-
ni a betegeik részére. Mi-
lyen tapasztalatai van-
nak az elmúlt bő egy hó-
nap alapján?

- Azért alakítottuk át a 
laboratóriumi vizsgálatok 
előjegyzési menetrendjét, 
hogy naponta minél több 
páciens részére tudjunk 
időpontot biztosítani. Azt 
vártuk, hogy az időpont 
nélkül és időponttal érke-
ző betegek aránya az utób-
bi javára billen néhány 
nap alapján, azonban a na-
pi statisztikákat elemezve 

azt mutatták , hogy az elő-
jegyzett páciensek száma 
csekély mértékben emel-
kedett. A reggeli órák-
ban továbbra is rendszere-
sen azt tapasztaljuk, hogy 
egyszerre akár 30-40 páci-
ens várakozik vérvételre. 
Kollégáimmal több alka-
lommal is kora reggeltől 
a váróban ülve fi gyeltük, 
mi történik a gyakorlat-
ban. Azt láttuk, hogy azok 
a páciensek, akik időpont-
ra érkeztek, az előjegy-
zett időpont előtt 5-7 perc-
cel az automatából behí-
vószámot kértek, a rend-
szer regisztrálta jelenlétü-
ket és gyakorlatilag perc-

re pontosan hívták őket a 
betegfelvételi pulthoz, on-
nan pedig szinte egyene-
sen a vérvételi szobába 
szólították, tehát érkezés-
től távozásig nagyjából 20 
percet töltöttek a rendelő-
intézetben. A tumultus oka 
pedig az volt, hogy a be-
tegek döntő többsége idő-
pont nélkül jött, ez pedig 
kevéssé kiszámítható és 
hosszas várakozással jár-
hat, hiszen az automatizált 
behívó rendszer az idő-
pontra érkezőket részesíti 
előnyben. 

- Tehát az időpontkérés 
a kulcsa mindennek?

- Az előjegyzés rendszert 
visz a laboratórium napi 
működésébe, a páciensek 
számára pedig egy tervez-
hető folyamattá válik. De 
van itt még egy fontos in-
formáció, amelyet szintén 
a kimutatásaink bizonyítot-
tak. A Szent Margit Rende-
lőintézetnek is, mint min-
den egészségügyi intéz-
ménynek van egy terüle-
ti illetékessége. Az elmúlt 
évben a területi illetékes-
ségünkön kívüli ellátottak 
száma alulról súrolta a 20 
százalékot, ami azt jelenti, 
hogy például egy előjegy-
zési rendszerben majdnem 
minden ötödik helyet olyan 
páciens foglalt el, akit nem 
lett volna kötelességünk el-
látni. A laboratórium kapa-
citását tehát növelni fogjuk 
azáltal, hogy a jövőben 
csak azokat a pácienseket 
tudjuk fogadni, akik III. 
kerületi állandó vagy ide-
iglenes lakcímmel rendel-
keznek és/vagy III. kerü-
leti családorvosuktól hoz-
nak beutalót.

- A laboratóriumban 
tehát racionalizált és ki-

számítható működést ter-
veznek?

- Pontosan erre törek-
szünk, ezért 2019. ápri-
lis 1-jétől csak Óbuda-
Békásmegyer lakosságát 
szolgálja ki a Szent Mar-
git Rendelőintézet labo-
ratóriuma, valamint elő-
jegyzés kötelessé tesszük 
a vérvételeket és minta-
adásokat. 

Időpontot ráadásul nem 
rendelőintézetünk tele-
fonszámain kérhetnek, 
hanem a kifejezetten la-
borelőjegyzéssel foglal-
kozó call centerünkön 
keresztül, amely a +36-
21-383-2229-es (nem 
emelt díjas, helyi tari-
fával hívható) telefon-
számon érhető el. A call 
centeres munkatársakat 
is folyamatosan teszteljük 
próbahívásokkal és eddig 
minden esetben 1-2 mun-
kanapon belül kaptak idő-
pontot a próbahívók, így 
arra buzdítok mindenkit, 
hogy már március folya-
mán is bátran kérjenek 
időpontot, így tervezhe-
tőbbé, kiszámíthatóbbá és 
gördülékenyebbé téve az 
ügymenetet.  

Előjegyzéssel gyorsabb 
laboratóriumi vizsgálatok 

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Szent Margit 
Rendelőintézet Vörösvári úti és Csobánka téri laboratóriu-
mában a várakozási idő lényegesen csökkent azon pácien-
sek esetében, akik időpontot kértek a családorvos vagy 
szakorvos által előírt vizsgálatokra. Az elmúlt hetek ta-
pasztalata azonban azt mutatta, hogy az előjegyzett páci-
ensek aránya az időpont nélkül érkezőkhöz képest minimá-
lisan emelkedett. Ezért született az a döntés, hogy a rende-
lőintézet teljesen szabályozottá teszi a laboratóriumi vizs-
gálatokat. A témával kapcsolatban dr. Budai Andrással, a 
Szent Margit Rendelőintézet igazgatójával beszélgettünk.
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Köztudott, hogy a jóga gyakorlása segít a testi-
lelki egyensúly megteremtésében. Nem kell hoz-
zá előképzettség, nem kell, hogy fi tt vagy hajlé-
kony legyen valaki, a lényeg a gyakorláson van. 
Az önkormányzat fenntartásában működő kö-
zösségi házak mindegyikében színvonalas jóga-
órákat vehetnek igénybe a lakosok. A kulturális 
központok mellett számos helyen van lehetőség 
részt venni a foglalkozásokon.

A napi jóga-gyakorlás olyan, mint egy 
oázis. Menedéket ad az élet zűrzavará-

tól. A jóga életmód. Az önfejlesztés legő-
sibb módszere, amely új távlatokat nyit meg 
az egészség, a harmónia, a béke, a stressz 
nélküli élet, s az önmegvalósítás magasabb 
rendje felé. Számos ága, fajtája, típusa van. 
Sokan a jógát még mindig idézőjelben szól-
va csak a mozgással azonosítják. Valóban, 
már az is jó, ha valaki rászánja magát és el-
jár az órákra, hiszen különösen az ülőmun-
kát végzőknek ajánlott, mivel az egész tes-
tet átmozgatja, ezzel segít változtatni a rosz-
sz tartáson. Nem kell hozzá hajlékonynak 

lenni, mindenki az adottságai szerint vé-
gezheti a gyakorlatokat. A jóga igen haté-
kony módja a stressz leküzdésének. Rend-
kívüli módon energetizál, tudatossá tesz. 
Segít önmagunk és mások elfogadásában 

is. Gyakorlásával megnyugvás, elégedett-
ség tölt el bennünket. Jótékony hatással van 
a testre, a lélekre és a szellemre egyaránt. 
Javítja a koncentrációt. Életünk részévé vál-
hat, egy újfajta szemléletmódot ad. 

Jógával a stressz és a betegségek ellen

Jógaórák a közösségi 
házakban

A Csillaghegyi Közösségi 
Házban: Kisgyörgy Orsi jóga-
oktató tart Hatha jógát hétfőn-
ként 18.30-tól 20 óráig. Bővebb 
információ: kisgyorgyorsi@
gmail.com; telefonszám: 06-20-
432-0395, Facebook: Jógamű-
hely - Csillaghegy. Ugyanitt ala-
pozó jógát tart Nagy Eleonóra. 
Elérhetőségek: 06-70-537-5136; 
nagyeleonora@gmail.com. 

Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban: Lovassy László jóga-
órája keddenként 18 órai kez-
dettel. Telefonszám: (06-1) 365-
4960, 06-30-507-8279. Hat-
ha jógát tart Nagy Edit, hétfőn-
ként 18 órától. Csatlakozni le-
het a már működő, haladó cso-
portokhoz! További informáci-
ók: Nagy Edit, mailto:n.edit@
jogatan.hu n.edit@jogatan.hu. 
Honlap: http://www.jogatan.
hu/ www.jogatan.hu. Részletek: 
www.kulturkozpont.hu.

A Békásmegyeri Közössé-
gi Házban fl ow jóga, női jó-
ga és női hormonjóga tanfolya-
mok közül is választhatunk. Az 
órákat dr. Vallyon Andrea tart-
ja. Bővebb információ: 06-30-
900-9336.

A Kaszásdűlői Közössé-
gi Házban gerincjóga kedden-
ként 9.30 órától Kertész-Kiss 
Tamással (06-20-571-9381) és 
Sulák Ágnessel (06-30-974-
0320). Stressz-oldó, közérzet-
javító jóga szerdánként 15.30 
órai kezdettel Sulák Ágnessel. 

A Békásmegyer-ófalui Szent 
József Házban Kovács-Sebes-
tény Csilla tart jógaórát. Temp-
lom utca 20. Telefonszáma: 06-
20-984-9376.

A Civil Házban önszerve-
ződő módon tartanak jógaórát 
hétfőn 14.30 órakor. (Telefon-
szám: (06-1) 240-0262.) 

Jógaórák a kerületben
Az említetteken kívül számos 

helyen tartanak jógaoktatást a 
kerületben. Többek közt: 

Bhaktivedanta Jógaköz-
pont Attila utca 8. T.: 06-30-
216-2883. Kezdő, középhala-
dó és haladó jóga- és életmód 
tanfolyamok. Részletek: www.
bhf.hu. 

LoveYoga Óbuda: Jóga- és 
Egészségközpont Kunigun-
da útja 18. T.: 06-20-269-8832. 
Klasszikus jóga. Hatha jóga, 
energetizáló jóga, gerincjóga, 
kisbabás jóga, yin jóga; aerial 
jóga, kundalini jóga. Részletek: 
www.jogaobuda.hu.

Belső Béka Jógastúdió: Ma-
dzsar József utca 4. T.: 06-20-
581-0946. Kezdő jóga, gerinc-
jóga, szenior jóga, székes jó-
ga, yin jóga, stretching, zúzda. 
Részletek: www.belsobekajo-
ga.hu. 

Gabala Pilates és Jóga Stú-
dió: Bécsi út 314/C. T.: 06-70-
391-9820. Hatha jóga, gerinc-
jóga, Hatha fl ow, gyermek jó-
ga, kismama jóga. Részletek: 
www.gabala-egeszseg.hu. 

Gyöngy Életmód Központ 
és Jóga Stúdió: Bécsi út 58. T.: 
06-30-249-3884. Hatha jóga, 
gerinc jóga, ashtanga, agni, kis-
mama jóga, gyerek jóga, gerinc 
tréning, chi-kung, meditáció. 
Részletek: www.joga-obuda.hu. 

Yoga Park Jógastúdió: Zá-
hony utca 7. T.: 06-30-221- 
5508. Hatha, gerincjóga, inf-
ra jóga, slow power, offi ce exp-
ress, power jóga, bodyart, ama-
zon jóga, fl ow. Részletek: www.
yogapark.hu. 

Tavasz Fitness: Tavasz utca 
7. T.: 240-5103. A számos moz-
gásforma mellett jógaórát is tar-
tanak. Részletek: www.tavasz-
fi tness.hu. 

Mandala Jóga Római: Ná-
nási út 30. T.: (06)-70-604-6599. 
Hatha jóga, gerincjóga, fl ow jó-
ga, női jóga, Astanga. Részle-
tek: www.mandalajoga.hu. 

Sun Palace Fitness: Nagy-
szombat utca 1. T.: 250-9068. 
Gerincjóga, vezetett Astanga jó-
ga, jóga fl ow, stretchig. Részle-
tek: www.sunpalacefi tness.hu. 

Twins Gym: Hatha jóga. 
Bécsi út 126. T.: (06)-30-230-
5309. Részletek: www.thai-
kickbox.hu. 

Sup Budapest: Kossuth La-
jos üdülőpart 33. T.: (06)-30-
701-9318. Vízen (deszkán) vé-
gezhető Sup jóga. Részletek: 
www.suphungary.com/supjoga. 

Amasole jógastúdió: Mo-
nostori út 29. T. (06)-30-835-
3277. Többek közt megemelt 
hőmérsékleten végezhető jóga-
órákat tartanak. Hot power, So-
le hot, fl ow, Hatha, yin, gerinc-
jóga, női jóga, kisbabás jóga, 
kismama jóga, gyertyafényes 
Sole hot. Részletek: www.ama-
solejoga.hu. 

Az Országos Onkológiai Intézet Központi Sterilizálójá-
ba betanított munkára műtőssegédi pozícióra keresünk 
munkatársakat. 
Főbb tevékenységek: műszerek, eszközök fertőtlenítése 
mosogatógépekkel, eszközök szakszerű csomagolása, ste-
rilizálása sterilizáló gépekkel.
A munkakör 8 általános iskolai végzettséggel betölthe-
tő, de érettségi és szakirányú végzettség előnyt jelent. A 
munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Bér megegyezés szerint.
Önéletrajzokat várjuk az apig@oncol.hu e-mail címre, 
vagy postai úton: Országos Onkológiai Intézet, Ápolási 
Igazgatóság, 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. 

Fotó: Antal István
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Óbudai sziréna

A II. és III. kerületi Bíróság a 
Lajos utcai Buda Square Iro-
daházba költözött az év ele-
jén. Itt az igazságszolgálta-
táshoz méltó, XXI. századi 
körülmények között intézhe-
tik peres ügyeiket az állam-
polgárok, végezhetik munká-
jukat a bíróságon dolgozók. 

A jövőt csak úgy le-
het megteremteni, 

ha álmodunk róla – ezzel 
a gondolattal kezdte kö-
szöntőjét dr. Handó Tün-
de, az Országos Bírósági 
Hivatal (OBH) elnöke az 
Óbudai Bíróság február 
26-ai átadó ünnepségén. 
Hangsúlyozta: az álmok 
megvalósításáért sokak-
nak együtt kell tenni, 
hogy teremtsünk és al-
kossunk.

- Az ember életében 
vannak bizonyos mérföld-
kövek, amikor valami új 
kezdődik. A társadalom 
számára is vannak ilyen 
jelentős mérföldkövek, 
így a mai napra a jelenlé-
vőknek így kell tekinteni-
ük. Az OBH egyik straté-
giai célja, hogy a bírákat, 
igazságügyi alkalmazot-
takat méltó körülmények 
között helyezze el – muta-

tott rá az OBH elnöke. - A 
nem megfelelő állapot-
ban lévő épületek felújítá-
sa, akár új épületek kere-
sése azért is szükségszerű, 
mert azokban több millió 
ügyfél fordul meg és fon-
tos, hogy megfelelő kör-
nyezetben fogadjuk a hoz-
zánk fordulókat. Az ítélet-
ről ismerszik meg a bíró, 
a bíróról a bíróság, a bíró-
ság pedig az állam lelkiis-
merete. Az OBH feladata 
az is, hogy olyan környe-
zetet teremtsen a munka-
társaknak és az ügyfelek-

nek is, amely méltó az 
igazságszolgáltatáshoz.

Beszéde végén dr. 
Handó Tünde kiemelte, 
hogy a mai kor csak a ki-
egyezéskori aranykorhoz 
hasonlítható, hiszen ma 
már nincsen olyan igény, 
amelynek a bírósági szer-
vezetrendszer nem tudna 
megfelelni.

Dr. Polgárné dr. Vi-
da Judit, a Fővárosi Tör-
vényszék elnöke szólt ar-
ról, hogy olyan épüle-
tet kapott az Óbudai Bí-
róság, amely nem csak 

szép és hasznos, de ren-
delkezik minden olyan 
adottsággal, amely nap-
jainkban nem csak a 
munkatársak, hanem a 
jogkereső közönség szá-
mára szükséges.

Dr. Láng Zsolt, a II. ke-
rület polgármestere a köl-
tözés fontosságát hangsú-
lyozta, mert ennek köszön-
hetően a II. és a III. kerületi 
polgárok méltó, XXI. szá-
zadi körülmények között 
intézhetik bírósági ügyei-
ket. Hangsúlyozta az OBH 
elnöke által elmondotta-
kat, mely szerint a bíróság 
az állam lelkiismerete, hi-
szen akkor érezhetjük ma-
gunkat biztonságban, ha 
azok az alapvető rendsze-
rek és szervek jól működ-
nek, amelyekben az embe-
rek bíznak.

Dr. Kovács József, a 
Budapesti II. és III. kerü-

leti Bíróság elnöke beszélt 
a régi, Miklós utcai épü-
letről, az ott eltöltött évek-
ről osztott meg vidám tör-
téneteket a jelenlévőkkel. 
Elmondta azt is, hogy a 
megnövekedett dolgozói 
létszám kezelésére már 
nem volt alkalmas régi he-
lyük, ezért az új épület ki-
választásánál annak mére-
te és elhelyezkedése volt 
a legfontosabb szempont. 
Végül köszönetet mon-
dott azoknak a munkatár-
saknak, akik a költözés le-
bonyolításában kiemelke-
dő szerepet vállaltak.

Hasznos helyiségek
Az átadási ünnepség 

után a résztvevők meg-
tekintették a kor követel-
ményeinek minden tekin-
tetben megfelelő ügyfél-
központot. Ezt az Orszá-
gos Bírósági Hivatalnak 
köszönhetően alakították 
ki, és az országban a har-
madik, amelyet az egysé-
ges arculatterv szerint ren-
deztek be. Az épület több 
olyan hasznos helyiséggel 
bővült, amelyekre  az elő-
zőekben nem volt lehető-
ség. Az eseményre meghí-
vottak megnézték többek 
között a gyermekmeg-
hallgató és mediációs szo-
bát, a tárgyalókat és a dol-
gozók munkahelyeit is.

A bíróság címe: Lajos 
utca 48-66. Telefonszám: 
06-1-430-6500. Posta-
cím: 1300 Bp., Pf.: 22. (Ez 
utóbbi két elérhetőség nem 
változott).                     km

A Lajos utcába költöztek

XXI. századi körülmények az Óbudai Bíróságon

Fotó: Egri Dalma

Előadás a bű nmegelőzésről
A III. kerületben élő látássérültek Lámpás Klubja már-
cius 22-én 10 órakor tartja következő klubnapját a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Ez 
alkalommal a bűnmegelőzésről tart előadást a III. kerü-
leti Rendőrkapitányság erre illetékes munkatársa. Fon-
tos hallani olyan körülményekről, melyekre mindennap 
fokozottan oda kell fi gyelni nemcsak látássérülteknek. 
Minden érdeklődőt hívnak és várnak a szervezők.



26 2019. 5. számPÁLYÁZAT – HIRDETÉS

Felhívás 
„Pedagógiai Érdemekért” kitüntetés 

és „Elismerő Oklevél” adományozására 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 23/1996. (VI.1.) számú rendeleté-
vel a kerületben dolgozó pedagógusok elismerésére „Pedagógi-
ai Érdemekért” kitüntetést alapított, mely évente legfeljebb 15 
fő részére adományozható. 
Ugyanezen rendelet értelmében 3 darab „Elismerő Oklevél” 
adományozható a kerület oktatási intézményeiben legalább 10 
éve lelkiismeretes munkát végző, nem pedagógus közalkalma-
zottak részére. 
A „Pedagógiai Érdemekért” kitüntetésre és az „Elismerő 
Oklevél”-re az intézményvezetők, pedagógusok, szülők és diá-
kok, valamint szakmai szervezetek és az önkormányzat képvise-
lői tehetnek javaslatot. 
A kitüntetési javaslatokat legkésőbb 2019. március 29-éig kér-
jük postai úton, valamint e-mailben is megküldeni a következő 
címekre: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat, Oktatási és Kulturális Osztály (1033 Budapest, Fő 
tér 4., e-mail: horanyi.anna@obuda.hu). 
Minden javaslatot külön kérünk benyújtani részletes indoklással. 
A díjak a Pedagógus Nap keretében kerülnek átadásra 2019. má-
jus 28-án. A jelölésekkel kapcsolatban további információt Ho-
rányi Anna nyújt a 4378-548-as telefonszámon vagy a horanyi.
anna@obuda.hu e-mail címen. 

Felhívás 
„Tiszavölgyi István Díj” adományozására 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Képviselőtestülete a kerületben dolgozó pedagógusok 
elismerésére „Tiszavölgyi István Díj”-at alapított. 
„Tiszavölgyi István Díj” adományozható a kerület középiskolái-
ban dolgozó pedagógusoknak, hosszú időn át tartósan és kiemel-
kedő színvonalon végzett nevelő-oktató munkájukért. 
A „Tiszavölgyi István Díj” kitüntetésre a középiskolák igazgatói, 
iskolai közösségei tehetnek javaslatot. A kitüntetett személyéről 
a polgármester dönt. 
A kitüntetési javaslatokat legkésőbb 2019. március 29-éig kérjük 
postai úton, valamint e-mailben is megküldeni a következő címekre: 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat, Oktatási és Kulturális Osztály (1033 Budapest, Fő tér 4., e-
mail: horanyi.anna@obuda.hu) 
Minden javaslatot külön kérünk benyújtani részletes indoklással. 
A díj a Pedagógus Nap keretében kerül átadásra 2019. május 28-án. 
A jelölésekkel kapcsolatban további információt Horányi Anna 
nyújt a 4378-548-as telefonszámon vagy a horanyi.anna@obu-
da.hu e-mail címen. 

Pályázati felhívás
Ügyvezetőt keres az Óbudai Danubia Zenekar

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet az 
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofi t Kft. vezetői (ügyvezetői) 
munkakörének betöltésére.

Az ügyvezető feladata: a zenekar működtetése. A művészi al-
kotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létreho-
zásának, megőrzésének segítése. Hazai- és külföldi vendégsze-
replések szervezése, az együttes tagjai munkájának elismerése, 
zenei értékek létrehozatala és megőrzése, hagyományőrzés, a 
klasszikus zene megismertetése és népszerűsítése.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkaviszony 
2019. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő ha-
tározott időtartamra jön létre. Az ügyvezető munkába lépésé-
nek kezdő napja: 2019. május 1.

A pályázat benyújtási határidő: az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma honlapján való közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást a Pol-
gármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztálya nyújt a 437-
8553-as telefonszámon. A teljes pályázati kiírás megtalálható a 
https://obuda.hu/blog/palyazat honlapon. 

Kedves horvát barátunk! 
Szeretnénk a III. kerületben élő horvát nemzetiségűek – így a bos-
nyákok, bunyevácok, dalmátok, burgerlandi és gradistyei horvátok, 
rácok, sokácok, valamint a határ menti térségből, Horvátországból 
és a volt Jugoszláviából ide települt horvátok – közösségének kultu-
rális lehetőséget, programokat szervezni a jövőben. A kerületi hor-
vát kisebbségi önkormányzat megszűnésével, más fővárosi progra-
mok voltak csak elérhetőek az itt élők számára. 
Kérjük, amennyiben a fentiekben felsorolt gyökerekkel rendelke-
zik, és szívesen ápolná hovatartozását, jelezze felénk, hogy a későb-
biekben szervezendő programjainkra meginvitálhassuk.
Ha ismer Óbuda-Békásmegyeren horvát származásúakat, kérjük, je-
lezze felé felhívásunkat.
Amennyiben részt venne a horvátok által szervezett kulturális prog-
ramokon, úgy szívesen látunk más érdeklődőket is, kérjük, ezt je-
lezze felénk.
Köszönettel, Szoboszlai Attila, Nincsevics Klára szervezők.
Elérhetőségeink: e-mailen: obudaihorvatok@gmail.com; mobilon: 
Szoboszlai Attila: +36-30-9542-157.

Kerékpár-regisztráció egyénileg
Elérkezett a jobb idő, a merészebb bringások már felpattantak 
drótszamarukra. Azonban érdemes már most gondoskodni a ke-
rékpárok védelméről. Bár a szervezetten meghirdetett kerékpár-
regisztrációs kitelepülések a tél folyamán szüneteltek, előzetes 
egyeztetés és bejelentkezés alapján a BRFK III. kerületi Rendőr-
kapitányságon (Tímár utca 9/A.) fogadnak egyéni, vagy csopor-
tos jelentkezéseket. 
Regisztráltassák kerékpárjukat, hogy lopás esetén legyen esé-
lyük visszakapni! Jelentkezés, időpont-egyeztetés: Bukva Zoltán 
főtörzszászlós. E-mail: bukvaz@budapest.police.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. (1033 Budapest, Moza-
ik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tulajdonában ál-
ló nem lakás céljára szolgáló, üres helyi-
ségek bérbeadására: A helyiségekre kö-
tendő bérleti szerződésekben rögzíteni 
kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlő-
nek meg kell fi zetnie a Bérbeadó által az 
ingatlannal kapcsolatosan kiközölt min-
denkori szemétátalány összegét.

Az önkormányzat tulajdonában álló 
egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szó-
ló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 
96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a he-
lyiségbérleti szerződés időtartama 3 év le-
het raktár célú, b) pontja szerint 5 év lehet 
év minden egyéb funkcióra történő bérbe-
adás esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet be-
nyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, 
szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, 
csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, 
mely letölthető a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen át-
vehető az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia 
kell a megajánlott bérleti díjról, a pályáza-
ti feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg 
kell adnia a helyiségben folytatni kívánt te-
vékenység pontos megnevezését valamint 
csatolnia kell a pályázati formanyomtatvá-
nyon megjelölt okiratokat és igazolnia kell 
a pályázati részvétel feltételeként előírt bá-
natpénz megfi zetését.
A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására 
nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó 
munkanapjának 12.00 órája) követő 60 na-
pig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan 
van lehetőség, azok bontására minden hó-
nap utolsó munkanapján 12.00 órakor 
került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyi-
ségében, melynek kiértékeléséről a Pénz-
ügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- 
kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizott-
ság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük fi gyelem-
be venni, hogy nem lehet bérbe adni a he-
lyiséget annak a vállalkozásnak/személy-
nek, amelynek/akinek: 
az állami vagy a székhely (lakóhely) sze-
rinti önkormányzati adóhatósággal szem-
ben adó- vagy adók módjára behajtandó 
köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság 
számára fi zetési kedvezményt (adómérsék-
lés, elengedés, vagy fi zetési könnyítés) en-
gedélyezett;
az érintett vagy bármely helyiség tekintetében 
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)
Gépészeti

felszereltség
Műszaki 
állapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)

Bánat-
pénz
(Ft)

Berend utca 18., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 25.925,- 31.000,-
Berend utca 22., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 23.800,- 28.000,-
Berend utca 26., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 18.360,- 22.000,-
Bécsi út 88-92., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 14729/2/B/171 58 villany leromlott 24.899,- 29.000,-
Bécsi út 291/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 15.608,- 18.000,-
Bécsi út 293/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-
Bécsi út 293/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-
Föld utca 51., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.740,- 24.000,-
Föld utca 57., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 15.080,- 18.000,-
Gyenes utca 13., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 41.480,- 49.000,-
Hévízi út 9., III. lh.,
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/136 57 villany leromlott 19.323,- 23.000,-
Hunyadi utca 58-60., 
pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 7.392,- 8.000,-
Juhász Gyula utca 10., 
földszinti, utcai

üzlet/
iroda 65552/1/A/101 159 víz, villany, 

távfűtés közepes 192.549,- 231.000,-
Kabar utca 6., fölszin-
ti, utcai iroda 64057/1/A/128 23 víz, villany, 

távfűtés közepes 49.565,- 59.000,-
Kerék utca 36., föld-
szinti, utcai üzlet 18443/10/A/484 52 víz, villany, 

távfűtés közepes 82.368,- 98.000,-
Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 31.633,- 37.000,-
Lajos utca 104., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 17.628,- 21.000,-
Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, táv-

fűtés közepes 30.690,- 36.000,-
Leányfalu utca 19., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 9.792,- 11.000,-
Lukács Gy. utca 3., 
földszinti, utcai üzlet 62321/41/A/309 39 víz, villany leromlott 45.016,- 54.000,-
Meggyfa utca 19., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 49.755,- 59.000,-
Pacsirtamező utca 20., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 54.281,- 65.000,-
Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 19.662,- 23.000,-
Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 31.866,- 38.000,-
Pacsirtamező utca 32., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 26.442,- 31.000,-
Pacsirtamező utca 33., 
földszinti, utcai üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, 

gáz közepes 217.350,- 260.000,-
Raktár utca 56., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 20.001,- 24.000,-
San Marco utca 12-
18/A., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-

San Marco utca 12-
18/B., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-

Selyem utca 4., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.679,- 24.000,-
Selyemfonó utca 8., 
földszinti, utcai iroda 18910/77 /A/51 78 víz, villany, 

távfűtés leromlott 90.012,- 108.000,-
Szellő utca 2.,
földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, 

távfűtés közepes 72.864,- 87.000,-
Szőlő utca 46., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-
Tímár utca 13/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 40.002,- 48.000,-
Tímár utca 15., pince-
szinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen 

leromlott 32.045,- 38.000,-
Tímár utca 17/B-19., 
„B” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„E” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„F” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„H” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen 
leromlott 23.373,- 28.000,-

Tímár utca 26., pince-
szinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, 

gáz
erősen 

leromlott 135.339,- 162.000,-
Váradi utca 1-5., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 22.374,- 26.000,-
Zab utca 8., földszinti, 
utcai raktár 18910/77/A/20  111 víz, villany közepes 69.153,- 82.000,-
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a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását 
megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultsá-
gát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:
az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértéke-
ként előírt megszerzési díj megfi zetését (a megszerzési díj a Pályázó által 
megajánlott bérleti díj három havi összege),
3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óva-
dék megfi zetését Bérbeadó részére (a nyertes által befi zetett bánatpénz ösz-
szege az óvadékba beszámításra kerül),
szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők ki-
építését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a dön-
tés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biz-
tosítására a bánatpénzt befi zetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ NONPROFIT Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 
7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, 
szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). 
A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő 
nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafi -
zetésre kerül. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban 
előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiíró-
ja fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbon-
tást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, 
részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság dönté-
séről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fi zetnie.
A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntés-
ről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést 
nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak te-
kinti és a Pályázó a befi zetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költsé-
gei a Bérlőt terhelik.
A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infl áció KSH 

által közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-
3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a 
fenti telefonszámon és címen.
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 9/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete (az 
önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban végzendő bérlői beruházások 
vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:
102. § Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a PTVB 
döntése alapján jogosult az értéknövelő beruházásokkal összefüggő bér-
beszámítási megállapodások megkötésére az alábbiak szerint:
a) az értéknövelő beruházásokra vonatkozó kérelmet a Vagyonkezelőnél 
kell előterjeszteni. 
b) a kérelemhez csatolni kell a bérleményben tervezett felújítások, átala-
kítások, beruházások tételes és árazott költségvetését, engedély köteles te-
vékenység esetén tervdokumentációt.
c) a b) pontban meghatározott dokumentumok felülvizsgálatát a Vagyon-
kezelő végzi és javaslatot tesz a beszámítandó összeg meghatározására.
d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére az elvégzett és a Vagyon-
kezelő által kiállított teljesítési igazolást követően köthető meg. 
e) a bérbeszámítás a bérleti díj legfeljebb 50%-ág, a fi zetendő megszerzé-
si díj 100%-áig lehetséges, a bérleti jogviszony időtartama a beszámítandó 
összeggel arányosan kerül meghatározásra.
f) amennyiben a bérleti jogviszony az értéknövelő beruházás költségé-
nek megtérülését megelőzően megszűnik, úgy Felek elszámolni kötelesek 
egymással. A fennálló összegből le kell vonni a Bérlő által esetlegesen fel-
halmozott díjtartozások összegét.
A Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság úgy 
219/2018. (IV. 18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormány-
zat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekben végzendő bérlői beru-
házások rendeleti szintű szabályozásának további alkalmazását támogat-
ja azzal, hogy a bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra a tekintetben, hogy az 
a műszaki állapot miatt tartalmaz-e értékcsökkentő tényezőt. Amennyiben 
igen, úgy a bérleti díjat korrigálni kell, tekintettel arra, hogy a bérlemény 
műszaki állapota az értéknövelő beruházás eredményeként változik. A bér-
leti díj korrekciójára a beruházás műszaki átadás-átvétele időpontjától ke-
rül sor. 
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá 2019. március 6-tól a www.obuda.hu és 
a www.ovzrt.hu honlapokra.

Óbudai otthonában, 94 éves korában elhunyt dr. Tatár Albert gyémánt dip-
lomás orvos, a Vörösvári úti szakrendelő korábbi igazgatója.

1965-től nyugdíjba vonulásáig hiva-
tását az óbudai lakosság szolgála-

tában töltötte. 1965-ben az akkor még 
vidékies óbudai hegyvidék háziorvosa 
lett, úttalan utakon, erdei ösvényeken, 
turista jelzések mentén látogatta a fő-
leg idős, magányos betegeit. Régi vá-
gású doktorként gondozta, ápolta bete-
gei testét, lelkét.

A Margit kórház és a Vörösvári úti 
SZTK (hivatalos nevén Szakrendelő In-
tézet) integrációja után a rendelőinté-
zet igazgatója lett. Budapesten elsőként 
szervezte meg a kórház és a poliklini-

ka egységét, ezzel magas színvonalon biztosította a járóbeteg-ellá-
tás szakorvosi hátterét. Igazgatói működése idején épült fel a Cso-
bánka téri szakrendelő, melynek szervezésében tevékenyen részt vett. 
Nyugdíjba vonulása után az Óbudai Téglagyár üzemorvosa lett.

Jó kedélyű, barátságos ember volt, sokan szerették anekdotázó, vidám 
szövegéért. Szép, nagy családot hagyott hátra. Felesége dr. Czeglédi Ág-
nes, három gyermeke Piroska, Gergely és Jeromos, hét unokája és négy 
dédunokája fogja hiányolni kedves simogatását. És hiányolni fog jó ba-
rátod: dr Markovits György.

Elhunyt dr. Tatár Albert

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Békásmegyer közrendjé-
ért és közbiztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú lakosok 
jelentkezését várja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Polgárőr Egye-
sület (Óbudai Polgárőrség).Bővebb felvilágosítás a polgaror.obuda@
gmail.com e-mail címen, vagy a 30/621-6088-as telefonszámon.



30 2019. 5. számCIVIL

Szervezet neve: Adószáma:

Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41

Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41

Alapítvány a Komplex Egészségért 18114036-1-41

Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024-1-41

Aranyág Beteg vagy Mozgássérült Gyermekeket 
Támogató Alapítvány 18075948-1-41

A NÉPZENEOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 19702676-2-41

AQUINCUM BARÁTI KÖR 19023384-2-41

Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41

Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 

Aranyág Mozgássérült és Beteg Gyermekeket 
Támogató Alapítvány 18075948-2-41

„A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A 
HOLNAPÉRT!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43

Atlétikai Sportegyesület Római- fürdő Gázgyár 18106228-1-41

Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41

BALU Sport Egyesület 18117644-1-41

Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41

Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41

Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41

Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási 
Alapítvány 19673752-1-41

BRAUNHAXLER Óbudai Német Hagyományokat 
Ápoló Közhasznú Egyesület 18065475-1-41

Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41

Budai Motor Klub 19802697-1-41

Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú 
Egyesület 18125476-1-41

Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület 18135327-1-41

BHRG Alapítvány 18241343-1-41

Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41

Budapesti Székely Kör 19638933-1-41

Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41

Csicsergő Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43

Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887-1-41

Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41

CSILLAGHEGYI MOZGÁS ÉS SZABADIDŐ SE 18126381-1-41             

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41

Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41

Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41

Derűs Évekért Alapítvány 18129621-1-41  

Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és 
Szabadidősport Egyesület 18112735-1-41

Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola 
(Hapkidosuli) 19704692-1-41

Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41

ELVESZETT ÁLLATOK ALAPÍTVÁNY 18113633-1-41 

ERDŐALJA Alapítvány 19020305-1-41

Esések Iskolája Egyesület 18336377-1-41

Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41

Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41

Európalánta Közhasznú Egyesület 18026827-1-41

Félkör Alapítvány 18299951-1-13

Flexit Szabadidősport Egyesület 18735202-1-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban nagymértékben segíti a kerületben működő civil szerveze-
tek munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg 
civil szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafi gyeléssel!

Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42

„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért 
Alapítvány 18101041-1-41

FULLSPORT SE 18117778-2-41

Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13

GANKAKU SPORTEGYESÜLET 18121094-1-41

Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924-1-41

GÁT Alapítvány 18041222-1-41

Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41

Göncöl Néptáncegyüttes Alapítvány 18512616-1-41

Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41

GRUBER'S GYM SPORTEGYESÜLET 18085143-1-41

Gyermekeink Egészséges Felnőtt Koráért Alapítvány 18029947-1-41

GYERMEKEINKÉRT'91 ALAPÍTVÁNY 19700478-2-41

Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41

"Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért" 
Alapítvány 18079674-1-41

Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41

Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41

Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41

Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41

„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41

Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41

„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41

Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 

K2 Funsports Club 18063428-1-41

Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41

Kassák Alapítvány 19666969-1-41

„KASTÉLY ÓVODA" ALAPÍTVÁNY 18090941-1-41

KASZÁSOK  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41

Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41

Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41

Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült 
Gyermekek Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb 
Jövőjéért

18269253-1-41

Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224-1-41

Kontakt Alapítvány 18095991-1-41

Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41

KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41

Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és 
Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41

„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991-1-41

Külker Evezős Klub, Óbuda 18001903-2-41

Lakóközösségek Életminősége Javításáért Óbuda-
Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 

Ledényi Judo Iskola Közhasznú Sportegyesület 18222102-1-43

LEGYEN A BETŰ JÓ BARÁT ALAPÍTVÁNY 19666608-1-42

Legyetek Jók Alapítvány 18117826-1-41

Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41

Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület 18202678-1-41

Macskaárvaház Alapítvány 18399680-1-41

Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
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Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43

Magyar Hospice Alapítvány 19663258-2-41

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43

Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41

Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41

Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztő, 
Oktatási, Nevelési, Módszertani Továbbképző 
Központ

18125342-1-41

Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit 
Támogató Alapítvány 18081967-1-41

„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért 18136586-1-41

Mi Világunk Alapítvány 18203631-1-41

Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41

MOSOLYGÓ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 18093511-1-41

Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41

Művészettel-Tudománnyal-Hittel a Közösségért 
Közhasznú Egyesület 18281167-1-41

Napsugár Kanóc utcai Óvoda Óvodásait Támogató 
Alapítvány 19664008-1-41

Ne Aggódj Alapítvány 18521937-1-41

Neurofi bromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729-1-41

Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021-1-41 

Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41

Óbudai Brick Factory Baseball és Softball SE. 19624277-1-41

 Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41

Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41

Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41

Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41

Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41

Óbudai Erőemelők Sportegyesülete 18521205-1-41

Óbudai Ganz Vízisport Egyesület 18087808-2-41

Óbudai Judo Club 18116069-2-41

ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SE 18126707-1-41

Óbudai Korfball Klub  18112230-1-42

Óbudai Nagy László - ZÁPOR Diáksport Egyesület 18275870-1-41

Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41

Óbudai Sakkiskola Egyesület 18505294-1-41

Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41

Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató 
Egyesület 18085112-1-41 

Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41

Okosító Alapítvány 18127382-1-41

Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41

Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400-1-41

Pais Dezső DSE 19025537-1-41

 „Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41

Panoráma Életvitel és Sportegyesület 19670591-1-41

PENÚÉL Békásmegyeri Evangélikus Gyülekezetépítő 
Alapítvány 18075096-1-41

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért 19010289-1-42

PRO AQUINCO ALAPÍTVÁNY 19674076-1-41

Previfi tt Sportegyesület 18136201-1-41

Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41

Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41

Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák 
Vízisport Egyesület 18040551-1-41

Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370-2-41

Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41

Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41

Symphonia Alapítvány 18288449-2-43

Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41

Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41

Szérűskerti Napraforgók Alapítvány 10325737-4-44

Tájoló Szociális Egyesület 18594593-1-43

T-Art Alapítvány 19635600-1-41

Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezső 
Ált. Isk.) 18130535-1-41

TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET 19363446-1-41

Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813-1-41

Universum Taekwondo Team Harcművészeti és 
Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41

Új Világ Egyesület 18701146-1-41

VACKOR ÓVODÁSOKAT TÁMOGATÓ 
ALAPÍTVÁNY 18081572-1-41

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesülete 18185030-1-42

„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41

Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41

Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41

Vízililiom Egyesület  18119323-1-41

Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453-1-41

Zöld Almák Óvodai Alapítvány 18076994-1-41

Öregdiák-találkozó az Árpád Gimnáziumban
Idei találkozónkat március 12-én (kedden) 18 órától tarjuk. Az 
egykori osztályok diákjai, tanárai a szokásos módon egy-egy 
osztályteremben találkozhatnak egymással. Kiállításunk témá-
ja ezúttal könyvtárunk története lesz. Gimnáziumunk könyvtá-
ra 1902-ben húsz darab könyvvel (két tanár könyvadományával) 
indult útjára. A látogatók megtudhatják, hogyan gyarapodott az 
idők folyamán a ma mintegy tizenhatezer dokumentumot szám-
láló gyűjtemény, milyen körülmények között, milyen helyiségek-
ben működött, míg végre elfoglalhatta jelenlegi méltó helyét. Az 
említetteken túl bemutatunk számos különlegességet, többek kö-
zött muzeális értékű könyveket, mindenekelőtt legrégebbi köte-
tünket, Pázmány Péter 1637-ben kiadott Az isteni igazságra ve-
zérlő kalauz című művét.
Szeretettel várunk minden régi és jelenlegi árpádos diákot, ér-
deklődőt, könyvbarátot.

Szakápolót, gondozót keresnek 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti jog-
viszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhiva-
tott munkatársakat:
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban),
• gondozó, ápoló  (Nyugdíjasházba napi 12 órás ).
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Valamint egyéb juttatáso-
kat is biztosítunk (BKV bérlet, étkezési hozzájárulás, vidékieknek 
utazási költségtérítés, ruhapénz).
Munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos.
Pályázat benyújtásának módja: az önéletrajz és a végzettsé-
get igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@
kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint további infor-
mációt Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-250-1552-es tele-
fonszámon.
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A színvonalas idősotthonok képesek eleget tenni az emberek sokszínű el-
várásainak. A döntésnél több szempontot mérlegelnek a hozzátartozók, 
akik családtagjukat szeretnék elhelyezni valamilyen okból bentlakásos ott-
honban vagy azok, akik egyedül létük miatt keresnek megoldást minden-
napjaik jobbá tételére. Sokuknak elsődleges a függetlenség, önállóság 
megőrzése, a biztos lakhatás, a napi gondoktól mentes élet, az egészség-
megőrző szolgáltatások, a támogató közösség, a sokszínű kulturális prog-
ramok. Természetesen nem utolsó szempont az ár sem. Mivel társadal-
munk elöregedése miatt egyre többen szembesülnek azzal, miként tudnak 
teljes értékű nyugdíjas éveket élni, összeállításunkkal azoknak szeretnénk 
segíteni, akik idősotthonba vonuláson gondolkodnak vagy szerettük szín-
vonalas ellátásához keresnek megoldást. Az idősek bentlakásos ellátásá-
nak III. kerületi lehetőségeit foglaltuk össze az alábbiakban. Ezek alapján 
könnyen összehasonlítható az intézmények szolgáltatásai és természete-
sen az is, hogy mindez mibe kerül. 

Art-Vital Idősek Otthona
(1039 Bp., Szent István utca 14.)

Az intézményben, amely 2014 óta működik Békásmegyeren, 
családias, nyugodt környezetben gondozzák a lakókat. A szakkép-
zett munkatársak több éves tapasztalattal, korszerű eszközökkel 
tudnak segítséget nyújtani ahhoz, hogy az otthonban élő idősek és 
betegek emberhez méltó életet élhessenek életük utolsó szakaszá-
ban is. Szeretettel, odafi gyeléssel és szakmai tudással gondozzák 
és ápolják a szépkorúakat. 

Bekerülés az ország egész területéről lehetséges. Itt nem kell 
egyszeri hozzájárulási díjat fi zetni. Az intézményi ellátási térítési 
díj: 159 ezer forint (havidíj); 5 ezer 300 forint (napidíj).

Az elhelyezés egy- és kétágyas szobákban történik, napi három-
szori étkezéssel, diétás menü kérhető. Az épület akadálymentesí-
tett, a közlekedést lift segíti. Az otthonban 84 gondozott elhelyezé-
sére van lehetőség. Minden szobához fürdőszoba, 30 csatornás ká-
beltelevízió és hűtőszekrény tartozik. 

A nap 24 órájában szakképzett nővérek teljesítenek szolgálatot, 
végzik a lakók gondozását, ápolását. Nemrégiben nyílt meg az el-
ső emeleten a demens részleg, ahol az ebben a betegségben szen-
vedők kapnak teljes körű ellátást. Háziorvosi vizit hetente kétszer, 
pszichiáter, sebész és urológus vizitek kétheti és havi rendszeres-
séggel, szakorvosi ellátás és az alap gyógyszer szükséglet beszer-
zése biztosított. Igény esetén gyógytorna.

Az otthont gondozott park veszi körül. Az épület előtt fedett te-
raszon levegőzhetnek a lakók. Az Art-Vital Idősek Otthona nyílt 
napján zenés, grillezős kerti partit rendeznek minden évben. Ren-
geteg kulturális programot szerveznek a lakóknak. Nagy népszerű-
ségnek örvend a „Színház házhoz jön” program, havonta operett és 
zenés műsorok, színdarabok, felolvasó estek, hagyományőrző és 
folklór műsorok váltják egymást.

(Bővebben az intézmény honlapján: art-vital.hu vagy telefonon a 
454-0523-as telefonszámon).

CAT-OTTHON Nonprofi t Kft. Idősek Otthona
(1037 Bp., Újvár utca 2.)

A CAT-OTTHON száz férőhelyes (18 fő részére úgynevezett lak-
osztályos elhelyezést tudnak biztosítani) ápolást, gondozást nyújtó 
idősek otthona Óbudán. Az intézmény célja és feladata, hogy ellá-
tottai számára békés, nyugodt otthont, fi zikai és egészségügyi ellá-
tást biztosítson, valamint pszichés gondozást, célszerű és hasznos 
időtöltést, kikapcsolódást, foglalkozást szervezzen, megteremtse a 
közösségi életet.

A kétszintes épületben apartmanok és 1-3 ágyas szobák vannak. 
Az apartmanok lakói saját fürdőszobát használhatnak. A közös für-
dőhelyiségek a folyosóról nyílnak. Minden szobához tartozik egy 
gardrób, egy hideg-meleg vizes mosdó. 

A bentlakásos otthont azoknak tartják fent, akik már betöltötték 
a nyugdíjkorhatárt, állapotuk miatt folyamatos gondozást igényel-
nek, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak. Az intézmény ille-
tékességi területe Budapest, de a lakók 15 százalékáig területen kí-
vüliek is felvehetők.  

Beköltözés csak egyszeri bekerülési hozzájárulás teljes összegé-
nek befi zetése után történik Az ellátásért fi zetendő díj 2019-ben: 
1 napi 4 ezer 500 forint, havi 135 ezer forint. Átmeneti ellátás: 6 
ezer forint.

Szolgáltatások egyebek mellett: belgyógyász-háziorvos által irá-
nyított szakápolás-gondozás. 24 órás egészségügyi ellátás nővé-
rek segítségével. Napi ötszöri étkezés, házias ételek, szükség ese-
tén diéta biztosított. Az idősek korának, érdeklődésének és igénye-
inek megfelelő programok, mint például kirándulások, színházlá-
togatások, különféle foglalkozások kis- és nagycsoportban. Képes-
ség- és készségfejlesztés. Gyógytorna vagy ágytorna mozgástera-
peuta irányításával.

Az Újvár utcai otthont körülvevő hegyek tiszta levegője, a festői 
látvány és a szépen gondozott park megnyugtató környezetet nyújt 
az itt élőknek. Az épület kétszintes, a szintek közötti átjárhatósá-
got lift biztosítja. 

(Bővebb tájékoztatás: 250-0911/115 mellék, e-mail: catott@-on-
line.hu)

Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona
(1031 Bp., Ányos út 3.)

A III. kerületi bentlakásos otthonban 75 ember ellátását tudják 
biztosítani. Az intézmény parkkal, kerttel, lifttel rendelkezik. Há-
ziállat bevihető.

Az itt elhelyezettek életkörülményeinek, gondozásuk személyi 
és tárgyi feltételeinek javítása, ezzel életminőségük növelése a cél. 

Az elhelyezés apartmanokban történik, melyekben fürdőszoba 
és kis konyha van. Vannak családi, 2 fős szobák is. Betegszobai 
férőhelyek csak nők részére biztosítottak. A térítési díj maximális 

Hasznos segítség az intézmények összehasonlításához

Bentlakásos idősotthonok Óbudán
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összege (2018. április 1-től érvényes): 104.100 forint. A kétágyas 
lakrészért az egyszeri belépési hozzájárulás összege: 1 millió 800 
ezer forint. Térítési díj: 135 ezer forint/fő/hó.

Étkezés/ellátás: napi legalább háromszori étkezés, ebből leg-
alább egy alkalom meleg étel, diétás étrend igényelhető. Napi 24 
órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozók-
kal. Rendszeres orvosi felügyelet, szükség esetén szakorvosi, kór-
házi ellátás. Egészségmegőrző programok. 

Az otthonba alapvetően csak a budapesti állandó lakcímmel ren-
delkezők jelentkezhetnek, más településekről csak külön enge-
déllyel lehetséges a bekerülés. Valamennyi Fővárosi Önkormány-
zat által fenntartott intézménybe a Felvételt Előkészítő Csoporton  
(FECS) keresztül lehet bekerülni: 1054 Bp., Bajcsy Zsilinszky út 
36-38. Tel.: 374-0077. Zöldszám: 06-80/20-33-77- E-mail: fecs@
budapest.hu A FECS iroda ügyfélfogadási rendje: hétfőn 12-től 17 
óráig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 
11 óráig. Itt adnak felvilágosítást a jelentkezés folyamatáról.

(Az Ányos úti otthonról többet az idosekoldala.hu oldalon olvas-
hatnak. Az intézmény telefonszáma: 388-7305, e-mail: belatok7@t-
online.hu)

Gaudiopolis Békásmegyeri 
Evangélikus Szeretetház

(1038 Bp., Mező utca 12.)

Az otthon 25 négyzetméteres alapterületű apartmanjaiban egy 
vagy kétágyas elhelyezésre van lehetőség. Ha kétágyas elhelye-
zést kér valaki – tehát vállalja, hogy összeköltözi egy másik lakó-
val –, bútorozott szobát kínálnak. A teljes ellátást nyújtó szolgál-
tatás díja ekkor: 191 ezer forint/hó. Egyágyas elhelyezéskor a la-
kók saját bútoraikkal költöznek: A szolgáltatás díja ez esetben: 248 
ezer 100 forint/hó.

A teljes ellátásba a lakhatás, napi háromszori étkezés, mosodai 
szolgálat, takarítás, közösségi programok, állandó nővérügyelet, 
háziorvosi ellátás tartozik. Jogszabályi előírás alapján bizonyos 
gyógyszerek benne foglaltatnak az alapdíjban. Ez az összeg azon-

ban nem tartalmazza  telefon, a kábeltelevízió és bizonyos gyógy-
szerek költségét, azok a lakót terhelik.

Az otthonban, illetve az evangélikus gyülekezeti központban 
rendszeresen tartott közösségi-kulturális programok, kiállítások, 
koncertek, előadások látogatása a lakók számára ingyenes.

Az egyéni higiénés szolgáltatásokért (fodrász, pedikűr, gyógy-
masszőr, kozmetikus stb.), valamint az alternatív közösségi-kultu-
rális programokért és kirándulásokért külön kell fi zetni.

(A Szeretetotthon működéséről, a jelentkezés feltételeiről a ga-
udiopolis.hu web oldalon tudhat meg többet. Telefonszám: 454-
0646 és 454-7799.)

Házi gondozók jelentkezését várják
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti 
jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhi-
vatott munkatársakat: 
gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás).
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Önkormányzati 
munkaköri pótlékot és egyéb juttatásokat is biztosítunk (BKV 
bérlet, étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérítés, 
ruhapénz).
Munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos.
Pályázat benyújtásának módja: az önéletrajz és a végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@
kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint további infor-
mációt Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-250-1552-es tele-
fonszámon.

Fotók: Antal István
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Sor-
szám Út / utca Szint Lift

Mozgáskorlá-
tozottak szá-
mára alkal-
mas

m2 Szoba-
szám Komfortfokozat

Alap
lakbér Ft/

m2

Vízátalány 
díja

Lakásbérleti díj-
ba beszámítható

1) Attila utca mf. nincs nem 74 2 komfortos 743 --- 1.300.000,-Ft
2) Bécsi út as. nincs nem 63 2+1 komfortos 646 11.340.-Ft    800.000,-Ft
3) Fényes Adolf utca fszt. nincs nem 40 1 komfortos 646 2.000.-Ft    650.000,-Ft
4) Füst Milán utca 6 van igen 50 1+2 összkomfortos 706 ---    500.000,-Ft
5) Kabar utca 8 van nem 66 3 összkomfortos 706 19.932.-Ft 1.350.000,-Ft
6) Lajos utca fszt. nincs nem 55 1+1 komfortos 646 --- 1.050.000,-Ft
7) Madzsar József utca 1 nincs nem 53 2 összkomfortos 706 ---    950.000,-Ft
8) Margitliget utca 10 van igen 52 1+1 összkomfortos 706 22.412.-Ft    750.000,-Ft
9) Pacsirtamező utca fszt. nincs nem 26 1 komfortos 646 --- 1.100.000,-Ft

10) Pacsirtamező utca fszt. nincs nem 25 1
komfort nélküli/fel-

újítás után kom-
fortos

646 --- 1.200.000,-Ft

11) Sramli utca 2 nincs nem 72 3 összkomfortos 706 14.400.-Ft 1.000.000,-Ft
12) Tímár utca 4 nincs nem 37 1 komfortos 646 10.249.-Ft 1.400.000,-Ft
13) Zápor utca 2 nincs nem 49 2 összkomfortos 706 10.535.-Ft    900.000,-Ft
14) Viador utca fszt. nincs nem 25 1 komfortos 646  2.860.-Ft    600.000,-Ft
15) Viador utca fszt. nincs nem 19 1 komfortos 646  2.090.-Ft    650.000,-Ft
16) Víziorgona utca 10 van igen 50 2 összkomfortos 706 ---- 1.150.000,-Ft

Pályázati kiírás önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások 
költségelven való bérbeadására

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő 
alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás és a lakásokról készült mű-
szaki leírások személyesen megtekinthetők 
Budapest Főváros III. kerületi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 
Budapest, Harrer Pál utca 2.), és az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. központ-
jában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), va-

lamint a lakásokról készült fotókkal együtt  
elérhető az önkormányzat honlapján (www.
obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő Non-
profi t Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pá-
lyázatra történő jelentkezéshez nyomtatvá-
nyok 2019. március 8. napjától Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, vala-
mint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügy-
félszolgálati Irodájában átvehetők. A pályá-
zati nyomtatványok beszerzése és a pályáza-
ton való részvétel ingyenes. 

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkor-
mányzati rendelet, illetve a Fővárosi Köz-
gyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ár-
megállapításai alapján módosulhatnak.
Ahol vízátalánydíj került feltüntetésre, ott 
technikai okok miatt a vízfogyasztás nem 
a vízóra alapján, hanem átalány díj szerint 
történik.
Az alaplakbér összege az 1. lakás esetében 
tartalmazza a lakás kerületen belüli elhe-
lyezkedése alapján számított 15 százalékos 
növelő tényezőt.

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hi-
vatalos értesítés kézhezvételét követő 15 
napon belül be kell nyújtania a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, Táv-
érzékelési és Földhivatali Főosztály által ki-
állított Ingatlantulajdon esetleges fennállá-
sáról szóló hatósági bizonyítványt.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés 
megkötésétől számított 120 napon belül a 
lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegy-
zőkönyvben részletezettek szerint a felújí-
tási munkálatokat el kell végeznie. Ameny-
nyiben a felújítási kötelezettségnek eleget 
tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott 
időre jön létre. A beköltözés várható idő-
pontja a szerződéskötést követő nap. A bér-
leti jogviszony ismételt biztosítására legfel-
jebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtar-
tamra kerülhet sor. 
A Vagyonkezelő a költségelvű pályázat 
esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési 
jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési 
költség beszámítható összegének mértékéig 
– megállapodást köt a bérlővel a bérbeszá-
mítás módjának meghatározásáról az aláb-
biak szerint:
b) a megállapodás megkötésének feltéte-
le bérbeszámítási előszerződés megkötése, 
amelyre a felújítási kötelezettség megkez-
dése előtt kerül sor,

c) az előszerződésben meghatározott csato-
landó dokumentumok meglétét és a felújí-
tási munka elvégzésének felülvizsgálatát a 
Vagyonkezelő végzi,
d) a bérbeszámítási megállapodás megköté-
sére a Vagyonkezelő által kiállított teljesí-
tésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 
100%-áig lehetséges,
f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbe-
számítás megtérülését megelőzően megszű-
nik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszá-
molni kötelesek egymással a bérbeszámítási 
megállapodásban foglaltak szerint. A fennál-
ló összegből le kell vonni a bérlő által eset-
legesen felhalmozott díjtartozások összegét.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 28. 12 óra.
Helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodája (1033 Budapest, Harrer Pál u. 
2.),Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfél-
szolgálati Irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.),
A pályázat benyújtásakor adategyezte-
tés céljából a pályázók és az együttköltöző 
családtagok személyi azonosító okmányait 
(személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy 
azok másolatát be kell mutatni!
A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- 
és Lakásgazdálkodási Bizottság 2019 máju-
si ülésén bírálja el.

A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosz-
tály a pályázókat legkésőbb 2019. 06. 30. 
napjáig írásban értesíti.
Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogá-
nak elnyerésére kiírt pályázaton való rész-
vétel általános szabályai:
1) Pályázaton azon cselekvőképes sze-
mély vehet részt:
a) aki – valamint a vele együttköltöző sze-
mély – beköltözhető lakással nem rendelke-
zik,
b) akinek a kérelem benyújtásának időpont-
jában nem áll fenn adó vagy adók módjá-
ra behajtható köztartozása, nincs ellene fo-
lyamatban lakbér vagy külön szolgáltatá-
sok díjának meg nem fi zetése miatt bírósá-
gi, végrehajtási eljárás, és az önkormány-
zattal korábban kötött bármely szerződésé-
ből eredő egyéb tartozása nincs,
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven 
belül önkényesen nem költözött be önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakásba, 
d) a pályázó, illetve a vele együttköltöző 
személyek közül legalább egy fő legalább 
6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjsze-
rű ellátásból vagy gyed-ből származó iga-
zolt jövedelemmel rendelkezik, mely jöve-
delem fedezi a lakásfenntartás várható költ-
ségeit,                                Folytatás a 35. oldalon
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e) vállalja a bérleti szerződések közjegy-
zői okiratba foglalásának díját,
f) vállalja, hogy a szerződés megkötése-
kor két havi bérleti díjnak megfelelő óva-
dékot fizet,
g) aki a lakás rendeltetésszerű használat-
ra való alkalmassá tételére, felújítására, 
komfortfokozatának emelésére vállal kö-
telezettséget,
h) a pályázó és a vele együttköltöző sze-
mélyeknek az egy főre jutó nettó jövedel-
me el kell, hogy érje legalább az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át 
(42.750,- Ft),
i) Amennyiben a pályázó jelenleg is 
III. kerületi önkormányzati lakás bérle-
ti jogával rendelkezik, a pályázaton va-
ló részvételének további feltétele, hogy a 
bérlő vállalja korábbi lakásának rendelte-
tésszerű használatra alkalmas állapotban 
történő leadását a bérleti szerződés meg-
kötését követő 120 napon belül, valamint 
a pályázott lakás közüzemi költségeinek 
fizetését a bérleti szerződés megkötését 
követően.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat 
be pályázatot, amelynek nagysága nem 
haladja meg méltányolható lakásigé-
nyének felső határát:
1 személy esetén 1 lakószoba,
2-3 személy esetén 2 lakószoba,
4-5 személy esetén 3 lakószoba,
5-nél több személy esetén minden továb-
bi személy esetén a szobaszám felső ha-
tára fél szobával nő.
3) A pályázati adatlapon a pályázó nyi-
latkozatának tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás(ok) pályázati ki-
írásban rögzített sorszámát(ait), a pályá-
zó esetleges különleges igényeit és azok 
indokát,
b) a pályázó és családja (együttköltöző 
személyek) adatait és a közöttük fennálló 
rokonsági kapcsolat megjelölését,
c) a pályázó és együttköltöző hozzátar-
tozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyo-
ni helyzetéről, valamint jelenlegi lakás-
körülményeiről,
d) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályá-
zati kiírás mellékletét képező műszaki ál-
lapotlap tartalmát megismerte  és 120 na-

pon belül vállalja az abban meghatáro-
zott felújításokat átlagos, jó minőségben,
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 
megfelel a pályázati kiírásban meghatá-
rozott feltételeknek, továbbá, hogy vál-
lalja a lakásbérlettel járó kötelezettsége-
ket,
f) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, 
hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt 
vett-e és hány alkalommal a III. kerüle-
ti Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 
vállalja a bérleti szerződések közjegy-
zői okiratba foglalásának díját, valamint 
vállalja, hogy a szerződés megkötésekor 
két havi bérleti díjnak megfelelő óvadé-
kot fizet,
h) pályázó nyilatkozatát arra vonatkozó-
an, hogy pályázatát az adatvédelmi tájé-
koztató megismerését és elfogadását kö-
vetően nyújtja be.
4) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköltöző sze-
mélyek jövedelmére, vagyoni helyze-
tére, munkaviszonyára, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó 
igazolásokat, nyilatkozatokat
b) amennyiben a pályázó jelenleg is ön-
kormányzati lakás bérlője, az érvényes 
bérleti szerződést valamint a közüzemi 
szolgáltatóknak a tartozásmentességet 
hitelt érdemlő igazolását
c) a pályázat elbírálása szempontjából lé-
nyeges egyéb adatokat, tényeket, körül-
ményeket és nyilatkozatokat.
Az egy főre jutó nettó jövedelem meg-
állapításánál az együtt költöző szemé-
lyek valamennyi jövedelmét (munkajö-
vedelem, társadalombiztosítási-, szociá-
lis ellátások, stb.) figyelembe kell ven-
ni. A havi nettó jövedelem megállapí-
tásánál a pályázat beadását közvetlenül 
megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát 
kell igazolni. A társadalombiztosítási el-
látások vonatkozásában a kérelem be-
adását megelőző egy hónapról szóló jö-
vedelemigazolást, míg vállalkozók ese-
tében a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző adóbevallással le-
zárt időszakról illetékes állami adóható-
ság (NAV) által kiállított hivatalos iga-

zolást kell benyújtani. Az adóbevallás-
sal még le nem zárt időszakról a könyve-
lő által kiállított hivatalos igazolás, en-
nek hiányában a vállalkozó büntetőjogi 
nyilatkozata szükséges az időszak alatt 
szerzett nettó bevételről. Munkanélküli-
ek esetében az illetékességi területükön 
lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolá-
sát csatolják, ugyancsak a pályázat be-
nyújtását megelőző 6 hónapról. Ameny-
nyiben a pályázó gyermekét egyedül ne-
veli, nyilatkozatát a gyermektartásdíj-
ra vonatkozóan, megjelölve annak ösz-
szegét.
Az Egészségügyi, Szociális- és Lakás-
gazdálkodási Bizottság a pályázó által, a 
pályázat leadására nyitva álló határidőn 
belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok 
alapján hozza meg döntését.
5) Egy pályázó legfeljebb három lakás-
ra nyújthat be érvényesen pályázatot, 
amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésé-
vel tehet meg.
6) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszere-
sített nyomtatványon adtak be, 
b) amely hiányosan került benyújtásra, 
c) amely nem felel meg a helyi rendelet-
ben és a pályázati kiírásban meghatáro-
zott feltételeknek. 
7) Pályázatok elbírálásának szempont-
jai:
a) a rendelet keretei között a szociális és 
lakásgazdálkodási területen érintett ál-
landó bizottság határozza meg,
b) a pályázat elbírálásának alapját külö-
nösen a pályázó jövedelmi, vagyoni hely-
zete, szociális és lakhatási körülményei 
képezik.
c) a pályázaton meghirdetett lakások 
50%-át fiatalok részére kell bérbe adni,
d) a fiatalok részére történő bérbeadás 
esetén előnyt élveznek a fiatal házasok,
8) A beérkezett pályázatok elbírálásra 
történő előkészítése érdekében a pályá-
zók által közölt adatokat a Hivatal és a 
Vagyonkezelő a 113. § szerint jogosult 
kezelni és egymás között, valamint har-
madik személy részére továbbítani.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottság

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2010-ben helyi elisme-
rést alapított civil szervezetek részére, mely 
a képviselő-testület döntése alapján „Ba-
lázs Lajos Óbudai Civil Díj” néven kerül 
átadásra 2013-tól.

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

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

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
- Az elismerésben részesítendő civil szerve-
zet nevét, székhelyének címét, a szervezet 
jegyzésére jogosult személy nevét;
- részletes indokolást;
- a javaslattevő személy vagy szervezet ne-
vét és lakcímét, illetve székhelyének címét.
A Díj díszoklevéllel és bruttó 500 ezer fo-
rint pénzjutalommal jár. A Díjazott szerve-
zetről a képviselő-testület dönt a Civil és 

Nemzetiségi Bizottság javaslatának fi gye-
lembevételével.
A „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” ez év 
szeptemberében, az Óbudai Piknik - Civil 
és Nemzetiségi Nap keretében - kerül át-
adásra. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2019. 
április 30-ig (kedd) várják a következő 
címre: Budapest Főváros III. kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala Ifjúsági, Civil és Nemzeti-
ségi Iroda, 1033 Budapest, Fő tér 4.
A Díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban 
további információt Csikósné Mányi Júlia 
nyújt a 437-8645-ös telefonszámon vagy a 
csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Felhívás Balázs Lajos Óbudai Civil Díj adományozására
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-
7526
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Tv-javítás (rejtett költségek nélkül) T.: 
06(30)912-3761, (1)243-9401 (lecserélt LCD, 
LED tévéjét ingyen elszállítom, vagy kész-
pénzért megveszem, hibásat is.)
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Réz- és rozsdamentes küszöbök beszere-
léssel, zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cse-
réje, régi ajtók, ablakok felújítása. Tel.: 06-
20/381-6703, 251-9483
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bútor-
sze relés, vízszerelés, villanyszerelés, mun-
kalapcsere… Tel.: 06-30-960-4525 www. 
999mester.hu
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 40 éve. 0620 423 
5812
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 

PVC, szőnyegpadló lerakás. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Kert-telekrendezés, metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépí-
tés, bozótirtás. Tel.: 06-20-259 6319; 061-
781-4021 www.telekrendezes.hu Hívjon bi-
zalommal!
 Költöztetés, szállítás 36 éves gyakorlat-
tal, ingyenes felmérés, kerületi kedvezmény. 
0630-99-64-538
 Családi és társasházak homlokzati hőszi-
getelése állványozással is. Homlokzatdíszí-
tés, -festés. Szobafestés, -mázolás, -tapétázás. 
Minőséggarancia. Kiss István 0620 3334-489 
www.focusz.hu, deltabau54@gmail.com
 Ingyenes helyszíni felméréssel: Ajtó ablak 
javítása, szigetelése, új gyártása. Konyhabútor 
készítés. Tel:20/2323704
 Vízvezeték- központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter, tel: 0670/3973869
 Fotólabor a Kolosy Üzletházban. Fotó-
poszter, művészi-vászonkép nyomtatása, régi 
fotók reprodukciója. Igazolványkép készítése. 
www. postershop. hu
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20-264-7752
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Csapok, vé-
cék, tartályok cseréje garanciával. Mindenne-
mű vízszerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel. : 06-30/994-2431

Egészség
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kár-
páti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 
06-20/493-1675
 3 alkalmas, 30 perces, ingyenes polari-
záltfény-terápiás kozmetikai ránctalanító, 
bőrregeneráló arckezelés Önnek. Időpont-
egyeztetés és információ: +361 920 1264 
mail: info@polarisol.com, www.polarisol.
com

Oktatás
 A Thalész-kör felvételt hirdet a megürese-
dett helyekre ötödikes és hetedikes tanulók-
nak. Felvételi előkészítés max. 3 fős kiscso-
portokban a Vörösvári úton. Tel.: 06-20/9462-
027
 Matematika-, fi zika-, kémia-, magyarta-
nárok általános- és középiskolásoknak a Vö-
rösvári úton 2-3 fős kiscsoportokban. Tel.: 06-
20/9462-027

 Kémia és biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-
2077
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com

 

Régiség
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásáro-
lunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, karórát, 
régi pénzérmét, borostyánt, festményt, teljes 
hagyatékot. Tel.: 06-30/498-3005 Cím: III. 
ker. Vörösvári út 15. www.obudaoraekszer.hu 
 Kiemelt árat fi zetek mindennemű régisé-
gért: bútorok, festmények, porcelánok, órák, 
könyvek, stb. Teljes hagyatékok kiürítése. 
Díjtalan kiszállás és becslés. Jakab Dorina 
0620-365-10-42
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik 
bútorokat, órákat, ezüstöket, festményeket, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, pénzérméket, 
stb. Tel.: 06-20/280-0151 Üzlet: IX. Ráday u. 
6. e-mail: herendi77@gmaill.com

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzt, régiségeket, 
hagyatékot, bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, vitrintárgyakat, könyveket, var-
rógépet, szőrmét, bizsukat, törtaranyat, éksze-
reket, értékbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-20/544-0027
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, képeslapokat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Lakásmegoldást keresek 7 millió forint 
készpénzzel. Tel.: 0630 864 1128 e-mail: eu@
nax.hu
 Orvos házaspár venne kisgyermeke részé-
re idős hölgytől, úrtól lakást holtig tartó ha-
szonélvezet megtartása mellett. 06-20/326-
1345
 Nánási lakóparkban 60 m2-es lakás kiadó. 
Tel.: 06-1/267-0525

Állás
 Konténeres autóra gépkocsivezetőt kere-
sünk C-E kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: 
06(30)948-4000
 Magyar Posta alvállalkozója postai előfi ze-
tett újságok és szórólapok kézbesítésére, haj-

nali kezdéssel kézbesítőt keres a belvárosban. 
Tel.: 0620-221-6247
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-
tosokat keresünk Budapest kerületeibe. Je-
lentkezni a hr@statek. hu e-mail címen lehet.
 Nyilvános WC-be (II. kerület) nyugdíjas 
nőt felveszünk. T: 20/270-7161
 Kertgondozásban jártas kollégát keresünk 
kerti és egyéb feladatra. Másodállás vagy 
frissnyugdíjas. Tel.: 0670 549 4958
 Víz-, gáz-, fűtésszerelő segítőt, szakembert 
keres. 0620 423 5812
 Szentendrén óvárosi ruhaüzletembe aktív, 
idegen nyelvet beszélő nyugdíjas hölgyet ke-
resek eladónak. 0620 396 5306
 Budapest 3. kerületi dohányboltokba mun-
katársakat keresünk. Csapatunk hosszútáv-
ra tervező, megbízható jelentkezővel szeret-
ne bővülni. Jelentkezést a fulop.anna@trakk.
hu e-mail címre várjuk.
 Római-parti vízitelepjeinkre keresünk 
csónakmestereket. Jelentkezni személyesen, 
önéletrajzzal munkanapokon 8-15 óra között 
Nánási út 65. 3. emeleten. BMSK Zrt.
 A Bringóhintó Kft. NYUGDÍJAS és DI-
ÁK munkatársakat keres, fagylalt-és jégkrém 
árusításra a Margitszigetre. Tel. : 06-20-423-
4600, E-mail: bringo@bringohinto. hu
 Apósom mellé házvezető női segítséget 
keresek. Négyhetes váltásban, ottlakással. 
06302034722, Bakosné Katalin

 

Egyéb
Leinformálható nyugdíjas hölgy családse-

gítést vállal. T. : 06-20-233-8700

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

Szemléletformáló mesekönyvvel 
bővült a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal oktatási program-
ja. Az elsősorban 3. és 4. osztályosok-
nak szóló „Mese hab-
bal, szülinappal” című 
történetet Gévai Csil-
la meseíró jegyzi. A ki-
adványt Zsigó Róbert, 
élelmiszerlánc-felügye-
letért felelős államtit-
kár mutatta be a Csil-
laghegyi Általános Is-
kolában február 20-án. 
A mesekönyv legfonto-
sabb üzenete: ha helye-
sen bánunk az élelmi-
szereinkkel, azok egy-
szerre jelentenek kre-
atív kikapcsolódást és 
örömforrást az életünk-
ben. Néhány apróságra 
kell csupán odafi gyel-
nünk, hogy az örömbe 

ne keveredjen üröm. A „Mese habbal, 
szülinappal” ingyenesen letölthető a 
Nébih weboldaláról: https://tinyurl.
hu/mJod/

Mesekönyv az ételekről
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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 felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.

Nyitva : H-P 12-18.

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• 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.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 
17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentke-
zés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választóke-
rület 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 szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-
226-7828-as telefonszámon.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti szer ve ze te a Váradi 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. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. 
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-
30-546-2202-es telefonszámon.)
• Az MSZP társasházi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 15-től 
16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-
3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap 
utolsó csütörtökén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 
16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus 
utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a 
budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap má-
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor 
ügyvéd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). 
Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodave-
zetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/
Postafi ók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. 
Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
• Dr. Kiss Éva bíró családjogi tanácsadása 2019 januártól megszűnt.

Új parkolási rend a bevásárlóközpontban
Megváltozott március 5-től az óbudai EuroCenter parkolási rend-
je. A hosszabb távú, vagyis három órát meghaladó parkoló hasz-
nálatért óránként 700 forintot kell fi zetni. Az intézkedés magya-
rázata valószínűleg az lehet, hogy korábban az ingyenes parko-
lás lehetőségét kihasználva, sokan a bevásárlóközpont parkoló-
jában hagyták járművüket a városba menet. Emiatt az EuroCen-
ter parkolója szinte mindig zsúfolásig tele volt. 
„A parkolási rend megváltoztatásával az Önök parkolását szeret-
nénk megkönnyíteni, illetve kényelmesebbé tenni bevásárlásu-
kat” - olvasható a bevásárlóközpont honlapján.




