
Tájékoztatónkban a bölcsődébe va-
ló jelentkezés legfontosabb tudnivaló-
it foglaltuk össze. Határidő: április 30.

Áprilisban színes programokkal ünnep-
lik Varsó-Bemowo és Óbuda-Békásme-
gyer 20 éves testvérvárosi kapcsolatát.

A Hajógyári-szigeten rendezik a nép-
szerű Óbudai Futófesztivált április 27-
én, öt távon. Nevezés: április 23., éjfél.
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Az önkormányzat április 13-án rendezi a kedvezményes muskátli-vásárlási akciót. Felhívás a 31. oldalon

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 7-ei ülésén elfogadta a III. kerület idei költségvetését. Több jelentős fejlesztés 
indul el illetve zárul le a közel 130 ezer lakosú városrészben. A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Bús Balázs polgármester és Puskás Péter, fej-
lesztésekért felelős alpolgármester az Esernyős Szindbád termében március 12-én. A jelentős állami forrásból megvalósuló Békásmegyeri Piac és Kö-
zösségi Tér kialakítása hamarosan befejeződik. Az új épület átadása áprilisban várható                                                                          Tudósítás a 2-3. oldalon

Ismét útjára indul 
az Egészségkörút

Évről évre egyre nagyobb sikernek örvend a 
III. kerületi lakosság körében az Egészségkör-
út Óbudán elnevezésű ingyenes egészségügyi 
szűrőprogram. A szűrések célja 2019-ben is a 
megelőzés, az egészségtudatos gondolkodás 
erősítése az óbuda-békásmegyeri lakosság 
körében.         Részletek a 10. oldalon, felhívás a 11. oldalon

Áprilisban nyithat az új piac Békásmegyeren

Bringásreggelik 
Óbudán

Indul a szezon! Minden hónap utol-
só péntekén egyszerre több hely-
színen várják friss péksüteménnyel, 
kávéval és gyümölcslével a kerék-
párosokat. Első alkalom: március 
29-én 7-től 9 óráig. Előzetes regiszt-
ráció szükséges.   Bővebben a 29. oldalon

Bűncselekmény lesz 
az illegális hulladék-kihelyezés
Átfogó programot dolgoz ki a kormány a sze-
metelés megelőzésére, a hosszú távú megol-
dás érdekében. Az illegális hulladék-kihelye-
zés a jövőben bűncselekménynek számíthat. 
Idén meghosszabbították a TeSzedd! – Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű 
kampányt.                               Beszámoló a 23. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Közösségi tervezés
- A tájékoztató tulajdonkép-

pen a költségvetés elfogadá-
sa utáni összegzés a főbb fej-
lesztésekről. Jó látni, hogy a 
terveink szép sorban valósul-
nak meg – mondta elöljáróban 
Bús Balázs polgármester. Hoz-
zátette: Az idei évben is a kö-
zösségi tervezés volt a vezérel-
ve a kerület költségvetésének. 
Negyedik éve, hogy közösségi 
tervezés mentén öltenek végle-
ges formát a közterületek. Az 
elmúlt évben pedig a közössé-
gi együttélés szabályairól szó-
ló rendelet és a római-parti Ke-
rületi Szabályozási Terv meg-
alkotásában is részt vehettek a 
kerületben élők, a helyi civil 
szervezetek, intézmények.

- A jövő szempontjából is a 
legfontosabb célkitűzésünk a 
közösségi tervezés, amely egy-
bevág az önkormányzat leg-
főbb üzenetével: Közösséget 
építünk – hangsúlyozta a pol-
gármester. Jan Gehl dán épí-
tész egyik gondolatát idézte, 
mely szerint: Az ember legfon-
tosabb szükséglete a többi em-
ber társasága. A várost ezért al-
kalmassá kell tenni a kapcso-
latteremtésre.

A legégetőbb 
probléma 

a közlekedés
Óbuda-Békásmegyer leg-

égetőbb problémája jelenleg 
a közlekedés – hangsúlyozta 
Bús Balázs. Véleménye sze-
rint megoldás a HÉV esetében 
a vonal föld alá süllyesztése le-
hetne, a fővárosi szakaszon. A 
vágányok föld alá helyezésével 
megszűnnének a szintbeli ke-
reszteződések okozta forgalmi 
dugók a kerület több pontján. S 
bár utópisztikusan hangzott, ta-
lán nem lehetetlen álom, hogy 
a vonal fölött, a felszínen kerékpárutat is 
kialakíthatnának. A közlekedés témaköré-
hez kapcsolódva megemlítette az 1-es villa-
mos meghosszabbításának jelenlegi forrás-
hiányát, valamint sürgette az M0 10-11-es 
főutak közötti szakaszának mielőbbi kivite-
lezését.

Szociális ellátások, kultúra
A polgármester felsorolásában kiemelte: 

az önkormányzat több mint 100 kerületi ci-
vil szervezetet támogat különböző formá-
ban. Ezres nagyságrendű azoknak a kerü-

leti lakásoknak a száma, melyeknek az ér-
téke az önkormányzat társasház-támogatá-
si programjában növekedett az elmúlt évek-
ben. A kerületi szociális ellátások terén fon-
tos változás, hogy idén jelentősen bővült a 
jogosultak köre a megemelt jövedelemhatá-
roknak köszönhetően. Az ellátásokat Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata 100 szá-
zalékban saját forrásból biztosítja.

A városrész pezsgő kulturális életéből 
ezúttal az ingyenes múzeumlátogatási le-
hetőséget emelte ki. Ennek köszönhetően 
az elmúlt évben duplájára nőtt a kerületi lá-

togatók száma a helyi múze-
umokban. Idén is folytatód-
nak a nagy népszerűségnek 
örvendő kulturális rendezvé-
nyek, mint többek közt: az 
Óbuda Napja, az Óbudai Ny-
ár, a Sörfesztivál és az Ad-
vent Óbudán.

A polgármester kitért még 
a sportcélú fejlesztésekre, az 
Egészségkörút Óbudán és a 
Guckler Károly Környezet-
védelmi Programra is. Utóbbi 
részeként folytatódik a közös-
ségi faültetés, melynek végső 
célja 10 ezer fás szárú növény 
telepítése. 

Áprilisban elkészül 
az új vásárcsarnok

A fejlesztések részleteiről 
Puskás Péter alpolgármester 
adott tájékoztatást. Legfon-
tosabbak közt említette a je-
lentős állami forrásból meg-
valósuló Békásmegyeri Piac 
és Közösségi Tér kialakítását. 
Az új épület átadása idén áp-
rilisban várható, akkora a je-
lenlegi csarnokban árusító ke-
reskedők már az új épületben 
nyithatnak újra, és használ-
ható lesz a mélygarázs is. A 
csarnok melletti közösségi tér 
és szolgáltatóház, valamint a 
Heltai Jenő tér teljes rekonst-
rukciója 2020 első felében fe-
jeződik be.

Megújulás 
az egészségügyi 

ellátásban
A helyi egészségügyben 

látványos és jelentős fejlesz-
tést hoz az Egészséges Buda-
pest Programban a kormány-
zati forrásból érkező 5,1 mil-
liárd forint. A mintegy félmil-
liárdos önkormányzati ön-
résszel kiegészítve ebből a 
keretből a következő évek-
ben újulhat meg kívül-belül 

előbb a Csobánka téri, majd a Vörösvári 
úti szakrendelő, ide értve az épület és gépé-
szeti felújítást, az orvostechnikai eszközök 
és az informatikai hálózat korszerűsítését a 
Szent Margit Rendelőintézet szakrendelői-
ben. Külön állami támogatásból megújulhat 
a Csillaghegyi Egészségház épülete is, 300 
millió forintból.

Kamerákkal 
a közbiztonság növeléséért
Idén is folytatódik a térfi gyelő-háló-

zat bővítése és korszerűsítése. Új kame-

Jelentős fejlesztések valósulhatnak meg 2019-ben

Áprilisban nyithat az új piac Békásmegyeren

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Budapest III. kerület „Csillaghegyi-öblö-
zet árvízvédelmi fejlesztése, partrende-
zése” projekt keretében, Pünkösdfürdő 
árvízvédelmi rendszerének fejlesztését 
és az ehhez kapcsolódó létesítmények 
megvalósítását közbeszerzési eljáráson 
a SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság Környezetvédelmi és Vízépí-
tési Üzletága nyerte el 2018 júliusában. 
A fejlesztést az indokolja, hogy a klímavál-
tozás hatására egyre gyakrabban fel kell 
készülni a szélsőséges időjárás okozta 
problémákra, következményekre, sőt még 
a szokásos tavaszi és őszi árvíz hirtelen 
jött árhullámaira, melyek a legváratlanabb 
időpontokban is előfordulhatnak. Az árvíz-
védelmi gát építésével biztosítható az árví-
zi károk megelőzése.
A fordulópontot a 2013. évi nagy árvíz je-
lentette. Ennek következményeképp, a biz-
tonság érdekében a kiépítendő védmű ma-
gassága megváltozott, így az új létesítmény 
magassága MÁSZ+1,3 méterre épül ki.
Budapest Főváros Önkormányzata a kedve-
ző városképi megjelenés és a környezetbe 
illeszkedés, ugyanakkor a biztonságos és 
hatékony üzemeltetés érdekében kombinált 
megoldást választott ezen a szakaszon. En-
nek alapja egy fi x vasbeton ülőfal és a szük-
ség esetén felállítható, majd a helyszínről el-
szállítható mobil árvízvédelmi fal. 
A projekt megvalósítása során a már meg-
erősített földtöltés tetejére épülő vasbeton 
ülőfal szélessége 40-50 cm, magassága 
a Pünkösdfürdő utcától északra eső hosz-
szabb szakaszon 40 cm, ettől délre pedig 

1 méter lesz. Az alacsony ülőfal elsősor-
ban védelmi funkciót tölt be, átlagos ma-
gasságú árvizek esetén a töltés és a 40-
100 cm magas ülőfal együttesen már ele-
gendő lesz a víz megfogásához – a mobil 
elemek felhelyezése nélkül is. Azonban az 
elkerülhetetlenül érkező rendkívüli vízállá-
sok esetén a mobil árvízvédelmi fal elemei 
a vasbeton térdfalhoz csatlakoztatva, ott 
rögzítve egységesen végig 60 cm maga-
san kerülnek felépítésre. Árvízmentes idő-
szakokban az ülőfal padként, ülőfelületként 
is használható, kiváló rálátással mind a Du-
nára, mind a másik oldalon létesülő új él-
ményparkra. A töltéskoronán a kerékpárút 
megmarad, sőt újjáépül. Ez szolgál majd a 
gát fenntartási útjaként is. 
Érdemes külön megemlíteni, hogy amíg át-
lagosan 10-15 napig tart a magas vízállás 
a Dunán, a háttérszivárgás 365 napon ke-
resztül jelentkezik. Árvíz után különösen 
fontos, hogy a mentett oldal felé elszivár-
gott víz visszajusson a folyóba. Ennek biz-
tosítására, a megfelelő biztonságú műkö-
dés érdekében, a beruházás során a töl-
téskorona víz felőli oldalán új alépítmény-
ként 10-13 méter mélységig lehatoló szi-
várgás gátló acél szádfal létesül, ehhez 
kapcsolódóan a mentett oldalon a szivár-
gó-rendszer továbbépítése is megtörténik. 
A meglévő beton rámpáknál kulisszanyílá-
sok kerülnek kialakításra a vasbeton ülő-
falon, így a Dunához való lejutás tovább-
ra is biztosítva lesz. Megmaradnak tehát a 
jelenlegi lejárók, és a 13 kulisszanyílás áll 
majd a lakosok, sportolók rendelkezésére. 

Természetesen árvíz idején ezek a kulisz-
szanyílások sem jelenthetnek „rést a paj-
zson”, ezért azokat szükség esetén – az er-
re kialakított rögzítési pontokon – mobil gá-
telemekkel lezárják a Fővárosi Csatorná-
zási Művek munkatársai.
A pünkösdfürdői védvonal jogszabályban 
előírt védelmi szintjének megteremtése 
megnyitja az utat az északról a Barát-pa-
tak, délről pedig a Pünkösdfürdő utca által 
határolt terület rendezésére, új közpark ki-
alakítására.
A területen olyan rekreációs élmény- és 
sportpark létrejötte a cél, ahol igényeihez 
mérten minden korosztály kikapcsolódhat. 
A természetvédelem szempontjait tisztelet-
ben tartó, ökologikus szemlélettel kialakí-
tott parkot kíván létrehozni a fővár os, ahol a 
zöldfelület természetes és növényfajtákban 
gazdag háttere lesz a szabadidő színvona-
las, sportolásra is lehetőséget adó eltöltésé-
nek. Így a tervek szerint létesül többek kö-
zött kosárlabdázásra, kézilabdázásra és fo-
cizásra is alkalmas sportpálya, lesznek to-
vábbá pingpong- és teqball-asztalok, vala-
mint strandröplabda pályák. A sportfunkció-
kon kívül két, minden korosztály számára al-
kalmas játszótér épül. 
A mobilgát melletti területen a kutyatartók 
részére úgynevezett Agility park épül, ahol 
szabadon futtathatják majd kedvenceiket. 
Bízunk benne, hogy a munkálatokkal járó 
átmeneti kellemetlenségekért a megújult 
környezet, de mindenekelőtt a megerő-
sített árvízvédelmi létesítmény kárpótolni 
fogja az érintett lakosokat.

rák felszerelése mellet a tíz-
éves, elavult kamerák cse-
réjére és hálózatfejlesztés-
re is biztosít forrást a kerü-
let elfogadott költségveté-
se. Mint ismeretes, az első 
térfi gyelő kamerák békás-
megyeri telepítését követő 
években az érintett terüle-
ten 70 százalékkal csökkent 
a közterületi bűncselekmé-
nyek száma.

Több park 
készülőben

Ebben az évben zárul le 
(várhatóan júniusban) a 
részben fővárosi TÉR_KÖZ 
pályázati forrásból megva-
lósult Holdudvar park revi-
talizációja. Szintén a nyári 
hónapokban várható a Szép-
völgyi úti park, Óbuda ka-
pujának az elkészülte, jelen-
tős zöldterületi fejlesztés-
sel. Hasonlóan számos új fá-
val gazdagodik a Czetz Já-
nos emlékpark a Lékai bí-
boros téren, Csillaghegyen, 
ahol a megújult park átadá-
sa áprilisban, Czetz János, 
az 1848-1849-es szabadság-
harc legendás tábornoka lo-
vas szobrának avatása pe-
dig ősszel várható. Kaszás-

dűlő központi területén és a Kis-
celli parkban kezdődik idén új kö-
zösségi tervezés. Ezeknek a projek-
teknek a kivitelezésére már rendel-
kezik forrással a kerület, tavaly si-
kerrel indult Óbuda-Békásmegyer 
a főváros TÉR_KÖZ pályázatán. 
A fejlesztések közt említette az al-
polgármester, hogy Békásmegye-
ren egy háromszakaszos futókör is 
megvalósul. 

Fejlesztések 
a Római-parton

Számos fejlesztés várható az idei 
évben a Római-parton, így töb-
bek között elkezdődött a parti fö-
veny megtisztítása az ott erodálódó 
használaton kívüli betonelemektől, 
valamint az invazív növényfajok-
tól. A római-parti szabadstrand ki-
alakítására is megkezdődtek az elő-
készületek, jelenleg a jogszabályi 
háttér előkészítése és a vízminő-
ség-vizsgálatok zajlanak. A Nánási 
út-Királyok útja útvonalon jelentős 
igény mutatkozik a lakosság részé-
ről a buszmegállók környékén zeb-
rák kialakítására. Ezzel kapcsolat-
ban Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának szakemberei koncep-
ciótervet készítenek, és a városrész 
vezetése lobbizik a Fővárosi Ön-
kormányzatnál a mielőbbi megva-
lósítás érdekében.Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

Tájékoztató a pünkösdfürdői árvízvédelmi beruházásról
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- Beszélgetésünk oka az, hogy 
Czeglédy Gergő (MSZP) képvi-
selő kifogásolta, a lapban az ön-
kormányzat költségvetéséről szó-
ló vitában szavai nem úgy vagy 
nem olyan módon hangzottak el. 

- A tudósítás túlzottan tömör 
volt, tehát sok mindent elhallga-
tott abból, amit az ellenzék meg-
fogalmazott a testületi ülésen. 
Ha csak arra gondolok, hogy mi-
lyen javaslatokat tettem, az mesz-
sze túlmutat azon, amit az Óbu-
da újság közölt. Ugyanis volt öt 
konkrét javaslatom, hogy mely költségveté-
si sorok terhére, milyen kezdeményezéseim 
lennének – ezek nem nagyon kaptak helyet 
a cikkben. Ami felületet kapott, az éppen a 
pénzügyminiszter szerepe, de álláspontom 
szerint egy olyan megvilágításba helyezve, 
ahogy nem hangzott el részemről.

- Hogyan hangzott el?
- Azt mondtam, ez a költségvetés kocká-

zatos, amelyre úgy válaszolt az alpolgár-
mester, hogy minden évben elhangzik ez, 
mégis többlettel zárnak. Erre mondtam: 
a többlet annak köszönhető, hogy év köz-
ben  „ajándéká”-val megjelenik a pénzügy-
miniszter, és kipótolja a réseket kormányza-
ti forrásokkal. Így lehet, hogy nem borított 
be minket két évvel ezelőtt a TVE-nek adott 
támogatásunk, vagy éppen most a békásme-
gyeri vásárcsarnok építésére szánt támoga-
tásunk. Ezek súlyos milliárdok, adott eset-
ben a vásárcsarnok 4-5 milliárd körüli beru-
házás, de szinte most már maradéktalanul a 
kormánytól érkezik pénz. Idén 3,7 milliárd 
forintot kell előteremteni bérlakás- és ingat-
lanértékesítésből. Ez 10-15-szörösen halad-
ja meg a tavalyi tényszámokat.

- Ha ígéretet kapott arra az önkormány-
zat, hogy bizonyos beruházásokat támogat-
ni fog a kormány, és erre alapozva költség-
vetési tervszámokat írnak le, akkor ennek 
örülni kellene…

- Nem erre alapozva írja le, hanem azt ál-
lítja, hogy 3,7 milliárd forintért áruba bocsátja 
az önkormányzat lakásállományát, illetve tel-
keit. Ebben nemcsak fi skális, hanem politikai 
nézetkülönbség is van köztem és a regnáló ve-
zetés között. A költségvetési vitában közöltem 
a polgármesterrel: bármennyi javaslatunkat is 
befogadja, egészen addig nem tudjuk igen sza-
vazatunkkal támogatni a költségvetést, amed-
dig az önkormányzati vagyon kiárusítása nem 
áll le. Nemmel szavazunk már évek óta a bér-
lakás-értékesítésekre. Előterjesztettünk egy al-
ternatívát, hogy kezdjünk bérlakásépítésekbe, 
ahogy ez például a XIII. kerületben történik. 
Erre konkrét javaslattal éltem: a Hatvany La-
jos utca és a Pünkösdfürdő utca sarkán lévő 
10 ezer négyzetméteres területen, ahol most 
az ideiglenes piac működik, építsen az ön-
kormányzat bérlakásokat. Ezt kezdjük azzal, 
hogy az idei költségvetésben különítsünk el 10 
millió forintot koncepciótervezésre, majd en-
gedélyes tervezésre 50 milliót. Az igazsághoz 

tartozik, hogy ezt a javasla-
tot félig-meddig befogadta 
a polgármester; azt mondta, 
hogy a koncepciótervezésre 
a 10 millió forintot elkülöní-
tik. További öt javaslatomat 
nem fogadta be, így nem állt 
mellé annak a kezdeménye-
zésnek sem, hogy leállítsák 
a bérlakás-értékesítési prog-
ramot. Elfogadta, hogy ja-
vaslatomra a Boldog Sán-
dor István parkba  térfi gye-
lő kamerát helyezzenek ki. 

Azt sem támogatta, hogy legyen ott illemhely. 
És nem fogadta el a gyermekszakorvosi ellá-
tások kiterjesztését, valamint az egyik sport-
egyesületnek javasolt támogatásomat sem, 
mint ahogy a kockázatialap-képzést esetleges 
árvizek idejére vagy veszélyére. 

Kifogásoltam, hogy saját forrásból 360 
millió forintot költünk egészségügyre, míg 
több mint 1,2 milliárdot kultúrára. Nem ne-
vezhető partnerségnek, ha a befogadott el-
lenzéki javaslatok mindössze néhány ezre-
lékét képezik a költségvetésnek.

- Ha egy megválasztott, kinevezett mi-
niszter-képviselő  kiemelt fi gyelmet fordít a 
kerületre, nem örülni kellene annak, hogy 
végre valami sikerül? Hiszen Kiss László, 
aki az MSZP parlamenti képviselője volt, 
nem tudott ilyen, kvázi adományokat adni.

- De Kiss László nem pénzügyminiszter 
volt, hanem az ellenzék egyik képviselője. 
Most a kormány egyik minisztere az, aki 
helyben országgyűlési képviselő. Én örülök 
annak, hogy a mostani pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő elintéz ilyen for-
rásokat, üdvözöljük ezeket. Felelős politi-
kusnak viszont nem lehet költségvetést arra 
alapoznia, hogy ez mindig így lesz. 

- De ez a költségvetés csak egy évre szól.
- Már évek óta abból a bázisból indulunk ki, 

hogy rettentő mértékben túltervezzük az ingat-
laneladásokat, amelyek soha nem teljesülnek 
maradéktalanul. 10 százalék teljesül, tehát egy 
totálisan komolytalan pénzügyi tervezés zajlik, 
amely mindig arra épül, hogy időközben jön a 
karácsonyi ajándék, amely kisegít minket. De 
nem bazírozhatunk arra, hogy 12 éven keresz-

tül miniszter lesz Varga Mihály, és arra sem szá-
míthatunk, hogy helyettünk majd mindig más 
oldja meg a pénzügyileg komolytalanul meg-
tervezett költségvetés végrehajtását. Én annak 
adtam hangot, hogy nem a polgármester dicső-
sége, hogy többlettel zártak az elmúlt évek költ-
ségvetései, hanem ezeknek az „ajándékok-”nak 
köszönhető. Ezzel összefüggésben arra is fel-
hívtam a fi gyelmet, hogy már a jövő évtől je-
lentősen megnőnek az eddig felvett hitelek tő-
ke és kamattörlesztési kötelezettségei, ami ilyen 
tervezési szemlélettel nem lesz m enedzselhető.

-  Mégis csak a polgármester dicsősége, 
ha olyan baráti vagy olyan közvetlen vi-
szonyban van a miniszterrel, aki ezt nyúj-
tani tudja.

- Ettől még nincs betervezve az idei köz-
ponti „ajándék”, tehát nem jelenik meg a 
kerületi tervszámokban, hogy az állami 
költségvetés majd az év végén esetleg újabb 
támogatással segíti ki Óbudát, lehetővé té-
ve a többletet. 

- Hány önkormányzati lakást érinthet ez 
az eladási terv?

- Több száz önkormányzati lakást. Folya-
matosan jönnek be a kérelmek.

- És ez miért okoz problémát? Biztosan 
örülni fognak azok, akik megvehetik a lakást.

- Ez az önkormányzat vagyona. Nekem az 
a szerepfelfogásom, hogy azért választanak 
meg a lakosok minket képviselőnek, hogy 
őrizzük meg az önkormányzati vagyont. Ha 
odáig el tudnánk jutni, hogy eladunk néhány 
lakást és abból csinálunk minőségileg új bér-
lakásprogramot, az már szerintem egy telje-
sen konstruktív politika lenne a polgármes-
ter részéről, de erre nem nagyon látok esélyt.

- Tehát lehet még ez a döntés akár jó is, 
ha – gazdasági megfogalmazásban – port-
fólió átrendezés van, tehát a vagyonból va-
gyonértéket csinálunk?

- Ha egy rossz állagú vagyonból létre tudunk 
hozni egy jobb állagút, egy minőségileg jobbat, 
akkor az egy támogatható politika lenne.

- Van erre esély?
- Szerintem van.  Más önkormányzatok 

azt is meg tudják oldani, hogy van önál-
ló gyermekszakorvosi rendelésük. Jóllehet 
ők nem kultúrára szánnak négyszer annyit, 
mint egészségügyre.                              K. J.

„Többet költünk kultúrára, mint egészségügyre”

Pedagógiai Érdemekért kitüntetés és Elismerő Oklevél adományozása 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 23/1996. (VI.1.) számú rendeletével a kerületben dolgozó pedagógusok elismeré-
sére Pedagógiai Érdemekért kitüntetést alapított, mely évente legfeljebb 15 fő részére 
adományozható. Ugyanezen rendelet értelmében három Elismerő Oklevél adományoz-
ható a kerület oktatási intézményeiben legalább 10 éve lelkiismeretes munkát végző, 
nem pedagógus közalkalmazottak részére. A Pedagógiai Érdemekért kitüntetésre és 
az Elismerő Oklevélre az intézményvezetők, pedagógusok, szülők és diákok, valamint 
szakmai szervezetek és az önkormányzat képviselői tehetnek javaslatot. 
A kitüntetési javaslatokat legkésőbb 2019. március 29-ig kérik postai úton, valamint e-
mailben is megküldeni a következő címekre: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat, Oktatási és Kulturális Osztály (1033 Budapest, Fő tér 4., e-
mail: horanyi.anna@obuda.hu). Minden javaslatot külön kérnek benyújtani részletes in-
doklással. A díjakat a Pedagógus Napon adják át, 2019. május 28-án. A jelölésekkel kap-
csolatban további információt Horányi Anna nyújt a 4378-548-as telefonszámon vagy a 
horanyi.anna@obuda.hu e-mail címen. 
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A költségvetés tárgyalásakor az ellenzék több 
kérdésben is kifogást emelt. Az egyes tételek 
tisztázása érdekében Puskás Péter alpolgármes-
tert, a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjét kérdeztük. 

Középpontban az egészségügy
- Az ellenzék kifogásokat fogalmazott meg 

a költségvetésben az egészségügyre szánt 
összegek mértékéről; kevésnek tartják. 

- Az egészségügyre akár tízszer ennyi pénzt is 
rá lehetne fordítani, mint amennyi forrás rendel-
kezésre áll. Ennek ellenére azt kell mondanom, 
hogy a III. kerületi egészségügyi ellátás, ami a 
járóbeteg-szakellátásból áll – ezt tartja fenn az 
önkormányzat –, budapesti szinten az élvonalba 
tartozik. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 
években számos európai uniós pályázat révén 
érkezett forrás Magyarországra egészségügyi 
fejlesztésre, azonban ebből a közép-magyaror-
szági régió és így Budapest is kimaradt, a fej-
lettsége okán. Ezt felismerve a kormányzat el-
indította az Egészséges Budapest Program ne-
vű pályázatot, amelyre önkormányzatunk is be-
nyújtotta igényét. Szerencsére nyertünk és en-
nek keretében 5,5 milliárd forint értékben való-
sulhatnak meg beruházások a következő évek-
ben a III. kerületi járóbeteg-szakellátás fejlesz-
tése érdekében. A pályázat három részből áll. 

Épületfelújítások 
- A Vörösvári úti szakrendelőt kívülről-belülről 

fogjuk teljes körűen fölújítani. A Csobánka téri 
szakrendelő külső felújítása megtörtént, ez az ön-
kormányzat önereje ebben a pályázatban, a Cso-
bánka téri szakrendelőt tehát belülről kell teljesen 
megújítanunk. A másik része a pályázatnak egy 
gép-műszer beszerzés, melyben a rossz állapotú, 
elavult műszereket fogjuk cserélni. Ennek az el-
ső üteme már tavaly év végén megvalósult, és ez-
zel gyakorlatilag az Egészséges Budapest Prog-
ram pályázatának megvalósítását elkezdte az ön-
kormányzat vezetése. A harmadik, szintén fon-
tos eleme az informatikai fejlesztés. Egy olyan 
fejlesztés fog lezajlani, aminek eredményekép-
pen az időpontfoglalás lehetősége bővül a szakel-
látásában, illetve lehetőséget kapnak a háziorvo-
sok arra, hogy a náluk megjelenő betegeknek már 
ott helyben időpontot tudjanak foglalni a szakren-
delőbe, a gyorsabb bejutás érdekében. Ezen kívül 
nagyon fontos fejlesztés lesz még, hogy amennyi-
ben a beteg hozzájárul, a háziorvos, illetve a szak-
rendelőben lévő szakorvos is látni fogja a beteg 
összes vizsgálati eredményét, és így nem fordul-
hat elő, hogy ugyanarra a vizsgálatra esetleg két 
különböző orvos is beutalja. Ezek mind nagyon 
fontos fejlesztések és nagymértékben hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a jó szakmai színvonalon túl az 
infrastruktúra is megfelelő szintre emelkedjen a 
III. kerületi egészségügyben. Fontos még megje-
gyezni, hogy egy plusz állami forrás igénybevéte-
lével idén megújul a csillaghegyi Vasút sori házi-
orvosi rendelő; ez is egy nagyon rossz, leromlott 
műszaki állapotú épület. Erre 300 millió forintot 
kapott az önkormányzat, terveink szerint a nyáron 
fognak végbemenni ezek a felújítások.

A gyermek-szakellátásról
Az is elhangzott a képviselő-testületi ülé-

sen, illetve több megkeresést is kapott az ön-
kormányzatunk az elmúlt időszakban, hogy 
miért nincs a III. kerületben gyermek-szakel-
látás. Azt kell erre válaszolnunk, és ezt meg 
is tettük a képviselő-testületi ülésen és az-
óta több fórumon, hogy van a III. kerület te-
rületén gyermek szakellátás. Egyrészt bizo-
nyos szakmákban a Vörösvári úti és a Cso-
bánka téri szakrendelőben is elérhető, más-
részt a kerületben működnek olyan ellátók, 
akik részben OEP-fi nanszírozásból is bizto-
sítanak járóbeteg-szakellátást gyermekek ré-
szére. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy ez 
nem teljes körű, ezért az önkormányzatnál a 
vezetésemmel megalakult egy munkacsoport 
annak érdekében, hogy az összes szükséges 
szakmában legyen ingyenesen elérhető szak-
ellátás gyermekeknek is. A jelenleg elérhető 
ellátásokról pedig igyekszünk minél széle-
sebb körben tájékoztatni a lakosságot, hiszen 
az látszik, hogy erről nem mindenki tud, ezért 
reklamálják adott esetben ennek a hiányát.

Gyorsabb ellátás,
komfortosabb környezet

- A betegek gyógyulni akarnak, kulturált 
körülmények között és a lehető legkeveseb-
bet várni az ellátásra, vagy a diagnózisra. 
Ha röviden akarjuk összefoglalni, akkor 
mi az, amit a beteg szubjektíven érezni fog 
majd ezek után az átalakítások után?

- Talán a legfontosabb, azt fogja érezni, 
hogy könnyebben, gyorsabban jut majd ellá-
táshoz. Ez elsősorban az informatikai fejlesz-
tésnek lesz köszönhető. Kevesebbet kell vár-
nia adott esetben a folyosón, mire sorra kerül, 
amire az időpontfoglalás ad megoldást. Emel-
lett nyilvánvalóan egy sokkal komfortosabb, 
felújított környezetben kaphatnak ellátást. Ez 
nem mellesleg az ott dolgozó orvosoknak is 
fontos, hiszen nem mindegy, milyen környe-
zetben tudják gyógyítani a betegeket.

- A diagnosztikai eszközöket is kicserélik?
- Igen. Pár évvel ezelőtt már volt egy nagy-

szabású újítás a radiológiai gépparkban. Akkor 
a röntgen berendezéseket cseréltük mind a Cso-
bánka téren, mind a Vörösvári úton. Ezen fe-
lül a tüdőgondozó röntgen gépeit is lecseréljük 
majd, illetve számos kisebb-nagyobb berende-
zés, ultrahang- és más berendezések helyett is 
korszerűbbeket szerzünk be. Ennek első fázisa 
tavaly év végén megvalósult.

Új piac Békásmegyeren 
- Hogy áll a Békásmegyeri Piac és Közössé-

gi Tér építése, melynek fi nanszírozásával kap-
csolatban az ellenzék kifogást emelt ugyan, de 
nem nagyon támadta magát a létesítményt. 

- A békásmegyeri, Heltai Jenő téri piac vonat-
kozásában gyakorlatilag 2006 óta, amióta mi ve-
zetjük az önkormányzatot, folyamatosan célként 
tűztük magunk elé, hogy ezt a leromlott műsza-
ki állapotú csarnokot vagy újítsuk föl, vagy épít-

sünk helyette egy 
másikat. Erre a cél-
ra sem európai uni-
ós forrást nem le-
hetett lehívni, sem 
más pályázati forrás 
nem állt rendelke-
zésre. Látható volt, 
hogy ez egy több 
milliárdos projekt 
lesz, melyre az ön-
kormányzatnak sa-

ját forrásból nem lesz lehetősége. Ettől függetle-
nül azért, hogy a szükséges források bevonásá-
val tudjunk lobbizni akár a kormányzatnál, akár 
máshol, elkészítettük az engedélyes terveket és 
építési engedélyt szereztünk a beruházáshoz. 
Szerencsénkre, kérésünkre a kormányzat pozití-
van reagált és több részletben 6,3 milliárd forint 
állami támogatást sikerült erre a projektre lehív-
ni; ez egy 7,9 milliárdos beruházás és így is van 
az önkormányzatnak önereje, de ez az a mérték, 
amit egy kerületi önkormányzat megengedhet 
magának és saját forrásból ki tud egészíteni.

Amint az már láthatóvá is vált, egy új csar-
noképületet építtettünk a régi piactér helyén, 
amely alatt egy 188 férőhelyes mélygarázs is 
megvalósulhatott. A csarnok átadása április 
közepén várható, a használatba-vételi, enge-
délyezési eljárása folyamatban van. Amint az 
új csarnokban a bérlők be tudnak rendezked-
ni és áprilisban meg  tudják nyitni a boltjai-
kat, el lehet bontani a régi csarnoképületet, és 
meg lehet kezdeni a közösségi tér, illetve to-
vábbi üzletek kialakítását. Így a teljes projekt 
átadása 2020 év elején várható. 

„Mindig egyeztetünk az
ellenzékkel a költségvetésről”

- A Fidesz-frakciónak meghatározó több-
sége van jelen pillanatban az önkormány-
zatban. Az ellenzék nem szavazta meg a 
költségvetést. Mi lehet ennek az oka?

- Van egy úgynevezett óbudai modell. Nem 
biztos, hogy mindenki hallotta vagy ismeri, de ez 
még Tarlós István polgármestersége idején kap-
ta a nevét és indult útjára. Arról szól, hogy a min-
denkori többség nem feltétlenül akarja ráeről-
tetni az elképzeléseit a kisebbségre és nem erő-
ből igyekszik azokat megvalósítani. Ez azzal jár, 
hogy nagyon sokat egyeztetünk az ellenzékkel, 
és több alkalommal előfordul, hogy ha azt lát-
juk, hogy egy elképzelésünk számukra semmi-
képpen sem fogadható el, akkor hajlandóak va-
gyunk abból visszalépni. Így zajlik ez sok-sok 
éve már a költségvetés tervezésekor. Mindig 
folytatunk egyeztetéseket az ellenzéki frakciók-
kal. Volt olyan év, amikor megszavazták a költ-
ségvetést, és volt, amikor nem. Én azt gondolom, 
hogy most az ellenzék esetében színtisztán poli-
tikai hozzáállásról beszélhetünk, hiszen választá-
si kampány előtt állunk, és nyilván nehezen len-
ne magyarázható a részükről, ha megszavazták 
volna a költségvetést. Ugyanakkor nyilvánva-
lóan ők is támogatják azokat az elképzeléseket, 
amelyeket a költségvetésben megfogalmaztunk, 
hiszen nagyon sok fejlesztésről döntöttünk ebben 
az évben, részben saját forrásból, részben állami 
vagy fővárosi támogatásból, tehát ez egy jó szív-
vel támogatható költségvetés.               Karalyos

Az ellenzék politikai okból nem támogatta a költségvetést

Számos fejlesztés valósulhat meg idén
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- A költségvetés tárgyalásakor az ellenzék 
részéről felvetődött néhány probléma. Első-
ként, hogy rések vannak a büdzsében, sze-
rintük nem tartható az a tervezett bevétel, 
amelyre a 2019-es költségvetés épül. Meny-
nyire igaz ez? - kérdeztük Bús Balázs pol-
gármestertől.

- Mióta az állam konszolidálta az önkor-
mányzatok működését, mínuszos költségve-
tést nem lehet tervezni. Elkerültek tőlünk fel-
adatok, az oktatástól kezdve elég sok állam-
igazgatási tevékenység, de ezzel együtt forrá-
sokat is vont el az állam az önkormányzatok-
tól. Jelen pillanatban a helyhatóságok bevéte-
lei igazából a működési költségeket fedezik. 
Abban az esetben, ha fejleszteni szeretnénk, 
vagy más projekteket akarunk megvalósítani, 
ahhoz pályázatokon kell részt vennünk, álla-
mi forrásokat kell elnyernünk. A lényeg, hogy 
már hosszú ideje minden év végén látható, az 
önkormányzat stabilan működik, a fejlesz-
tésekre pedig elképesztő nagyságú pályáza-
ti forrásokat tud bevonni mind a fővárosnak, 
mind pedig a kormányzatnak köszönhetően.

- Azt is állítja az ellenzék, hogy amennyi-
ben nem jönne kormányzati segítség, akkor 
ez a költségvetés nem állná meg a helyét.

- Ez azért nem igaz, mert a fejlesztési for-
rások plusz támogatások. Tehát nem műkö-
dési költségeinkre kapunk a kormányzattól 
vagy a fővárostól pénzt, hanem beruházá-
sokra. Az önkormányzat öt éve nagyon sok 
projektet készít elő közösségi tervezéssel. 
Rengeteg előkészített terv van a fi ókban, az 
asztalon annak érdekében, ha bárhol pályá-
zati lehetőséget látunk, akkor azon indulni 
tudjunk. A kormányzatot tavaly több milli-
árdos fejlesztési elképzelésekkel kerestük 
meg. Ebből két projektet támogatott végül 
a kormányzat; az egyik például a csillaghe-
gyi háziorvosi rendelő megújítása.

Ha ezeket a pénzeket nem kapjuk meg a 
kormányzattól, az nem azt jelenti, hogy mí-
nuszossá válna a kerület büdzséje, hanem 
azt, hogy a költségvetésen felül plusz projek-
teket nem tudnánk megvalósítani. Azt gondo-
lom egyébként, hogy a mi feladatunk minél 
több projektet előkészíteni, és minél több fej-
lesztési forrást bevonni. Örültem volna, ha az 
Óbudát a parlamentben képviselő ellenzéki 
politikusok pénzt szereztek volna a kerület-
nek fejlesztésekre, de segítséget az óbudaiak 
és az önkormányzat tőlük soha nem kapott.

- Azt is kifogásként hozták fel, hogy egy-
fajta vagyonfelélés, ha a bevételeknél beter-
vezik az ingatlanok, lakások eladását.

- Érdemes lenne összehasonlítani, hogy 
amikor a szocialisták voltak többségben a kép-
viselő-testületben, mennyi lakáseladás történt 
ahhoz képest, hogy most mennyi ilyen van fo-
lyamatban. Ez alapvetően gazdálkodás kérdé-
se, amiről beszélünk; a fővárosban a legtöbb 
pályázatot mi írjuk ki, elég nagy lakásszám-
mal rendelkezik a III. kerületi önkormányzat. 
Nem véletlen, hogy a főváros más kerületei-

ből és országosan is próbálnak nálunk lakás-
pályázatokon részt venni, mert tudják, hogy a 
III. kerület az, amelyik folyamatosan kiír ilyen 
jellegű pályázatokat, továbbá a fi atalok részé-
re biztosítja az elérhető lakások felét.

- A költségvetés számai…
- Bocsánat, még egy gondolat. A lakások-

kal kapcsolatban látható, hogy van olyan ele-
me a költségvetésnek, akár például a szoci-
ális városrehabilitáció, amelyben kimondot-
tan a bérlakások megújulása is szerepel, an-
nak ellenére, hogy ezt sem támogatták a szo-
cialista képviselők, valamint fontos azt is 
tudni, hogy több száz millió forintot költünk 
az önkormányzati ingatlanok felújítására.

- Kifogásolják még azt is, hogy az egész-
ségügyre arányaiban jóval kevesebbet költ 
az önkormányzat, mint a kultúrára, kvá-
zi szembeállították a kultúrára fordította-
kat az egészségügyre szánt pénzekkel. Eb-
ben hiányolják ugyanakkor a gyermekorvo-
si szakrendelőt is.

- Ezek a szembeállítások mindig tévút-
ra vezetnek. A korábbi időszakban például 
az oktatási ágazat költségvetését próbálták 
szembeállítani a szociális ágazat költségve-
tésével. De azt látni kell, hogy melyik ága-
zat hogyan van fi nanszírozva. Az egészség-
ügy részben állami forrásból kap pénzt, amit 
kiegészít kisebb mértékben a III. kerületi ön-
kormányzat. A kulturális ágazatban viszont 
fordítva van, erre a területre nagyon kevés 
pénz érkezik központi támogatásból, a kerü-
letnek saját forrásból szükséges kiegészíte-
nie a kifi zetendőket. Például a könyvtári fel-
adat 100 százalékos önkormányzati fi nanszí-
rozásban tud megvalósulni, és tudok még jó 
pár ilyet mondani. 

A gyermekorvosi szakellátás kapcsán pedig 
azt látni kell, akik felvetették ezt a kérdést, nem 
néztek utána annak, hogy a kerületben valójá-
ban milyen intézmények és szolgáltatók mű-
ködnek. A Bokor utcában már évek óta meg-

található a Svábhegyi Gyermekklinika, amely 
részben OEP által támogatott ellátásokat biz-
tosít, de végeznek államilag nem fi nanszírozott 
gyógyító tevékenységet is. Alapvetően szinte 
minden gyermekellátás megvan a III. kerület-
ben. Ettől függetlenül tárgyalunk a Svábhegyi 
Gyermekklinikával arról, hogyan lehet adott 
esetben ezeket még jobban bővíteni a kerületi-
ek számára. Érdemes azonban arra mindig em-
lékezni, hogy amikor szocialista kormányzás és 
fővárosi vezetés volt, komoly erőfeszítésünkbe 
került megakadályozni a kerületiek és az agglo-
merációban élők legfontosabb egészségügyi in-
tézményének, a Szent Margit Kórháznak a be-
zárását, ahol az utóbbi években és jelenleg is je-
lentős fejlesztések valósulnak meg.

- A felvetés kapcsán, néven nevezték Varga 
Mihály pénzügyminisztert, országgyűlési kép-
viselőt, hogy segítsége nélkül sok minden nem 
valósulhatott volna meg. De talán ez igaz is.

- Én nagyon örülök, hogy Varga Mihály 
miniszter úr a III. kerület országgyűlési kép-
viselője, mert nagyon sokat köszönhetünk 
neki, sok forrást biztosított Óbuda-Békásme-
gyer számára. Ennek oka, hogy nagyon jól 
előkészített projektekkel rendelkezünk, ami-
ket be tudunk nyújtani a kormányzathoz tá-
mogatásért, főként azért, mert mindegyiket 
közösségi tervezéssel készítettünk elő. Bár 
a képviselő úr nem említette, de nagyon so-
kat köszönhetünk Tarlós István főpolgármes-
ter úrnak is, aki szintén nagyon sok projek-
tet támogat a III. kerületben; elég csak a Csil-
laghegyi Strandfürdő megépülésére emlékez-
tetni. Ha visszagondolok, akkor nem tudok 
olyan baloldali parlamenti képviselőt mon-
dani, aki lobbizott volna a kerületnek ilyen 
forrásokért, és azt sem tudom mondani, hogy 
Demszky Gábor idejében ilyen támogatáso-
kat kapott volna a III. kerület.

- Volt még egy kifogás: a bérlakás-építési 
programot hiányolták, hogy bár a polgár-
mester, illetve a Fidesz befogadott a költ-
ségvetési tervezetbe egy Pünkösdfürdő ut-
cai bérlakás-építési elképzelést, ők 60 milli-
ót kértek a tervezésre, de csak 10 milliót fo-
gadott el a testület. Ennek kapcsán jegyez-
ték meg, hogy az egész költségvetéshez ké-
pest elenyésző az, amit befogadott a polgár-
mester a költségvetésbe javaslataikból.

- Öt javaslatból kettőt fogadtam be. Az 
egyik a bérlakás-építéssel összefüggő kon-
cepció elkészítése, a másik pedig a térfi gyelő 
kamerával kapcsolatos javaslat volt. A gyer-
mekorvosi szakellátással kapcsolatos javas-
latuk információhiányból fakad, amit a testü-
leti ülésen el is mondtam. Az UTE kajak-ke-
nu szakosztálynak szerettek volna támogatást 
biztosítani, amivel azért nem értettem egyet, 
mert egy milliárdos kormányzati fi nanszí-
rozással rendelkező egyesületnek támoga-
tást adni, nem tartom jó ötletnek. Segítséget 
azoknak az egyesületeknek adunk a III. kerü-
letben – akár a Külker SE-nek, akár a Római 

Interjú Bús Balázs polgármesterrel

Stabil működés, fejlesztések pályázati forrásból

Folytatás a 7. oldalon
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SE-nek –, akik nem rendelkeznek az UTÉ-
hez hasonló milliárdos kormányzati támoga-
tással. Csodálkoztam is, hogy baloldali kép-
viselő ilyen javaslatot terjesztett be.

- Soroljuk fel a legfontosabb a beruházá-
sokat.

- Nehéz lenne felsorolni valamennyit; ki-
emelt fejlesztés, amely ebben az évben el-
készül, a Békásmegyeri Piac és Közösségi 
Tér, aminek megvalósulásáért nagyon sokat 
lobbiztunk. Elkezdődik hamarosan a szak-
rendelők felújítása az Egészséges Budapest 
Programban. Erre is több milliárd forint tá-
mogatást szereztünk a III. kerület számára.

-  Mi a helyzet a terekkel, parkokkal?
- Térköz-pályázatunkkal valósul meg idén 

a Holdudvar park fejlesztése fővárosi támo-
gatással. Kormányzati pénzből a Lékai tér 
és a Szépvölgyi úti park újul meg ebben az 
évben. Kaszásdűlőn pedig elindul a közös-
ségi tervezés, ami szintén Térköz-pályázat-
hoz kapcsolódik. A Római-part megújulá-

sa és tisztábbá tétele kapcsán több javasla-
tot fogalmaztunk meg, amelyeket a római-
parti civil szervezetekkel egyeztettünk. El-
kezdődik annak a megvizsgálása, hogy létre 
tudunk-e hozni egy szabadstrandot; ezt a fő-
várossal együttműködésben, támogatásukkal 
kívánjuk megvalósítani. A Gladiátor utcában, 
a Mocsárosdűlőnél szintén megújul majd a 
park, Békásmegyeren futókört tervezünk lét-
rehozni. Természetesen azokat a közösségi 
tervezéseket, amiket korábban elindítottunk, 
idén folytatjuk. A térfi gyelő-rendszert bővít-
jük, a társasház-felújítási programokat sem 
hagyjuk abba. Két területen lesz közösségi 
faültetési program, ugyanúgy, ahogy a fővá-
ros, a közeli években mi is több mint tízezer 
fát ültetünk a városrészben. 

-  Miben változik a szociális ellátórendszer?
- Annyiban, hogy fejlődik. Büszkék le-

hetünk az óbudai szociális ellátórendszerre, 
mert országosan a legjobban kiépített, a leg-
jobb intézményhálózattal rendelkezik. Az el-
múlt években három új idősek klubját hoz-

tunk létre. Mivel a nyugdíjminimum és a 
bérminimum is változott, módosítanunk kel-
lett szociális rendeleteinket annak érdeké-
ben, hogy a rászorulók ne essenek ki ezek-
ből az ellátásokból.

Egy nagyon fontos dolgot hadd említsek 
még meg: számtalan civil szervezettel va-
gyunk kapcsolatban, költségvetési soron és 
pályázatok útján is támogatjuk őket. Több 
mint 100 civil szervezettel működünk együtt, 
200 millió forint fölötti támogatást biztosí-
tunk tevékenységükhöz.

Meggyőződésem, hogy a költségvetés egé-
szével az ellenzéki képviselők egyetértenek, 
a korábbi években rendre támogatták is azt. 
Idén választások lesznek, ezért a közpon-
ti pártutasításnak megfelelve nem szavazták 
meg. Magam részéről nem tartom szerencsés-
nek, ha a helyi ügyekben a pártközpontokban 
döntenek, de tudom, hogy a választások után 
visszatér majd a normális óbudai együttmű-
ködés és ők is részt vesznek majd az óbudai 
közösségépítésben.               Karalyos József

Folytatás a 6. oldalról

A Magyarország és Lengyelország 
két évtizedes NATO tagságának al-
kalmából rendezett konferencia 
után Benkő Tibor honvédelmi és 
Mariusz Błaszczak lengyel védelmi 
miniszter is lerótta kegyeletét a Ka-
tinyi mártírok emlékművénél.

Benkő Tibor honvédelmi mi-
niszter meghívására márci-

us 19-én hazánkba látogatott 
Mariusz Błaszczak lengyel vé-
delmi miniszter. A két tárcave-
zető a Honvédelmi Minisztéri-
umban tárgyalt egymással. Ezt 
követően a két miniszter meg-
tekintette a HM Hadtörténe-
ti Intézet és Múzeum II. világ-
háborús kiállítását, majd koszo-
rút helyezett el a Katinyi mártí-
rok emlékművénél és az  Árpád 
Gimnázium falán elhelyezett 
emléktábláknál. A koszorúzá-
son részt vett Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármeste-
re is, aki az ünnepségen Mar-
cin Sokołowski lengyel konzul-

lal együtt mécsest gyújtott a ka-
tinyi áldozatok emlékére.

Máté Endre, a Wysocki Légió 
vezetője, Óbuda-Békásmegyer 
Lengyel Nemzetiségi Önkor-

mányzatának képviselője az ün-
nepséget követően lengyel állami 
kitüntetésben részesült, mely el-
ismerést a védelmi miniszter ad-
ta át. Bús Balázs polgármester pe-

dig a lengyel minisztertől a NA-
TO csatlakozás 20 évfordulója al-
kalmából kiadott érmet vehette át 
a Katinyi mártírok emlékének őr-
zése elismeréseként.

Koszorúzás, kitüntetés a NATO csatlakozás 20. évfordulóján

Fotó: Antal István
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170 éves 
a Heckenast-Landerer Nyomda

Kortárs kiállítás nyílt az Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Galériájában a városrészhez köt-
hető Heckenast-Landerer Nyomda fennállásának 
170. évfordulójához kapcsolódóan. A március 29-
ig megtekinthető tárlaton több generáció mutatko-
zik be. Neves kortárs képzőművészek mellett meg-
hívtak a képzőművészeti egyetemről is hallgatókat, 
hogy mutassák be a könyvhöz és a nyomtatáshoz 
kapcsolódó munkáikat. (Megtekinthető ingyene-
sen, hétköznaponként 9-től 16 óráig a San Marco 
utca 81. szám alatt).

Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc alkalmából, a nemzeti ünnep előestéjén, 
március 14-én nagyszabású toborzót tartottak. A Kolosy tér területe katonai táborrá ala-
kult, ahol besoroztak kicsit és nagyot a huszárok közé. Volt kézműves foglalkozás, csákó-, 
párta- és kokárdakészítés, katonai toborzó és táncház a Göncöl Néptáncegyütessel. A 
talpalávalót a Rigó Zenekar húzta

Levél a föld alól
A verses estet, „Levél a föld alól” címmel Hervay 
Gizella (Makó 1934. október 10. - Budapest 1982. 
július 2.) verseiből állították össze még február vé-
gén. A misztérium a szatmárcsekei temetőből is-
mert, csónak formájú fejfa körül játszódik. Három 
jelentés „préselődik” egymásra: Jézus Golgotája, 
a magyar történelem tragikuma és a költőnő éle-
tének drámája. Szamosvári Gyöngyvér és Papp 
Annamária, a Térszínház művészei idézték meg 
Hervay Gizellát. A magyar népdalokkal, vallásos 
énekekkel elmondott szövegeket Bucz Hunor ren-
dezésében láthatta a közönség két alkalommal a 
Térszínházban.

Egy rajzverseny képei
A Kerületi Komplex Rajzver-
seny képeiből nyílt kiállítás a 
Dr. Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskolában március 7-én. 
Ekkor tartották az ünnepélyes 
díjátadót is. Tíz évfolyam diák-
jainak legszebb alkotásai látha-
tók síkban és térben. Idén az 
óbudai iskolák mellett a kerü-
letben működő szakkörök tag-
jai és a művészeti intézmények 
tanulói is részt vettek a rangos 
versenyen.

Toborzó a Kolosy téren

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Egri Dalma

Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere és Urszu-
la Kierzkowska, a varsói Be-
mowo kerület polgármestere 
együtt rótta le tiszteletét Pe-
tőfi  Sándor és Bem József 
szobra előtt március 15-én.

Mára már természe-
tesnek mondható 

az a hagyomány, misze-
rint Óbuda-Békásmegyer 
és lengyel testvérvárosa 
közösen emlékeznek meg 
egyik legfontosabb nem-
zeti ünnepünkön, az 1848-
49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulóján. 
Ebben az évben Varsó Be-
mowo kerülete – mely ne-
vét Bem József tábornok-
ról kapta – látta vendégül 
a III. kerület delegációját.

Az eseményen a sza-
badságharc kitörésének 
171. évfordulója mellett, 
a két kerület együtt ün-
nepelte testvérvárosi kap-
csolatának 20 éves fenn-
állását is. Ebből az alka-

lomból időkapszulát he-
lyeztek el a lengyel fővá-
rosban, melybe a két vá-
rosrész kapcsolatára uta-
ló tárgyakat helyeztek el.

Az ünnepségen Bús 
Balázs polgármester el-

mondta, hogy a lengyel 
és magyar nép közötti ba-
rátság legfőbb kötőereje 
a szabadság iránti vágy, 
mely a közös történelmi 
tapasztalatoknak köszön-
hetően a mai napig szi-
lárd alapja a két nemzet 
együttműködésének.

A polgármester ki-
emelte: - A két városrész 
közötti együttműködés 
kézzelfogható eredmé-
nyei a 2010-ben közösen 
alapított Bem József-díj, 
a katinyi erdőben meg-
ölt lengyel katonatisztek 
emlékére állított emlék-
mű, a boldog Jerzy Po-
piełuszko atyáról elneve-
zett emlékpark, valamint 
az Adam Mickiewiczről, 
a XIX. század kimagasló 

lengyel költőjéről elne-
vezett park Óbudán. Ut-
ca viseli Wyszyński bí-
boros nevét is, városaink 
kapcsolatára pedig a Var-
só-Bemowo park emlé-
kezteti az óbudaiakat.

A megemlékezés után 
a két polgármester, Bús 
Balázs és Urszula Kierz-
kowska együtt adta át a 
Bem József-díjat Engel-
mayer Ákosnak, Magyar-
ország rendszerváltozás 
utáni első varsói magyar 
nagykövetének, aki je-
lenleg a Lengyelorszá-
gi Magyarok Egyesületé-
nek elnöke, számos len-
gyelekkel kapcsolatos 
fi lm szerzője, társszerző-
je, tanulmányok és cik-
kek írója.

Lengyel-magyar közös koszorúzás a nemzeti ünnepen
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A Budapesti Tavaszi Fesztivál 
keretén belül a főváros szá-
mos kerületének több hely-
színén is izgalmas, színes 
programokat látogathat meg 
a közönség. Az idei fesztivá-
lon a III. kerületben a követke-
ző események várhatók: 

Tájak – A Budapest 
FotóFesztivál cso-

portos kiállítása tekint-
hető meg április 6-tól 
május 15-ig a Kiscel-
li Múzeumban. Kuráto-

rok: Somosi Rita művé-
szettörténész és Szakra 
Klára fotótörténész.

Apafej – Keressük 
Haydnt címmel tartanak 
koncertet április 7-én 19 
órakor az Óbudai Társas-
körben. Közreműködik: 
Fodor Beatrix, Szappanos 
Tibor – ének, Villányi Dá-
niel – zongora, Budapesti 
Vonósok (művészeti veze-
tő: Botvay Károly). Szer-
kesztő, műsorvezető: Fáy 
Miklós.

Tarlós István főpolgármester átvet-
te a Budapestnek ítélt Európa leg-
jobb úti célja 2019 díjat Maximilien 
Lejeune-től az European Best Desti-
nation vezetőjétől.

A kormány és a főváros ve-
zetése elkötelezett amel-

lett, hogy Budapestet élhető, 
szerethető és egészségesen fej-
lődő várossá tegye – jelentet-
te ki Tarlós István főpolgár-
mester március 7-én a Város-
házán, a fővárosnak ítélt Euró-
pa legjobb úti célja 2019 elisme-
rés átvételekor. Az Európa leg-
jobb úti célja díj azért különö-
sen fontos, mert kiérdemlésé-

hez a világ minden tájáról érke-
ző, több tízezer utazó szavaza-

ta volt szükséges – mutatott rá a 
főpolgármester. 

A kivételes elismerés – mint 
ahogy azt az European Best 
Destination (EBD) európai tu-
risztikai szervezet a díj elnyeré-
séről tájékoztató levelében írta: 
Tíz év munkájának a gyümöl-
cse, ez idő alatt Budapest Euró-
pa egyik legvonzóbb és legjobb 
életminőségű városa lett, amely 
befektetőket, vállalkozásokat és 
utazókat vonz a világ minden 
részéről.

Tarlós István hangsúlyozta: a 
díj fennállása óta még egyetlen 
győztes sem kapott akkora nem-
zetközi támogatást, mint most 
Budapest. A versenyben Buda-
pest győzelme egyértelmű volt, 
a magyar főváros több szavaza-
tot kapott, mint Párizs, Athén, 
London vagy akár Firenze.

Budapest Európa legjobb úti célja

Egyfordulós választás, listás szavazás
A hazai, május 26-ra kitűzött európai parlamenti választás a negyedik ilyen jel-
legű voksolás az ország történetében. Európai Parlamenti választásokat öt-
évente tartanak az Európai Unióban. A szavazást 2019-ben – a Tanács dönté-
sének értelmében – május 23. és 26. között kell megtartani, de a pontos dátu-
mot (az eltérő hagyományok és jogi rendelkezések miatt) a tagállamok maguk 
dönthetik el. Nálunk május 26-án vasárnap tartják. 
A választás egyfordulós, listás szavazás, amin Magyarországon csak pártok indul-
hatnak. Az ország az EP javaslata alapján a 2019-es választásokon is 21 képvise-
lőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. Az a párt állíthat listát, amely legalább 20 
ezer választópolgár aláírását össze tudja gyűjteni. A voksoláskor az egész ország 
egyetlen választókerületet alkot. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely 
megkapta az érvényes szavazatok legalább 5 százalékát. Az egyes listákról a je-
löltek a pártok által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz. 

EP-választás május 26-án
Áder János köztársasági elnök május 26-ára tűzte ki az Európai Parlament 
magyar képviselőinek választását. Áder János elnöki nyilatkozatában fel-
idézte: az Európai Tanács döntése értelmében  május 23. és 26. között kell 
megtartani az európai parlamenti választásokat az unió országaiban.
Alkotmányos kötelességemnek eleget téve, összhangban az uniós rendelkezé-
sekkel és hazánk Alaptörvényében foglaltakkal, az európai parlamenti választá-
sok magyarországi időpontját 2019. május 26-ára írom ki – közölte az államfő. 
Hozzátette: a választás valamennyi választójoggal rendelkező magyar állampol-
gár számára lehetőség arra, hogy a következő öt esztendőben befolyásolja az 
Európai Unió jövőjét. - Magyarország a hazánk, Európa a közös otthonunk. Vala-
mennyi választásra jogosult honfi társamat arra kérem, vegyen részt a soron kö-
vetkező európai parlamenti választáson – olvasható a nyilatkozatban.

A március 15-ei nem-
zeti ünnep alkalmá-

ból Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisz-
tere Fekete Péter kultú-
ráért felelős államtitkár 
társaságában művésze-
ti elismeréseket adott át, 
köztük a Jászai Mari- és 
Liszt Ferenc-díjat.

Kiemelkedő zenei elő-
adóművészi tevékenysé-
ge elismeréseként Liszt 
Ferenc-díjat kapott: Há-
mori Máté karmester, 
az Óbudai Danubia Ze-

nekar művészeti veze-
tője. Kiemelkedő színé-
szi, rendezői tevékeny-
sége elismeréseként Já-

szai Mari-díjban része-
sült Bucz Hunor, a Tér-
színház Egyesület igaz-
gató-rendezője.

Elismerés óbudai művészeknek

Az Óbudai Egyetem oktatójá-
ról elnevezett, tavaly alapított 
Zalotay Péter Diplomadíjat is 
átadták első alkalommal a 
„Célkeresztben az ipari auto-
matizálás” címmel rendezett, 
a Gamma Digital Kft. 2019-es 
évadnyitó gáláján.

A cég két diplomadíjat 
hozott létre. Az Óbu-

dai Egyetemen a fent emlí-
tettet, a Budapesti Műszaki 
és Gazdasági Egyetemen 
pedig az intézmény egy-
kori professzorára emlé-
kező Schnell-diplomadíjat. 
A III. kerületi felsőoktatá-
si intézményben azok a jó 
vagy jeles minősítésű szak-
dolgozatot, diplomatervet 
benyújtó végzett hallgatók 
pályázhattak, akik dolgo-
zatukat tavaly védték meg 
az egyetem kijelölt intézet-
ében. A pályázatra a prog-
ramozott ipari automatizá-
lás, a járművillamossági 

és járműelektronikai tech-
nológiák, a mechatronikai 
rendszerek témakörében 
lehetett dolgozatot beadni.

Első lett Kopnyiczky 
Márk Szaniszló. Második 
helyen Hofmeiszter Alex 
végzett. A harmadik díjat 
Huczek Csaba érdemel-
te ki. Az elismerésben ré-
szesültek Zalotay Péter (a 
Kandó Kálmán Villamos-
ipari Műszaki Főiskola ala-
pításától, haláláig oktatója 
volt az intézménynek, illet-
ve az Óbudai Egyetemnek; 
nevéhez fűződik a digitális 
technika tárgy bevezetése, 
a vezérléstechnika, majd 
a programozható irányítá-
sok szakterület megalapítá-
sa) arcképét ábrázoló bronz 
emlékplakettet vehettek át 
Dr. Gáti József általános 
rektorhelyettestől. A díja-
zottak a pályázati kiírásban 
meghatározott anyagi jutta-
tásban részesültek.         km

Diplomadíjasok 

Tavaszi Fesztivál
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Folytatás az 1. oldalról
Az Egészségkörút első állomásának a Szent 
Margit Rendelőintézet Vörösvári úti já-
róbeteg-szakrendelője ad otthont márci-
us 23-án, szombaton. Érdemes lesz felke-
resni a rendelőintézetet 9 és 14 óra között 
mindazoknak, akik szeretnének képet kap-
ni légzésfunkciójukról, a kilélegzett levegő 
szénmonoxid tartalmáról, látásélességük-
ről vagy éppen tudni szeretnék, milyen ál-
lapotban van a hallásuk. Várhatóan sokan 
igénybe fogják venni az InBody-testössze-
tétel mérést is, valamint a táplálkozási ta-
nácsadást és a kardiológiai szűrést is. 

A délelőtt folyamán előadással is készülnek, 
ezúttal dr. Puskás Emese tüdőgyógyász főor-
vos tart előadást a köhögésről 11.30 órától. 

Ha valaki esetleg nem tud részt venni 
szombaton minden olyan szűrővizsgálaton, 

amelyet tervezett, egy percig se aggódjon, 
mert az év folyamán még 6 alkalommal és 
helyszínen lesz lehetőség a méréseket elvé-
geztetni. Ezek az alábbiak:
• 2019. 04. 13.: Békásmegyeri Egészségnap.
• 2019. 04. 27.: Óbudai Futófesztivál.
• 2019. 05. 04.: Egészségkörút Óbuda Napján.
• 2019. 05. 25.: Kaszásdűlői Egészségnap.
• 2019. 09. 21.: Óbudai Piknik.
•  2019. 10. 05.: Egészségnap a Vörösvári 

úti szakrendelőben.
Az év során ismét érdemes lesz több ál-

lomásra is ellátogatni, hiszen mindazok, 
akik az Egészségkörút kiskönyvének há-
tuljára legalább két pecsétet gyűjtenek és 
bedobják a szűrőállomásokon kihelyezett 
gyűjtőládába, sorsoláson vesznek részt. 
Azt pedig, hogy kik nyerik értékes aján-
dékainkat, kiderül 2019. november 22-én, 

az Egészségkörút Óbudán ünnepélyes díj-
átadóján. 

Találkozzunk március 23-án, szomba-
ton a Szent Margit Rendelőintézet Vörös-
vári úti járóbeteg-szakrendelőjében, vegyen 
részt ingyenes szűréseinken és méréseinken 
9-től 14 óráig! 

Ismét útjára indul az Egészségkörút

Laboratóriumi vizsgálatokra 
csak előjegyzéssel!

Mint arról lapunk előző számában részlete-
sen olvashattak, a Szent Margit Rendelőinté-
zet Vörösvári úti és Csobánka téri járóbeteg-
szakrendelőjében április 1-jétől a laborató-
riumi vizsgálatokra csak előjegyzéssel tudják 
fogadni a pácienseket. Időpont-egyeztetés 
hétköznapokon 7-től 18 óráig a +36-21-
383-2229-es telefonszámon történik (nem 
emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 
lakosság indítványait várja a 2019. évi 
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj 
odaítéléséhez!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kép-
viselő-testületének az Óbuda Lakosságá-
nak Egészségéért Díj alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről szóló, többször 
módosított 35/2007.(V.30.) rendelete alap-
ján 2019. évben is kiosztják az Óbuda La-
kosságának Egészségéért Díjat, melyhez 
az önkormányzat várja a lakosság indítvá-
nyait.
A rendelet értelmében Óbuda Lakossá-
gának Egészségéért Díj adományozható 
mindazon személynek vagy közösségnek, 
aki a kerület lakosságának egészsége ér-
dekében akár gyógyító-ápoló munkájával, 
akár a rehabilitáció vagy a betegség meg-
előzés terén kifejtett tevékenységével, akár 
az egészségügyben kifejtett szervező mun-
kájával kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport 
részesül. A díjazott személyére bárki te-
het indítványt.
A díjat a „Semmelweis Napon”, ünnepélyes 
keretek között adják át annak a személynek 

vagy csoportnak, akinek a képviselő-testület 
az egészségügyi, szociális és lakásgazdál-
kodási bizottság javaslata alapján odaítéli.
Az indítvány tartalmi elemei:
1) Indítvány olyan természetes személyre 
vagy csoportra (szervezetre/intézményre) 
nyújtható be, mely az egészségügy terén 
kifejtett kimagasló teljesítményével (élet-
művével) Óbuda-Békásmegyer egészség-
ügyi ellátásához, szolgáltatásainak fejlő-
déséhez, Óbuda-Békásmegyer lakossága 
életminőségének javításához hozzájárul(t).
2) Az indítványnak legalább fél oldal ter-
jedelmű indokolást kell tartalmaznia, mely 
részletezi a díjra javasolt személy vagy cso-
port tevékenységét, eredményeit. Egy indít-
ványban akár többen is jelölhetik ugyanazt 
a személyt/csoportot.
Az indítvány benyújtásának módja:
Az indítványt a szociális szolgáltató főosz-
tályon (1033 Budapest, Fő tér 2.) dr. Gal-
lóné Nagy Judit főosztályvezető részére, 
vagy postai úton (1300 Bp., Pf.: 102.) le-
het benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos 
Anikó egészségügyi referenstől kérhető a 
4378-659-es telefonszámon.
Az indítványok beérkezési határideje: 2019. 
április 26. (péntek) 12 óra.

Óbuda Lakosságának Egészségéért DíjTiszavölgyi István Díj 
Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a kerületben dolgo-
zó pedagógusok elismerésére Tisza-
völgyi István Díjat alapított. 
Tiszavölgyi István Díj adományozható a 
kerület középiskoláiban dolgozó pedagó-
gusoknak, hosszú időn át tartósan és ki-
emelkedő színvonalon végzett nevelő-ok-
tató munkájukért. 
A Tiszavölgyi István Díj kitüntetésre a kö-
zépiskolák igazgatói, iskolai közösségei 
tehetnek javaslatot. A kitüntetett szemé-
lyéről a polgármester dönt. 
A kitüntetési javaslatokat legkésőbb 2019. 
március 29-éig kérjük postai úton, valamint 
e-mailben is megküldeni a következő címek-
re: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata, Oktatási 
és Kulturális Osztály (1033 Budapest, Fő 
tér 4., e-mail: horanyi.anna@obuda.hu) 
Minden javaslatot külön kérünk benyújtani 
részletes indoklással. 
A díjat a Pedagógus Napon adják át, 2019. 
május 28-án. 
A jelölésekkel kapcsolatban további infor-
mációt Horányi Anna nyújt a 4378-548-
as telefonszámon vagy a horanyi.anna@
obuda.hu e-mail címen. 

Fotó: Antal István
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Megjelentek a kormány legújabb de-
mográfi ai programjához tartozó, 10 
millió forintos babaváró hitelének 
részletei a Magyar Közlönyben. 

A kormányrendeletek tartal-
mazzák a július 1-jével élet-

belépő új intézkedések: a baba-
váró támogatás; a nagycsaládo-
sok autóvásárlási támogatása; a 
családi otthonteremtési kedvez-
ményhez (CSOK) kapcsolódó hi-
telek kibővítése és ingatlanfede-
zetű jelzáloghitelek mérséklése. 
(A jövőben, ha valaki már igény-
be vette a CSOK-ot, de olyan élet-
helyzetbe került, hogy vissza kel-
lett fi zetnie a támogatást, és ezt 
meg is tette, akkor még egyszer 
felveheti azt úgy, mintha koráb-
ban még nem tette volna meg.)

A Babaváró hitelről
Sokak számára a 10 millió fo-

rintos, kamatmentes babaváró hi-
tel részletei a legfontosabbak. Ez 
az, amelyről korábban bejelentet-
ték: minden 40 év alatti nő, aki el-
ső házasságát köti, 10 millió forint 
kedvezményes kölcsönben része-
sülhet. A törlesztést az első gyer-
mek érkezésekor három évre fel-
függesztik, a második gyermek 
érkezésekor újból három évre fel-
függesztik, és a tőketartozás har-
madát nem kell visszafi zetni, és 
ha harmadik gyermek is szüle-
tik, a kölcsön további részét teljes 
egészében elengedik. A rendelet 
alapján a pároknak normál ban-
ki hitelbírálaton kell majd átesni 
a hitel felvételéhez. A törlesztő-
részlet mellett pedig havi néhány 
ezer forintos állami kezességvál-
lalási díjat is kell majd fi zetniük. 
A kormány a jelenlegi hozamkör-
nyezetet alapul véve közel 5 szá-
zalékos kamattámogatást nyújt, 
így válik kamatmentessé a hitel a 
pároknak. Ha azonban nem szüle-
tik meg 5 éven belül az első gye-
rek, akkor néhány kivételtől elte-
kintve egy összegben kell vissza-
fi zetni a kapott, akár több mint 2 
millió forintos kamattámogatást. 

A hitelfelvétel részletei
A hitelt a következő feltételek 

mellett lehet felvenni: a feleség 
betöltötte a 18. életévét, de még 
nem töltötte be a 41. életévét. A 
házaspár mindkét tagja rendelke-
zik magyarországi lakcímmel, – 
legalább az egyik házastárs leg-
alább 3 éve folyamatosan magyar-

országi tb-jogosult, vagy felsőok-
tatási tanulmányokat folytat, vagy 
külföldi tb-jogviszonnyal rendel-
kezik. A pár egyik tagja sem bün-
tetett előéletű. Egyik házasfélnek 
sincsen a NAV által nyilvántartott 
köztartozása. Mindketten magyar 
állampolgárok vagy magyarorszá-
gi tartózkodási joguk van. A hitelt 
igényelni kívánó házaspár vala-
mely tagja legalább egy gyerme-
ket nevel. Nincsenek rajta a ne-
gatív KHR - listán (köznyelven 
BAR - listán, vagyis a rossz adó-
sok, hitelt vissza nem fi zetők lis-
táján). Nem áll fenn olyan körül-
mény, amellyel a közös gyermek-
vállalás nyilvánvalóan lehetetlen-
nek tekinthető. Vállalják, hogy a 
kölcsönszerződés megkötését kö-
vetően született vagy örökbefoga-
dott gyerekeiket a nagykorúvá vá-
lásukig, de legfeljebb a kölcsön-
szerződés megszűnéséig a saját 
háztartásukban nevelik.

Bővítik a bölcsődei 
férőhelyeket

A közlönyben megjelent a kor-
mányhatározat a már folyamat-
ban lévő bölcsődei férőhelyek bő-
vítéséről, valamint a 2020. január 
1-jétől életbelépő új intézkedések-
ről, a négygyerekes nők szemé-
lyi jövedelemadó (szja) mentes-
ségéről és a nagyszülői gyedről is. 
A kormányhatározat szerint a je-
lenlegihez képest 20 ezerrel eme-
lik a bölcsődei férőhelyek számát, 

így 2022-re 70 ezer férőhely jö-
het létre, gondoskodnak a meg-
felelő szakemberek biztosításá-
ról a bölcsődékben, továbbá átte-
kintik a bölcsődék fi nanszírozási 
rendszerét is, és megemelik a ma-
gán- és a családi bölcsődék fi nan-
szírozását. A legalább négy gye-
reket szülő, illetve örökbefogadó 
és felnevelő nők szja-mentességét 
törvényben kell majd szabályozni, 
ami az őszi ülésszakban történhet 
meg. Az szja-mentesség élethosz-
szig tart, a munkával megszerzett 
jövedelemre vonatkozik, és meg-
marad mellette a családi adóked-
vezmény rendszere is. A nagyszü-
lői gyednek köszönhetően a dol-
gozó szülők átadhatják majd a 
gyed jogosultságukat valamelyik 
nagyszülőnek. Ebben az esetben a 

nagyszülő korábbi jövedelme lesz 
az irányadó a gyed összegének ki-
számításánál, viszont a szülőnek 
kell jogosultnak lennie a gyed-re. 
Egy nagyszülő több gyerekének 
több unokája után többszörösen is 
igénybe veheti a gyedet, ugyanak-
kor nem lehet párhuzamosan ott-
hon a nagymama és a nagypapa is 
két különböző unokával.

A nagycsaládos 
kocsi támogatás

A Közlönyben helyt kapott 
a nagycsaládosok autóvásárlá-
si támogatását részleteiben sza-
bályozó rendelet is. Ebben ke-
vesebb újdonság olvasható, a 
10 milliós hitelhez hasonlóan 
2019. július 1-jétől 2022. de-
cember 31-éig vehető igénybe.

Újabb támogatás a gyermeket vállalóknak

10 millió forintos, kamatmentes babaváró hitel

Iránytű a kerületi iskolákról
Mit kell tudni a tankötelezettségről, az iskolai beíratásról, mikor 
van a beiratkozás időpontja, milyen intézmények találhatók a ke-
rületben? Ezekre a kérdésekre ad választ az Észak-Budapesti 
Tankerületi Központ felhívása és Iránytű című online kiadványa.
A gyermekek hatéves kora körül sok kérdés fogalmazódik meg a 
szülőkben: vajon iskolaérett-e már? Ha úgy látom, nem, mit tehetek? 
Ha úgy látom, igen, melyik általános iskolát válasszam számára?
A tankötelezettségről az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
Felhívásából tájékozódhatnak a szülők – http://kk.gov.hu/online-
is-intezheto-lesz-az-altalanos-iskolai-beiratkozas.
Ebből többek között kiderül, hogy a beiratkozásra két napon van 
lehetőség: április 11-én és április 12-én 8 és 19 óra között.
A szülők tájékoztatása érdekében emellett megjelent az Irány-
tű című kiadvány is. Ebben a jogszabályi háttér és az általános 
információk mellett bemutatkoznak a tankerületi, kerületi általá-
nos iskolák. 



132019. 6. szám SZOCIÁLIS

Idén szeptembertől 10 bölcsőde várja a féléves-
nél idősebb gyermekeket a kerület bölcsődéi-
ben. A jelentkezéseket április elsejétől lehet be-
adni. A bölcsődei felvételi lapot a kiválasztott 
bölcsőde vezetőjétől kell elkérni, majd kitöltve 
el kell vinni a védőnőhöz, akivel alá kell írat-
ni, és le kell pecsételtetni. Ezt a dokumentumot 
legkésőbb április 30-ig személyesen kell bevinni 
a kiválasztott bölcsőde vezetőjéhez.
Az első helyen kiválasztott bölcsőde mellett, tarta-
lékba még egy bölcsődét lehet megjelölni, ezt a je-
lentkezési lapon találja. Felesleges több bölcsődé-
be beadni a kérelmet, mivel ha valami miatt nem 
vennék fel az első helyen megjelölt helyre, auto-
matikusan a tartalékban megjelölt bölcsődébe jut 
be. Minden jelentkező kap egy azonosító kódot, 
és amikor eldőlt, hogy kit hova vettek fel, a lis-
tát (személyes adatok nélkül) csak a kódokat fel-
tüntetve kifüggesztik az intézmények bejáratánál, 
hogy mindenki megismerhesse azt. 

Ki lehet bölcsődés Óbudán?
A helyi rendelet szerint azok a gyerekek járhatnak 
óbudai bölcsődékbe, akiknek szülei dolgoznak és 
III. kerületi lakcímmel rendelkeznek. Nem nyerhet-
nek felvételt azok, akiknél valamelyik szülő otthon 
van kistestvérrel, nem végez kereső tevékenységet, 
illetve a szülő nem III. kerületi lakos (kivéve ha III. 
kerületi önkormányzati fenntartású intézményben 
dolgozik). Bölcsődei felvételnél előnyt élveznek 
az egyedülálló szülők gyermekei és a nagycsaládo-
sok (a 3 vagy több gyermeket nevelők). Ugyancsak 
előnyben vannak azok, akiknek a kiválasztott böl-
csőde közelében lévő óvodába, iskolába jár a test-
vérük, mivel fontos szempont, hogy ne egymástól 
messze lévő helyekre kelljen vinni a gyermekeket. 

Hány férőhelyre 
vesznek fel bölcsődéseket?

Szeptembertől 962 gyermek jár az óbudai bölcső-
dékbe. Idén is sokan tovább mennek óvodába, így 
azokra a helyekre tudnak felvenni új gyerekeket, 

ahol emiatt üresedés van. Általában május végén, 
június elején derül ki, hogy kik azok, akik bizto-
san elmennek óvodába, így június elején értesí-
tik a bölcsődébe jelentkezőket, hogy felvették-e a 
gyermeküket. Beiratkozási időszakon túl érkezett 
jelentkezésekről az intézményvezető dönt.

Ételallergia, intolerancia
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet „a közétkez-
tetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi 
előírásokról” értelmében bölcsődei alapellátást 
a Szél Bölcsődében, illetve a Medgyessy Böl-
csődében biztosítanak. A rendelet meghatározza 
a szakorvosok körét, és a bölcsődei felvételnél 
kizárólag ezt veszik fi gyelembe (endokrinoló-
gia és anyagcsere betegségek ráépített szakképe-
sítéssel rendelkező szakorvos, gastroenterológia 
alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos, dia-
betológiai szakorvosi licenccel rendelkező szak-
orvos, allergológia és klinikai immunológia rá-

épített szakképesítéssel rendelkező szakorvos). 
Ha egy gyereknél ételallergia és/vagy intoleran-
cia áll fent, akkor a szülők csak az említett két 
bölcsődébe adhatják be a jelentkezést, mert csak 
itt tudják biztosítani a szükséges feltételeket. 

Mire kell odafi gyelni?
Kiválasztani a legmegfelelőbb bölcsődét. 
Áprilisban bemenni a kiválasztott bölcsődébe az 
adatlapért (április 1-től).
Kitölteni és aláírni a felvételi lapot, megjelőlve 
az esetleges ételallergiát.
A védőnővel aláíratni és lebélyegeztetni az adatlapot. 
Ételallergia és/vagy intolerancia esetén beszerez-
ni a szakorvostól a megfelelő igazolást.
Április 30-ig visszavinni a kitöltött, aláírt adat-
lapot a kiválasztott bölcsődébe. 
A honlapon itt találják a fontosabb tudnivaló-
kat a bölcsődei jelentkezésekkel kapcsolatban: 
www.obudaibolcsodek.hu.  

Jelentkezés a bölcsődébe

Óbudán az „Élő népzene a bölcsődékben” prog-
ram ingyenes foglalkozásain minden héten más 
és más bölcsődében ismertetik meg az aprósá-
gokat a hagyományos mondókákkal, népdalok-
kal, hangszerekkel.

Az elmúlt években jelentősen megnőtt 
a megkésett beszédfejlődésű kisgyer-

mekek száma. A zenei fejlesztés fontossá-
gából kiindulva indították el Óbuda böl-
csődéiben azt az ingyenes foglalkozás-so-
rozatot, ahova azokat is várják, akik még 
nem bölcsisek. Csoóri Julianna kisgyer-
meknevelő és a Kerek zenekar játékos ele-
mekkel fűszerezett előadásai rendkívül 
népszerűek a résztvevők körében. Ezekre 
a családias hangulatú zenés programok-
ra hívják a bölcsődébe még nem járó kis-
gyermekeket is.

A Kerek zenekar 2019-ben is heti rend-
szerességgel járja sorra a kerület bölcsődéit, 
népi mondókákkal, énekekkel varázsolva el 
a kicsiket és minden ízükben megmozgatva 
őket. Az „Élő népzene a bölcsődékben” fog-
lalkozásai 2019 áprilisától az alábbi helyszí-
neken és időpontokban látogathatók:

Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde
9 órától 10 órától 11 órától

2019. 04. 03. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1036 Bp., Mókus u.1-3.
2019. 04. 10. 1039 Bp., Medgyessy 3. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3. 1032 Bp., Solymár u. 12.
2019. 04. 17. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert 35.*
2019. 04. 24. 1032 Bp., Solymár u. 12. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1039 Bp., Fodros u. 7.
2019. 05.08. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u. 1.* 1039 Bp., Kelta u. 3.
2019. 05. 15. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.
2019. 05. 22. 1035 Bp., Kerék u 12-14 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*
2019. 05. 29. 1032 Bp., Solymár u. 12 1036 Bp., Mókus u. 1-3 1033 Bp., Szérűskert 35.*
2019. 06. 05. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u. 1.* 1039 Bp., Kelta u. 3.
2019. 06. 12. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.
2019. 06. 19. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert 35.*
2019. 06. 26. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u. 1.* 1039 Bp., Kelta u. 3.
2019. 07. 03. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1033 Bp., Szérűskert 35.*

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”. Bölcsődéinkről tájékozódhatnak a 
www.obudai bolcsodek.hu honlapon, illetve az Óbudai Egyesített Bölcsődék Facebook oldalon

Zenés szerdák

Fotó: Antal István
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Új sportolási lehetőség Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának sport lé-
te sítményében.

A III. kerületi Torna és Ví-
vó Egylet és a Margitszige-

ti Atlétikai Club együttműkö-
désének köszönhetően a MAC 
edzője, Vajda Zsuzsanna tö-
meg- és szabadidősport edzé-
seket tart az önkormányzat kor-
szerű, Kalap utcai sportlétesít-
ményének atlétikai pályáján, 
ahová várják a kerületi lakoso-
kat és az egyesületben sportoló 
gyermekek szüleit.

A futás napjainkban már a sza-
badidősportok és tömegsportok 
legnépszerűbb válfajának szá-
mít. Sokan látják ebben a sport-
ban az edzés, az életmódváltás 
és a sportos mindennapok zá-
logát. Az egyesületek edzői ko-
moly szakmai felkészültséggel 
rendelkeznek az amatőr futással 
kapcsolatban, amit a legnagyobb 
lelkesedéssel adnak át az edzés-
re látogatóknak. Az edző szak-
tudása mellett a megfelelő em-
patikus odafordulás készségét is 
igényli, hogy a futni vágyó sze-
mélyre szabott és könnyen értel-
mezhető tanácsokat kapjon és el-
kerülhetőek legyenek a sérülések 
és a túledzettség, amely gyakori 
hiba, ha önállóan vágunk neki az 
edzéseknek. A tréningekhez heti 

2 alkalommal lehet csatlakozni, 
melyek minden hétfőn és szerdán 
18.30 órakor kezdődnek. Jelent-
kezni a TVE székház recepcióján 
lehet, a Kalap utca 1-3. címen.

A rendszeres testmozgás nép-
szerűsítésére az óbudai egyesü-
let április 5-én 17 órai kezdet-
tel családi sportnapot is szervez.

Figyelem! Nevezni április 
3-áig lehet a http://margitszige-
tiac.hu/family-futam/ oldalon.

A rendezvényt hagyományte-
remtő céllal indítják, hogy min-
den évben a kerületi családoknak 
megteremthessék a közös csa-
ládi versenyzési lehetőséget. A 
rendezvény célja egy jó hangu-
latú sportesemény lebonyolítá-
sa, az aktív életmód és az atléti-
ka népszerűsítésére, miközben a 
családtagok, különféle generáci-
ók, szülők és gyerekek egymás 
társaságában tölthetnek el egy 
kis időt úgy, hogy megmozgatják 
egymást és magukat is. Az ese-
mény jellegét tekintve nem egy 
hagyományos verseny, ugyan-
is lényege nem a megmérettetés 
és a versengés, csupán egy re-
mek kedélyű, szabadidős sport-
eseményen való részvétel, amin 
keresztül a családtagok közelebb 
kerülhetnek egymáshoz és az at-
létikához. A rendezvény védnö-
ke Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere. Az esemé-

nyen 4 fős vegyes (családi: gyer-
mek és felnőtt) csapatokban in-
dulnak a résztvevők 5 verseny-
számban, úgymint kislabda do-
bás, 40 méter sprint, 800 méter 

futás, célba hajítás, helyből távol 
ugrás. A versenyen minden in-
duló győztesnek számít, ezért a 
résztvevők ajándékra is számít-
hatnak.

Apraja-nagyja sportnapja!

A nagy sikerre való tekintettel újra 
egész napos játékfesztivált szervez 
a homoludens.hu Egyesület és a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum április 6-án 10 és 18 
óra között a múzeumban. Ötéves 
kortól várnak minden játszani vágyó 
gyereket, felnőttet, kicsit és nagyot. 

A gyerekjátékok mellett fel-
nőtteknek való társasjá-

tékok is megtalálhatók lesz-
nek. A foglalkoztató terem, a 
Krúdy udvar, a Dobos terem, 
a színházterem, sőt az udvar 
is teli lesz játékokkal. A több 
mint 50 féle játék közt lesz: iz-
galmas, különleges stratégi-
ai, logikai, nyelvi, kvíz játék, 
gyerekeknek készségfejlesztő- 
és építő játékok. A múzeum 
udvarán különleges egyedi, 
szabadtéri, ügyességi, gyor-
sasági játékok próbálhatók ki. 
Kétszer tartanak a nap folya-
mán ajándéksorsolást. Csalá-
di csapatokat is várnak. Akik 

nem csak játszanának, azok já-
tékokat is készíthetnek, me-
lyeket hazavihetnek és otthon 
is bármikor újra összeállíthat-
nak, valamint papírhajtogatást 
is tanulhatnak. 

Felhívás III. kerületi 
iskoláknak

Iskolák közötti versenyt hir-
det az egyesület. Az a III. kerü-
leti oktatási intézmény, amelyből 
a legtöbb diák vesz részt a Tava-
szi Játékfesztiválon, egy játék-
délutánt nyer (80 ezer forint ér-
tékben)! Nyeremény: áprilisban 
egy délután a nyertes iskolában 
4 órás egyedi játszóházat tart a 
homoludens.hu Egyesület csa-
pata. Társasjátékok, logikai játé-
kok, mozgásos játékok az iskola 
tanulói életkorának megfelelően. 
A Játékfesztivál a múzeumi be-
lépőt megvásárolva ingyenesen 
látogatható. III. kerületi lakosok 
számára ingyenes a belépés a 
múzeumba. 

Játékfesztivál

ÖRÖMÓRA. Csoóri Julianna kisgyermeknevelő és a Kerek zene-
kar táncháza április 7-én 10 órától a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban. Felcsendülnek azok a dallamok, amelyeket a bölcsődés gyer-
mekek az Élő népzene a bölcsődében elnevezésű programsoro-
zatból már jól ismernek. A szülők, hozzátartozók részesei lehetnek 
a remek hangulatú eseménynek. (A Csoóri Sándor Alap pályáza-
ton nyert támogatással a belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.)

IRODALMI CSILLAGDÉLUTÁN. A Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban rendezik minden hónapban, egy szerdai napon az Irodalmi 
Csillagdélután elnevezésű, népszerű sorozatot, amelyen Gyime-
si László író, költő beszélget a vendégekkel. Minden alkalommal 
a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium színjátszó-körös diákjai 
lépnek fel a délutánon. Legutóbb Erdei Éva festőművész kamara 
kiállítását nyitották meg. A tárlat március 29-ig látható.
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 Óbudai sziréna

80 millió forint értékű heroint, vala-
mint kokaint foglaltak le a rendőrök, 
miután elfogtak egy szerb és két 
magyar kábítószer-kereskedőt már-
cius 12-én.

Elfogták a 43 éves budapesti 
Sz. Istvánt a Hatvany Lajos 

utcában, miután kábítószert vásá-
rolt továbbértékesítés céljából két 
férfi tól. A férfi nál 216 gramm he-
roint találtak a rendőrök. A nyo-
mozók 40 perccel később Zugló-
ban elfogták a két dílert. A buda-

pesti felderítők a három férfi  la-
kásán kutatást tartottak, amelyek 
során több mint 1,3 kilogramm 
kokaint, 2,9 kilogramm heroint, 
20 tablettát, közel 2,5 kilogramm 
kábítószer hígításához használt 
anyagot, valamint több mint más-
fél millió forintot és valutát talál-
tak. A lefoglalt heroin, valamint 
kokain piaci értéke 80 millió fo-
rint. A rendőrök a 65 éves szerb 
állampolgárt, a 64 éves budapes-
ti I. Gyulát és Sz. Istvánt kábító-
szer-kereskedelem miatt gyanú-
sítottként hallgatták ki, majd őri-
zetbe vették őket.

A rendőrök elfogták azt a román ál-
lampolgárt, aki a Pacsirtamező ut-
cában nekiütközött egy autónak – 
ami felborult –, majd a férfi  segít-
ségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Egy 54 éves román férfi  márci-
us 12-én reggel a Pacsirtame-

ző utcánál autójával a tilos jelzés 
ellenére át akart menni a keresz-
teződésnél, de nekiütközött a Vö-
rösvári úton szabályosan közleke-
dő autónak, amely felborult. Ez-
után nem állt meg, segítségnyúj-

tás nélkül továbbhajtott. A felbo-
rult autó vezetője könnyű sérülést 
szenvedett. A baleset egyik szem-
tanúja, egy másik autós a férfi  
után ment és a helyszín közelében 
visszatartotta a rendőrök kiérke-
zéséig. A cserbenhagyót a rend-
őrök elfogták és megszondáztat-
ták, amely pozitív értéket muta-
tott. A BRFK közlekedésrendé-
szeti főosztályának nyomozói a 
román állampolgárt segítségnyúj-
tás elmulasztása miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Közösen tartották idei első 
ülésüket az Óbuda-Békásme-
gyer Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum (KEF) és az Óbu-
da-Békásmegyer Áldozatse-
gítő Szakmai Együttműködé-
si Rendszer (ÁSZER) szakem-
berei a Kaszásdűlői Kulturális 
Központban március 12-én. 

A KEF-ek és tagszer-
vezetei munkájának 

bemutatásához készül 
egy új honlap, melynek 
előkészületeiről Maj-
zik Balázs, a Szociális 
és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság Esélyterem-
tési Főosztály Drogmeg-
előzési Programok Osz-
tályának vezetője tartott 
előadást. 

Törzsökné Góczán 
Emese, KEF és ÁSZER 
koordinátor a KEF jelen-
legi helyzetét, terveit is-
mertette, várva az épí-
tő javaslatokat. Kiemelte 
a kerületi szakemberek, 
tagszervezetek hatékony 
együttműködését, mely 
elengedhetetlen a szen-
vedélybetegségek meg-
előzésében és kezelés-
ében való küzdelemben.

Kék Vonalon 
a segítség

A résztvevők kisfi l-
mekkel színesített elő-
adást is láthattak a Kék 

Vonal Gyermekkrízis 
Alapítvány munkájáról 
Reményiné Csekeő Bor-
bála szakmai vezető tol-
mácsolásában. A Kék 
Vonal munkatársainak 
hitvallása: „Elsődleges 
feladatunk a gyerekek és 
fi atalok meghallgatása, a 
bajba jutott gyermekek 
segítése”. A Lelkisegély-
vonal a harmonizált 116-
111 európai hívószámon 
érhető el, az Eltűnt Gye-
rekek Vonala: 116-000. 
Mindkét szám anonim 
módon hívható az egész 
országból, ingyenesen. 

„Mozgásban a bűn-
megelőzés” címmel Ked-
ves Attila, a BRFK bűn-
megelőzési osztályá-
nak munkatársa a Mo-
bil Bűnmegelőzési Cent-
rumot mutatta be. Az ér-
deklődők újszerű for-
mába öltöztetve kaphat-
tak bűnmegelőzési taná-
csokat. A bemutató a he-
lyi intézmények és szol-
gáltatások szakembere-
inek szólt, hogy megis-
merhessék, majd saját 
rendezvényeikre is meg-
hívják és alkalmazhassák 
ezt a merőben új lehető-
séget. A mobil bűnmeg-
előzési kisbuszt rendez-
vényekre lehet igényelni, 
az Óbudai Közbiztonsági 
Napon is kint lesz.

Folytatják a közös munkát a kerületi intézményekben

Kábítószerügyi fórum áldozatsegítőkkel

Nekiütközött, majd elhajtottDrogdílerek
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Előadás a 
bű nmegelőzésről
A III. kerületben élő lá-
tássérültek Lámpás 
Klubja március 22-én 
10 órakor tartja követ-
kező klubnapját a Bé-
kásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka 
tér 5.). Ez alkalommal 
a bűnmegelőzésről tart 
előadást a III. kerületi 
Rendőrkapitányság er-
re illetékes munkatársa. 
Fontos hallani olyan kö-
rülményekről, melyekre 
mindennap fokozottan 
oda kell fi gyelni nem-
csak látássérülteknek. 
Minden érdeklődőt hív-
nak és várnak a szer-
vezők.

Futóra támadt
Garázdaság miatt in-
dítottak nyomozást a 
rendőrök, mert egy fér-
fi  február 22-én a Hár-
mashatár-hegy egyik 
turistaútján egy fu-
tót először megpró-
bált gázspray-vel lefúj-
ni, majd egy vascső-
vel megütni. A sporto-
lónak sikerült kitérnie 
az ütés elől és elvenni 
a vascsövet a támadó-
tól. A rendőrök bűncse-
lekmény elkövetésével 
gyanúsítható 38 éves 
B. Ferencet március 2-
án fogták el.

Halálra gázolt 
a HÉV egy férfi t 
A Szentlélek tér és a 
Filatorigát közötti sza-
kaszon elütött egy 24 
éves férfi t a HÉV feb-
ruár 24-én reggel. A fi -
atalember olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, 
hogy a helyszínen meg-
halt. A rendőrség vizs-
gálja a baleset körülmé-
nyeit.

Autó égett
Kigyulladt egy személy-
autó a Kiscelli utcai par-
kolóban február 26-án. 
A jármű motorterében 
keletkezett tűz. A fővá-
rosi hivatásos tűzoltók 
rövid időn belül elfojtot-
ták a lángokat.

Kerékpár-regisztráció egyénileg
Elérkezett a tavasz, a merészebb bringások már felpat-
tantak drótszamarukra. Azonban érdemes már most 
gondoskodni a kerékpárok védelméről. Bár a szerve-
zetten meghirdetett kerékpár-regisztrációs kitelepülé-
sek a tél folyamán szüneteltek, előzetes egyeztetés és 
bejelentkezés alapján a BRFK III. kerületi Rendőrka-
pitányságon (Tímár utca 9/A.) fogadnak egyéni, vagy 
csoportos jelentkezéseket. Regisztráltassák kerékpár-
jukat, hogy lopás esetén legyen esélyük visszakapni! 
Jelentkezés, időpont-egyeztetés: Bukva Zoltán főtörzs-
zászlós. E-mail: bukvaz@budapest.police.hu

ÖSSZEESETT ÉS MEGHALT. Drámai jelenetek zajlottak a 
Miklós utcánál március 18-án. Egy idős asszony összeesett 
az utcán, majd megállt a szíve. A helyszínre elsőként érkező 
rendőrök azonnal megkezdték a nyugdíjas nő újraéleszté-
sét, majd átadták a kiérkező mentőknek, de az életét a gyors 
és szakszerű ellátás ellenére sem tudták megmenteni. Ide-
genkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel

A nagyobb társasházak sza-
bályszerű működtetéséhez 
elengedhetetlen, hogy ren-
delkezzen tűzvédelmi házi-
renddel, amely az épület alap-
vető tűzvédelmi használati 
szabályait, a tűzjelzés és ri-
asztás módját, valamint a tűz-
védelmet biztosító eszközök 
elhelyezését és használatuk-
ra vonatkozó információkat 
tartalmazza – fi gyelmeztet fa-
cebook oldalán az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofi t Zrt.

A tűzvédelmi szabály-
zat készítéséről a 

30/1996. (XII. 6.) BM ren-
delet szól. Eszerint akkor 
kell ilyen házirendet ké-
szíteni, ha három emele-
tesnél nagyobb az épület 
és 10-nél több lakója van. 
A közös képviselő vagy 
az intézőbizottság elnöke, 
ezek hiányában az épület 
tulajdonosa köteles írás-

ban kidolgozni a tűzvédel-
mi házirendet. Ennek tar-
talmaznia kell részletesen 
a tűzjelzés tartalmi köve-
telményeit, az alkalomsze-
rű tűzveszélyes tevékeny-
ség szabályait, a tárolás-
ra vonatkozó előírásokat, 
a nyílt láng használatára 
és a dohányzásra vonat-
kozó korlátozásokat, a tü-
zelő- és fűtőberendezések, 
továbbá az elektromos be-
rendezések használatának 
előírásait, a tűzoltási felvo-
nulási területre vonatkozó 
szabályokat. Mindemel-
lett a lakók, illetve az ott-
tartózkodók riasztásának 
és menekülésének lehet-
séges módozatait, a tűzvé-
delmet biztosító eszközök, 
berendezések használatára 
vonatkozó előírásokat és a 
készítője nevét, elérhetősé-
gét, aláírását, valamint a 
készítés dátumát.

Társasházaknál kötelező a tűzvédelmi házirend
Segítség a tűzvédelmi házirendhez
Elkészült és ingyen letölthető az internetről a Láng-
lovagok Egyesület tűzvédelmi tájékoztató kiadvá-
nya. Ebben olvashatnak – elsősorban a társasházak 
közös képviselői – a menekülési útvonalakon törté-
nő szabálytalan tárolásról, a vagyonvédelmi rácsok-
ról, a dohányzásról, a tűzoltó készülékekről, a hő- és 
füstelvezető berendezésekről, a száraztűzivízveze-
ték-rendszerről, a tűzoltási felvonulási területről, és 
arról, hogy tűz esetén milyen információkat szüksé-
ges megadni a 105-ös vagy 112-es segélyhívó tár-
csázása után. Az elektronikus változat innen letölt-
hető, kinyomtatható, szabadon terjeszthető: https://
www.langlovagok.hu/dat/irattar/2019/2019_tarsas-
hazaktuzvedelme_langlovagokegyesulet.pdf



22 2019. 6. számKÖZLEKEDÉS

Június 3-án indul a kaszásdűlői fi -
zetőparkolás tesztidőszaka. A par-
kolási engedély iránti kérelmeket 
elektronikusan, személyesen vagy 
postai úton április 1-jétől lehet be-
nyújtani.

Számos lakossági észrevétel 
érkezett az önkormányzat-

hoz a kaszásdűlői terület parko-
lási problémáival kapcsolatban, 
ezért az önkormányzat kezde-
ményezte a Fővárosi Önkor-
mányzatnál egy újabb díjfi zetős 
övezet kialakítását.

A Belső-Óbudán 2015-ben be-
vezetett fi zetőparkolás elsődleges 
célja az volt, hogy az érintett te-
rületen lakók könnyebben talál-
janak szabad parkolóhelyeket. A 
jelenleg üzemeltetett fi zetős vá-
rakozási övezetek korábbi beve-
zetése jelentősen javította a par-
kolási helyzetet a városrészben.

Az évek során megváltozott 
közlekedési szokásoknak kö-
szönhetően az agglomerációból 
érkezők jellemzően P+R parko-
lóként kezdték használni Kaszás-

dűlő térségét. Az önkormányzat a 
lakóközösségeket meghallgatva, 
illetve tapasztalva a főként a la-
kótelepen kialakult parkolási ká-
oszt, annak enyhítése érdekében, 
úgy döntött, hogy kezdeményezi 
a fővárosi jogszabály megváltoz-
tatását és egy új övezet kialakítá-
sát. A 30/2010. (VI.4.) fővárosi 
közgyűlési rendelet módosítása 
alapján Kaszásdűlő területén egy 
újabb, 5. díjtételű, 175 forint/óra 
tarifájú várakozási övezetet ala-
kítanak ki, ahol munkanapokon 8 
és 18 óra közötti időszakban kell 
a parkolásért fi zetni.

Hol lesz az 5. övezet?
Az új, 5. díjtételű várakozási 

övezet az alábbi út- és utcasza-
kaszok által határolt terület lesz:

Bogdáni út–Hévízi út–Vörös-
vári út–Bécsi út–Fehéregyházi 
út–Kunigunda útja–Rádl árok–
Huszti út–Kazal utca–Szentend-
rei út, valamint a Szentendrei 
út–Reményi Ede utca–Jégtörő 
utca–Ángel Sanz Briz út–Reichl 
Kálmán utca.

A műszaki kivitelezést köve-
tően a tesztüzem várhatóan jú-
nius 3-án kezdődik. Ennek sike-
res befejezése után indul meg az 
éles üzem július 1-jétől.

A parkolási engedély iránti 
kérelmeket elektronikusan, sze-
mélyesen vagy postai úton ápri-
lis 1-jétől lehet benyújtani. Az 
ehhez szükséges formanyom-
tatványok és információk április 
1-től lesznek elérhetők az Óbu-

dai Parkolási Kft. honlapján és 
személyes ügyfélszolgálatán.

Az Óbudai Parkolási Kft. cí-
me: 1035 Budapest, Vihar utca 17. 
Call Center: +36 21 208 8002 (he-
lyi tarifával hívható). E-mail cím: 
ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.
hu. Weboldal: www.obudaipar-
kolas.hu. Ügyfélszolgálat nyitva: 
hétfőn 9-től 17, kedden 9-től 17, 
szerdán 9-től 18, csütörtökön 9-től 
17, pénteken 9-től 16 óráig.

Útfelújítás a Kunigunda útján
Útfelújítás kezdődött március 18-án a Kunigun-
da útján, a Bojtár utca és a Dinamó utca között. A 
munkálatok május közepéig tartanak. A közúti for-
galom az említett szakaszon egy sávon, jelzőlám-
pás irányítással váltakozó irányban haladhat. A re-
konstrukció a Dinamó utcai buszfordulót is érinti, 
ezért az Óbudai Autóbuszgarázs felé tartó 118-as 
autóbusz a Kunigunda útjára nem tér be, egyene-
sen halad a Bojtár utcán. A buszjárat az útfelújítás 
ideje alatt nem érinti az Áldomás utca, a Dinamó ut-
ca és a Kunigunda útja megállóhelyeket.

Életbe lépett a fővárosi hajó-
járatok tavaszi menetrendje 
március 15-től: hétvégén is 
járnak a hajók, így minden 
nap, akár kora este is lehet 
hajózni a belvárosból a Kopa-
szi-gát és a Rómaifürdő felé. 

A hajók a belvárosban 
továbbra is félórán-

ként indulnak, emellett 

változatlanul jár a munka-
napokon reggeli időszak-
ban D2-es átkelő-járat a 
Duna két partja, a Batthy-
ány tér és a Kossuth Lajos 
tér között. A hajójáratok 
tavaszi menetrendje sze-
rint munkanapokon nap-
közben az óránként indu-

ló D12-es hajójárattal le-
het utazni a Kopaszi-gát-
BudaPart és a Rómaifür-
dő felé is. A belvárosi Du-
na-szakaszon a D2-es járat 
teszi sűrűbbé a hajóforgal-
mat, amely a reggeli csúcs-
időszakban a Kossuth La-
jos tér és a Batthyány tér 

kikötő között biztosít át-
kelési lehetőséget, utána 
napközben kora estig pe-
dig a Kossuth Lajos tér és 
a Petőfi  tér kikötő között 
jár. Ezáltal a belvárosi sza-
kaszon félóránként indul 
egy-egy hajójárat. Hétvé-
gén a D12-es hajóval lehet 

utazni, amely a Kopaszi-
gát–BudaPart és a Római-
fürdő felé is 60 percenként 
indul. Szombat-vasárnap a 
belvárosi szakaszon a Pe-
tőfi  tér és a Margitsziget 
között közlekedő hajóknál 
biztosítják a 30 perces já-
ratsűrűséget. A hajójára-
tok tavaszi menetrendje el-
érhető a BKK honlapján.

Nyártól Kaszásdűlőn is mérséklődnek a parkolási gondok

Módosul a 118-as busz útvonala

A Fővárosi Önkormányzat hídfelújítási programjában a közelmúltban felújították a Petőfi  
tér déli sarkánál lévő Békási árkot átívelő acél szerkezetű gyalogos hidat. A kerékpárosok, 
gyalogosok, kutyasétáltatók így könnyebben tudják megközelíteni a teret, az Országzász-
ló emlékművet, a játszóteret

Megújult híd a Petőfi  térnél

Március közepétől tavaszi hajómenetrend

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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A szemetelés megelőzésére, 
a hosszú távú megoldás ér-
dekében a kormány átfogó 
programot dolgoz ki – jelen-
tette be Palkovics László in-
novációs és technológiai mi-
niszter a TeSzedd! - Önkénte-
sen a tiszta Magyarországért 
szemléletformáló kampány 
megnyitóján március 18-án. 
A jövőben bűncselekmény-
nek számíthat az illegális 
hulladék-kihelyezés. 

Mint az országban 
mindenütt, a kerü-

letben is nagy gondot és 
fejtörést okoz a városrész 
vezetésének az illegális 
hulladék lerakóhelyek fel-
számolása, a hulladék sza-
bálytalan kihelyezésének 
megakadályozása. Ezért 
is előremutató a kormány 
elképzelése, mely szerint 
egy új jogszabály-terveze-

tet készítenek: a szabály-
sértésnek számító illegális 
hulladék kihelyezés a jö-
vőben bűncselekménynek 
számíthat majd. Mindezek 
mellett idén 240 millió fo-
rintos pályázatot írtak ki 
az önkormányzatoknak az 
utak mentén, város szélén 

elhagyott illegális szemét-
lerakók felszámolásának 
elősegítése érdekében.

Összefogásra 
van szükség

Az új jogszabály érvé-
nyesítése mellett a kor-
mány, a lakosság és a vál-

lalatok összefogására van 
szükség a szemetelés és 
az illegális hulladéklera-
kók visszaszorítása ér-
dekében – hangsúlyoz-
ta a miniszter a TeSzedd! 
nyitónapján. Az idei ön-
kéntes szemétszedési ak-
ció az eddigi leghosz-
szabb, ugyanis március 
18-tól 24-ig tart. Elhang-
zott: a szemetelés egyik 
oka a kereskedelemben 
használt túl sok csomago-
lóanyag, ezért a kormány 
a következő időszakban 
azon is dolgozik majd, 
hogy ezeket az anyago-
kat betétdíjassá tegye. A 
környezetvédelemben a 
vállalati szereplőknek, a 
gyártóknak egyaránt fon-
tos szerepük van.

Változtatni kell 
a látásmódon
A hulladék keletkezé-

se, tárolása, feldolgozá-
sa, valamint ártalmatlaní-
tása, azaz a hulladékkér-
dés korunk globális kör-
nyezeti problémája – je-
lentette ki Nagy István ag-
rárminiszter, aki hozzátet-
te: a megoldást az embe-
rek látásmódjának meg-

változtatása hozhatja. A la-
kosságnak meg kell érte-
nie, hogy minden döntés, 
amit fogyasztóként hoz-
nak, hatással van a környe-
zetünkre. A szemléletfor-
málásban fontos szerepe 
van az országban működő 
10 nemzeti park igazgató-
ságnak is, amelyek felada-
taik ellátására az Agrármi-
nisztériumtól évente közel 
100 millió forintot kapnak, 
ennek köszönhetően ezek 
az intézmények ismeret-
terjesztő, környezeti neve-
lési programjaikkal évente 
mintegy 200 ezer embert 
érnek el.

Gyors megoldásra 
van szükség

A szemléletformálás 
egy hosszú távon eredmé-
nyes folyamat, az illegá-
lis szemétlerakók kérdés-
ében azonban gyors meg-
oldásokra van szükség. A 
helyzet súlyosságát mu-
tatja, hogy az állami erdő-
gazdaságok évente több 
mint 100 millió forintos 
nagyságrendben költe-
nek az illegálisan lerakott 
kommunális, zöld és ipa-
ri hulladékok felszámolá-
sára, az erdők tisztántar-
tására. Az Agrárminiszté-
rium kezdeményezi, hogy 
a kerületvezető erdészek 
hatósági jogkört kapja-
nak, ugyanis ezáltal 1108 
erdész tudna a rajtakapott 
illegálisan szemetelők el-
len hatóságilag fellépni. A 
TeSzedd! akció egyhetes 
rendezvénye jelentősége 
abban áll, hogy hatására 
nem csupán a közterek és 
a parkok újulnak meg, de 
az emberek gondolkodás-
módja, szemléletük, visel-
kedésük is átalakul.

Új jogszabály készül a környezet tisztaságának megóvásáért

Bűncselekmény lesz az illegális hulladék-kihelyezés

Gemenc fotókon
„Hazai tájak” címmel Bosnyák László és Kara József 
fényképeiből nyílt kiállítás, amely április 30-ig tekinthe-
tő meg a Kaszásdűlői Közösségi Házban (3K). A tárlat 
a természetvédelmi oltalom alatt álló Gemencre kalau-
zolja el a szemlélőt. Olyan mozzanatok részesei lehet-
nek, amelyekkel mindennapi sétájuk során nemigen ta-
lálkozhatnak. Célja, hogy a fotókat megtekintők örömöt 
találjanak a felvételek nézegetésekor, és olyan pillana-
tokkal ajándékozza meg őket, amelyeket személyesen 
nem élhetnek át. (A belépés ingyenes. Megtekinthető 
a 3K nyitvatartási idejében. Cím: Pethe Ferenc tér 2.).
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Mini zenekar, maxi élet. Török Ádám 
több mint ötven éve lelkesen fújja 
fuvoláját. A hazai zenei élet legen-
dás alakja tavaly lépett be a hetven 
évesek klubjába, de láthatóan nem 
fog rajta az idő vas foga, továbbra is 
lendületesen halad a maga által ki-
jelölt úton. Ma is sokfelé hívják 
egyedül vagy zenekarával, a Török 
Ádám&Icecream Supersession-nel, 
amely Óbudához is kötődik. A má-
sik felállásban, a Mini Acoustic Trió-
val pedig március 24-én lép fel az 
Óbudai Társaskörben.

- Egy éve belépve a hetedik X-
be még mindig aktív, rendszeresen 
fellép. Hogyan bírja energiával?

- Hál’ istennek jól. Különö-
sebb egészségügyi problémáim 
nincsenek, legfeljebb a lábaim 
rakoncátlankodnak. Igaz, meg-
jártam a hadak útját a rock- és a 
jazz-zenében, átéltem magassá-
gokat és mélységeket, de a leg-
fontosabb számomra, hogy még 
most is szeret a közönség, ezt 
érzem minden koncertemen.

- Pedig legendásan fenegye-
reknek tartották, aki mindig ki-
állt az igazáért, néha meg is 
ütötte miatta a bokáját. A mai fi -
atalok ugyan már csak tar fej-
jel ismerik, de a kezdet kezdetén 
hosszú éveken át lobogó hajjal 
énekelt és fuvolázott…

- Ma már szinte hihetetlen, de 
régen sztárnak számítottam, és 
egy ideig afféle hippi vezérnek is 
tartottak, akinek minden lépését a 
rendőrség „vigyázó” szeme kö-
vetett. Különösen ebben az idő-
szakban, a március 15-ei megem-
lékezések előtt és után, néha be 
is vittek az őrsre, de becsületük-
re legyen mondva, nem bántot-
tak. Igaz, semmit nem tudtak rám 
bizonyítani, hiszen olyan tüntetés 
miatt vittek be, amiben részt sem 
vettem. Elég volt a hatóságnak, 
hogy valaki megemlítette a neve-
met, mint tüntető, és már vittek is. 

- Soha nem politizált?
- Csak ha ittam, de akkor sem a 

színpadon. Kezdő énekesként so-
kat járt a szám a koncerteken, né-
ha ordibáltam is a korszellemnek 
megfelelően, de politikáról soha! 
Visszatérve a fenegyerekségre, a 
Mini első maxi balhéja éppen öt-
ven éve, 1968-ban történt a Kaff-
ka Margit Gimnáziumban, ami-
kor néhány cseresznyepálinkától 
már olyan jó kedvem volt, hogy 
elkezdtem a mikrofont pörgetni, 
ami váratlanul berepült a tömeg-
be, majd levettem a zakómat, az 
ingemet, és utána dobtam. Hatal-
mas sikerem volt, őrjöngtek a fi -
atalok. S őrjöngött az orosztanár-

párttitkár is, aki le akarta állíta-
ni a műsort. Feljött a színpadra 
és véletlenül fellöktem, aminek 
még nagyobb sikere lett, de abba 
kellett hagyni a koncertet.

- Hogyan csöppent bele a ze-
nei életbe?

- Ebben sokat köszönhetek Za-
latnay Cininek, aki  a Toldyban 
osztálytársam volt, ő vitt az el-
ső beat bulikba. Nyáron a Csa-
sziba jártunk úszni, már akkor is 
nagyon csinos volt, rajongtak ér-
te a fi úk. Komár Laciék is, akikkel 
először énekelt, az első fellépésén 
ott is voltam. Akkoriban mindenki 
focista vagy zenész szeretett volna 
lenni, én az utóbbit választottam. 
Szinte minden este lejártunk vala-
melyik klubba, például a Scampo-
lo vagy a Metro Klubba. Zenei pá-
lyám a Dogsban kezdődött, amely 
az új bandák között a legmenőbb-
nek számított, és csak akkor kerül-
hettem a csapatba, amikor Dem-
jén Rózsi távozott. A többiek aján-
lottak Presser Picinek, aki meg-
hallgatott, majd a szám végén ál-
dását adta, így lettem Dogs-tag. 
Két héten át reggeltől estig próbál-
tunk, hogy a nyitó bulira minden 
oké legyen. De nem lett az, mert 
teljesen kiénekeltem a hangomat, 
a hangszálaim annyira tönkre-
mentek, hogy megszólalni is alig 
tudtam. Hamarosan meggyógyul-
tam, de nem sokkal később a ze-
nekar feloszlott. Ezután jött a Mi-
ni 1968-ban.

- Honnan a név?
- Egy kályháról kapta, a Mini 

Calorról, amely előtt zenéltünk 
egy reklámfi lmben, és úgy gon-
doltuk elhagyjuk a Calor szót. 
Jó döntés volt, hamar ismertté 
vált a Mini együttes.

- Hiába voltak népszerűek, 
tízezrek előtt játszottak, például 
a híres Tabánban, saját lemezre 
mégis egy évtizedet kellett várni. 
Miért? Nem feküdtek jól a rend-
szernél? 

 - Valószínűleg, bár engem csí-
pett a lemezgyár teljhatalmú ura, 
Erdős Péter, aki egyszer behíva-
tott magához és azt mondta egy 
levélre hivatkozva, hogy „maga 
nem él szocialista módon”. Biz-
tos a hippi korszakomra gondolt. 
Meg is fi gyeltek, hiszen a Tör-
téneti Hivatalból kikért doku-
mentumaim erről tanúskodnak. 
Az egyik ügynök egy rajongóm 
volt, aki később zenész lett. Cso-
da, hogy nem lehetett addig le-
mezünk, míg nem puhult kicsit a 
rendszer? Pedig fénykorunkban 

voltunk, igen magas szintű zene-
karom volt Papp Gyulával és a 
többiekkel együtt. 

- De  szerencsére, mégse ment 
el az a bizonyos (gőz)hajó…

- Szerencsére. A Gőzhajó lett 
talán a legismertebb számom, 
külföldön is nagyon szerették.

- Nem gondolt rá soha, hogy 
kint maradjon?

- Nem, főleg a nők miatt. Jó-
képű fi ú voltam, imádtak a lá-
nyok, és ez nekem úgy látszik, 
elég volt. Meg az, hogy zenélhet-
tem és nagyon népszerű voltam. 
A Tabán, az Ifi park és a Bem rak-
part volt az életem, azaz Buda. 

- És Óbuda?
- Kötődöm, illetve kötődünk 

a kerülethez. Nagyon szeretem 
ezt a környéket, sokat léptem fel 
itt, ráadásul a „szomszédban” la-
kom. A zenekari tagok közül töb-
ben óbudaiak. Sokat játszottunk a 
Rozmaring étteremben, Óbudán 
volt egy légópincében a próbater-
münk. A Békási Blues-fesztivált 
is mi találtuk ki a Csobánka téren.

- Az Óbudai Nyár kulturális 
fesztiválon még nem léptek fel?

- Sajnos nem, pedig éppen a 
kerületi kötődésünk miatt is szí-
vesen adnánk itt koncertet. De 
most végre, az Óbudai Társas-
körben lépünk fel, március 24-
én a Mini Acoustic Triónkkal a 
Bartók on rock című műsorunk-
kal. Nagyon várjuk a találkozást 
az óbudai barátainkkal.

Temesi László

A Társaskörben lépnek fel március 24-én

Török Ádám, az örökifjú zenész

Fémbe zárt női lelkek
Mata Attila fenti című kiállítása április 28-ig látható az Esernyős 
Galériában, a Fő tér 2. szám alatt.

Rajzok
Kondor Attila festőművész munkái csendről, elmélkedésről és 
belső fi gyelemről szólnak. Képein az építészeti elemek maguk-
ba szívó perspektívája a középkori kolostorkertek, a humanista 
könyvtárak vagy a barokk templomlépcsők meditatív hangulatát 
teremti meg. Rajzok című kiállítása április 5-én 18 órakor nyílik az 
Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában. (Megtekint-
hető május 3-ig, hétköznaponként 9-től 16 óráig a San Marco ut-
ca 81. szám alatt. A belépés ingyenes.)

Vándorkiállítás
Zumpf András, Keresztek, feszületek, pléhkrisztusok Óbudán cí-
mű vándorkiállítása április 15-től május 3-ig látható, most az Óbu-
dai Kulturális Központ folyosói tárlatán. A fotográfussal április 15-
én 14 órakor találkozhatnak az érdeklődők.

Bélyegeken a Balaton
A Bélyegmúzeum április 2-től a Békásmegyeri Közösségi Házban 
látható anyagát Gárdonyi Géza: A Balaton című verse ihlette. Ingye-
nesen megtekinthető április 17-ig a Csobánka tér 5. szám alatt.
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Az elmélyült sakko-
záshoz ingerszegény 

környezet szükséges. Ezt 
első pillanatban cáfolni lát-
szott az Óbudai Sakkisko-
la egyik edzésén tett láto-
gatásunk. Az Óbudai Kul-
turális Központban ugyan-
is a közel húsz fős 8-11 
éves gyereksereg vidám 
zajongás közben állította 
fel a bábukat, Guba Mik-
lós edző felügyelete mellett 

készülődött a heti gyakor-
lásra. A nyitólépések után 
már fokozatosan halkult 
a zaj, ám az edzés végig 
megőrizte felszabadult, tét 
nélküli, gyakorló jellegét.

Guba Miklós nem csak 
edző, az Óbudai Sakkisko-
la elnöke is egyben. Tőle 
kaptunk tájékoztatást a diák 
egyesület célkitűzéseiről, 
sikeres tevékenységéről: 
- A sakkiskola célja Óbu-

da és vonzáskörzetében a 
sakksport, kiemelten az if-
júsági- és diáksakk fellen-
dítése, szervezése és az eh-
hez szükséges oktatás, gya-
korlás, versenyzési lehető-
ségek megteremtése. Egye-
sületünk hatodik éve rende-
zi meg a III. kerületi Sakk 
Diákolimpiát az Óbudai 
Sport és  Szabadidő Non-
profi t Kft. megbízásából. 
Az idei versenyen 158 diák 

mérette meg magát, az el-
ső helyezettek képviseltek 
minket a Budapest döntőn. 
Ezen a versenyen is bizo-
nyították tehetségüket leg-
jobbjaink, tíz egyéni, illet-
ve négy kerületi csapatunk 
jutott tovább az országos 
megmérettetésre, ami na-
gyon szép siker. 

- Természetesen egyéb 
versenyeken is tábla elé 
ülnek versenyzőink – 
folytatta Guba Miklós. – 
Minden hónapban meg-
rendezzük a Pais kupát, 
ebben az évben benevez-
tünk a Budapest amatőr és 
ifjúsági csapatbajnokság-
ra, ahol már fi atal sakko-
zóink erős ellenfelekkel 
mérhetik össze tudásukat.

Az Óbudai Sakkisko-
la hétfői napokon 17 órai 
kezdettel tart edzéseket 
Az Óbudai Kulturális 
Központban. Edzők: Gu-
ba Miklós, Sármási Pé-
ter, Ungvári Anikó.

Diák Olimpia Buda-
pest döntő I-III. helyezett 
óbudai versenyzői:

Aranyérem: Linkows-
ki Júlia, Farkas Gellért, Bé-
res József Általános Isko-
la leány csapat, Aquincum 
Általános Iskola fi ú csapat. 
Ezüstérem: Takács Dávid, 
Geszler Ádám, I-II. korcso-
portos lány csapat. Bronz-
érem: Földes Márton, Ung-
vári Csaba, Sterbenz Anna, 
Vígh Dezső Bálint, I. kor-
csoport lány csapat.           la  

Az Óbudai Sakkiskola eminens diákjai

Sakk emlékszimultán
Az Óbudai Széchenyi Kör és az Óbudai Kulturális 
Központ (ÓKK) közös szervezésében idén is lesz 
Széchenyi Sakk Emlékszimultán. Az április 7-én 
15.30 órakor kezdődő sporteseményt Csom Ist-
ván nemzetközi nagymester, olimpiai bajnok tartja 
20 táblán, az ÓKK-ban. Ahogyan az elmúlt évek-
ben, úgy most is neves személyiségek vesznek 
részt a szimultánon. (A belépés ingyenes. Cím: 
San Marco utca 81.)
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A judo berkekben Bandi bácsiként el-
híresült VII. danos mesteredző a 
sportág közismert és köztiszteletben 
álló egyénisége. Ozsvár András ver-
senyzőként olimpiai-, világ- és Euró-
pa- bajnoki érmekkel büszkélkedhet, 
sportolói múltjából szerzett gazdag 
tapasztalatait hosszú évek óta az 
Óbudai Judo Clubban kamatoztatja.

- Gyermekkorában is kiemel-
kedett már termetével társai kö-
zül, ami talán meg is határozta 
sportág választását?

- Igen már az általános isko-
lában 100 kilogramm voltam és 
elég erős. Bátyám cselgáncsozott 
a XVIII. kerületi úttörőház csapa-
tában, nekem is megtetszett ez a 
küzdősport. Levitt magával egy 
edzésre és ott ragadtam. Ezzel 
megkezdődött hosszú és sikeres 
cselgáncsos pályafutásom.

- Évekig tartó, nehézségek-
kel teli úton jutott el a világ leg-
jobbjai közé. Minek köszönhette 
sikeres versenyzői pályafutását?

- Úgy érzem, megvoltak a kel-
lő adottságaim ehhez a sportág-
hoz. Már korán elhatároztam, 
hogy híres versenyző leszek, mo-
tiváltan, keményen edzettem, a 
versenyeken szerzett győzelmek 
tovább növelték lelkesedésemet. 
A tatamin hasznát vettem lelemé-
nyességemnek, küzdelem köz-
ben jól ismertem fel a pillanatnyi 
helyzeteket és jó döntéseket hoz-
tam. Persze a folyamatos sikerek-
hez néha szerencse is kellett. 

- Hol kezdődött és milyen állo-
másokon át vezetett edzői pályája?

- A bojkottált Los Angeles-
ben rendezett olimpia után kezd-
tem edzői tevékenységemet. El-
ső állomást a Budapesti Honvéd 
SE jelentette, a Dózsa György úti 
cselgáncs teremben nagy lelkese-
déssel láttam munkához, először 
fi atal versenyzők felkészítését 
bízták rám.  Később vidékre hív-
tak, a Rétsági Judo SE cselgán-
csosaival foglalkoztam néhány 
évig. 1995-ben megalapítottam a 
Dojo No. 1 Judo Clubot, majd ezt 
követte 2005-ben a sportbaráta-
immal közösen létrehozott Óbu-
dai Judo Club elindítása. Azóta 
itt dolgozom a Farkastorki út 21.  
szám alatti „Óbuda Dozsóban”.

- Az ön neve összeforrt az 
Óbudai Judo Clubbal. Milyen 
célokat tűzött ki az indulásnál?

- Egy nyugat-európai mintára 
épülő egyesületet szerettem vol-
na létre hozni. Kimondottan után-
pótlás jelleggel. Szerettem volna 
elérni, hogy minél több gyerek 
nálunk vezesse le felesleges ener-
giáját, tanuljon fegyelmet, kitar-

tást, de az élsportolói kiválasztást 
is fontosnak tartottam.

 - Mit sikerült ezekből megva-
lósítani?

- Büszkén mondhatom, a cé-
lokat szinte hiánytalanul sikerült 
megvalósítani. A Magyar Judo 
Szövetség legnagyobb létszá-
mú nevelő egyesülete vagyunk. 
Közel 500 gyermeket tanítunk a 
sportág alapjaira és biztosítjuk 
számukra a versenyzési lehe-
tőséget is. Bemutató csapatunk 
gyakran fellép a különböző kö-
zösségi rendezvényeken, a Diák 
Olimpiák rendezésében is part-
nerek vagyunk.

- A judo alapú testnevelés az ön 
„gyermeke”. Túl van már a prog-
ram a kezdeti nehézségeken? 

- Igen. Az önkormányzat segít-
ségével már rendszeresen tartunk 
judo alapú testnevelési órákat a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
alsó tagozatos tanulói számára.

 - Vannak még megvalósításra 
váró tervei?

- Az általam létrehozott Sasa-
ki Magyar Judo Múzeum már 
most gazdag tárlattal rendelke-
zik, de szeretném további relik-
viákkal bővíteni, hogy a látoga-
tók az állandó tárlat révén mi-
nél jobban megismerjék a sport-
ág történelmét. Szakmai téren is 
fejlődni akarunk, a Judo Club el-
kötelezett az élsportolók sokol-
dalú felkészítése terén, jelenleg 
az ifjúsági korcsoport erősítésé-
re helyezzük a hangsúlyt. Lépé-
senként haladunk a már bejárt 
úton, eredményes szereplésünk-
kel szeretnénk tovább öregbíteni 
a klub és Óbuda hírnevét.  

Kép és szöveg: LA

Az óbudai sportélet büszkeségei

A cselgáncs mestere

Jelentős sikereket értek el az Óbudai WDSE versenyzői a Cseh Openen, az év első jelentős versenyén nemrégi-
ben. UP 3 egyéniben a 95 fős mezőny első harmadában végzett minden egyéni versenyző, trióban 31 indulóból 
a biztató 4. és 9. helyen végeztek. UP2-ben Csitkovics Fanni bravúrosan szerepelt, 75 indulóból a döntőbe jutott 
és ott ötödikként zárt. Ugyanitt a step csapat bronzérmes, míg az aerodance csapat aranyérmes lett. Sinkó And-
rea, Sipos Mónika, Cserdi Zsófi a, Sipeki Rózsa, Szörényi Ágota, dr. Kalmár Zsuzsa, Unger Martina és Farkas Ba-
lázs edzők folytatják a felkészítést a Magyar Kupa I. fordulóra

Sikeres szezonkezdés 
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Március 6-án, hamvazószerdán kezdődött ebben 
az évben a nagyböjt, mely a keresztény közössé-
gekben a húsvét előtti negyven napos előkészü-
leti, bűnbánati időszak. A böjti időszak húsvétva-
sárnapig tart. A szokás kialakulásának hátteré-
ben vallási és egészségügyi okok állnak. A böjt 
lemondásra, önfegyelemre tanít, segíti az embe-
ri szervezet öngyógyító folyamatait. 

 Visszatérő szám a 40
A keresztény hagyományokban a negy-

ven szent, visszatérő szám: Jézus ennyi ideig 
böjtölt, a zsidó nép negyven évig vándorolt a 
pusztában, ennyi napig tartott a vízözön, Mó-
zes ennyi napot töltött el a Sinai-hegyen, böj-
tölve. A középkorban rendkívül szigorú elő-
írások vonatkoztak a böjtre. Szerdán, pénte-

ken, szombaton csak kenyeret és sót fogyasz-
tottak, napjában egyszer, a jóllakás vagy a 
húsevés a többi napon is tilos volt. A katoli-
kus egyházban már csak a hamvazószerdát, 
nagypénteket és a nagyböjti időszak péntek-
jeit veszik komolyabban, napi háromszori ét-
kezést, hústól való tartózkodást, és egyszeri 
jóllakást tanácsolva. A protestáns egyházak 
híveikre bízzák az önmegtartóztatást. 

A böjti vallásos gyakorlat középpontjá-
ban a bűnbánat, az áldozathozatal, áldo-
zatvállalás, a könyörgés áll. Mindez a hí-
vők megtisztulását szolgálja. A böjt lényege 
a húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére 
való felkészülés, a hitben való elmélyülés a 
lemondás révén. A húsvét a feltámadás ün-
nepe, a böjt Jézus szenvedésének felidézé-

sét szolgálja. Ebben az értelemben a húsvét 
előtti negyven napos böjt során az ember az 
Isten iránti szeretetét fejezi ki. A nagyböjt-
höz hozzátartozik az imádság, a szegények 
megsegítése is. 

Másutt is fontos a szerepe
A böjt szinte minden vallásban fontos 

szerepet tölt be. Némely esetben valóban 
teljes lemondást, sőt koplalást ír elő, a fi -
zikai és szellemi megújulás érdekében. Az 
ókori egyiptomiak vagy a görögök is ismer-
ték a lelki elmélyüléshez vezető utat, a leg-
hatásosabb szellemi tisztítókúraként tar-
tották számon a böjtöt. Már a kor legneve-
sebb orvosa, Hippokratész is fontos gyógyí-
tó módszernek tartotta. A reneszánsz idején 
fedezték fel újra a böjtterápiát, Paracelsus 
a legjobb természetes gyógymódnak írta le. 

Napjainkra egészségügyi szempontok sze-
rint terjedt el számos böjttípus, lé- vagy sa-
látaböjt. A téli, nehezebb ételek fogyasztá-
sa után még jól is jönnek a gyümölcs- vagy 
zöldségnapok. A húsvéti böjtnek tehát nem 
csupán szellemi, egészségügyi előnyei is 
vannak. Tavasszal éled újjá a természet, az 
emberi szervezetnek is ilyenkor van szüksé-
ge a megtisztulásra, erre jó módszer a böjt. 

Hazai szokások
A nagyböjt alatt hazánkban régebben nem 

főztek, sütöttek állati eredetű zsírral. A böjti 
időszak kezdete előtt mindent a kamrába tet-
tek, amit negyven napig nem fognak használ-
ni. Így került oda a szalonna, a zsíros edény. 
Naponta csak kétszer ettek, ebédre levest, böj-
tös pitét, vacsorára káposztát, savanyú papri-
kát, diót és mézet. A hagyományos böjti ételek 
között számos főzelék, aszalt gyümölcs, tojás- 
és halétel kapott helyet. A böjti időszak alatt 
tilos volt mulatságot vagy lakodalmat tartani. 

Cibere leves
Hozzávalók: 4-5 gerezd fokhagyma, 1 dl 

tejföl, 1 dl tej, fél citrom, liszt. 
Elkészítés: másfél liter vizet felteszünk fő-

ni, majd hozzáadjuk a négy-öt gerezd zúzott 
fokhagymát. Felforraljuk, majd egy evőkanál 
liszttel elkevert tejjel és tejföllel behabarjuk. 
Fél citrom levével savanyítjuk, összeforral-
juk, pirított zsemlekockával tálaljuk. 

Krumplis gánica
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 0,5 kg búza-

liszt, 4 kanál zsír, 1 fej hagyma, pirospapri-
ka, 0,25 l tejföl. 

Elkészítés: a meghámozott krump-
lit egy nagyobb fazékban feltesszük fő-

ni. Ha megfőtt, a vizében apróra törjük. 
Állandó kevergetés mellett annyi lisz-
tet adunk hozzá, hogy jól összeálljon, 
de még lágy legyen. Sült paprikás hagy-
mát teszünk rá, majd a tányérban tejföl-
lel megöntözzük. 

Almás répasaláta
Hozzávalók: 3 répa, 2 alma, 2 evőkanál 

darált dió, citromlé.
Elkészítés: a répát vastagabbra, az almát 

vékonyabbra szeljük. Összekeverjük, meg-
szórjuk dióval, citromlével ízesítjük. 

Böjti szokások

Jóllakni naponta csak egyszer
A hagyományok szerint a böjt alatt napi háromszori étkezés volt engedélyezett, de jóllakni csak egy-
szer volt szabad. Péntekenként tilos volt húst fogyasztani, emellett, illet valami személyre szabott fo-
gadalmat is tenni, ami valódi lemondással járt. A gyerekek és a betegek felmentést kaptak a böjt be-
tartása alól. A böjt alatt jellegzetes ételeket ettek, például a ciberelevest, aminek alapanyaga lehetett 
korpa vagy aszalt gyümölcs. A korpán erjesztett, leszűrt savanyú lében kukoricát, kölest, hajdinaká-
sát főztek. Ezt liszttel és tejföllel habarták be. Rendszerint halat, növényi eredetű ételeket, kenyeret 
fogyasztottak. Az alábbiakban néhány böjti ételt ajánlunk.
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Rejtvényünkben George Byron angol költő 
megjegyzését olvashatja. Megfejtés a vízszin-
tes 1. és a függőleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. A fősor első része (zárt be-
tűk: A. V. T. Á.). 14. Az egyik német várost. 
15. Nevezetes pesti telep volt. 16. Francia est. 
17. Valójában kaviár. 19. Vonal, sor. 20. Pári-
zsi repülőtérrel kapcsolatos. 22. P-vel az elején 
jordániai romváros. 24. Majdnem nemzet! 25. 
Konyhakerti növény. 26. Szitáló. 29. Svéd, ku-
bai és osztrák autók jele. 30. Jegyzed. 32. Ko-
szol. 34. Járóhely. 36. Szervezetünkben közve-
tít. 38. Svéd, holland és norvég autók. 39. Néma 
nőm! 40. Bibliai tengeri szörny. 43. Bokrok, an-
golul. 45. Orosz Irén. 46. E helyen lévőt. 48. Né-
mán zárat! 50. Egyik napunk. 52. K-val az elején 
Franco Nero fi lm 1976-ból. 53. Háromfős zene-
kar. 55. Riadó. 57. Borász egyik eszköze. 59. 
Ritka női név. 61. Egyik Jókai hős, Tallérosy … 
63. Hajtogatós művészet.
FÜGGŐLEGES: 2. Henry …, brit szobrászmű-
vész volt. 3. Nyugodt, bensőséges jelenet. 4. … 
Árpád, nagy színházi ember volt. 5. Személyes 
névmás. 6. Kis Aranka. 7. Evéssel kapcsolatos. 
8. Névelős mágia. 9. Máltai és spanyol autók je-
le. 10. Összevissza kel. 11. Germánium és indi-
um. 12. Egyik idegen Ernő. 13. Algériai helység. 
16. A fősor második része (zárt betűk: M. E. 
C.). 18. R. T. T. S. 21. Ilyen alkalmazott is van. 
23. Névelős zalai helység. 27. Ritka női név. 28. 
Lezúdult. 31. R. I. I. 33. Brit vég. 35. Puli mond-
hatja. 37. Akadályozna. 41. Még eldurvultabb. 42. Verne egyik ka-
pitánya. 44. Vad. 47. Iskolai funkció. 49. A földdel egyenlővé. 51. 

D. R. U. E. 54. Fertőzés. 56. Melír egyneműi. 58. Porond része! 60. 
Megkevert Ani. 62. Véd. 64. Európai nép.

Bibliai diéta

A III. Kerületi Torna és Vívó Egylet 
(TVE) vezetősége február 25-én közle-
ményben jelentette be, hogy egész-
ségügyi problémái miatt azonnali ha-
tállyal felmenti a munkavégzés alól 
Buzsáky Ákos vezetőedzőt. 

A hír meglepetést keltett, hi-
szen a csapat az NB III-

as bajnokságban egyre jobban 
szerepelt. A tavaszi idényt a ne-
gyedik helyről kezdte, az edző-
vel pedig hosszú távon számolt 

a klub. A váratlan szakítást 
gyors döntés követte, Buzsáky 
helyére az utánpótlás szakmai 
igazgatója Gál István került. 
Az addigi pályaedző maradha-
tott volna, ám Kemény Kristóf 
nem fogadta el a vezetők által 
felkínált lehetőséget. A továb-
biakban az egykori válogatott 
játékos Vermes Krisztián segí-
ti a vezetőedző munkáját.

A 43 éves Gál István nem kez-
dő a szakmában. 2018 februárjá-
ban került a TVE kötelékébe, be-
lépőjében szimpatikusan fogal-
mazott: „Tanítani jöttem, mialatt 
én is tanulhatok”. Korábban ját-
szott már a Kerületben, tagja volt 
az 1997-1998-ban NB I-be felju-
tó csapatnak, majd 11 évig Né-
metországban játszott és edzőskö-
dött. Mostani állomáshelyén alig-
ha gondolhatta, hogy ilyen hamar 
szintet léphet, átveheti a jelentős 
terveket szövögető felnőtt csapat 
irányítását. A Pápai Perutz elleni 
hazai mérkőzésen (1-1) mutatko-
zott be a kispadon, a Nagykanizsa 
ellen idegenben ugyancsak dön-
tetlent (0-0) ért el csapatával. A 
TVE - most már az új edző veze-
tésével - továbbra is biztosan tartja 
negyedik helyét a táblázaton és jó 

esély mutatkozik arra, hogy már a 
következő fordulóban megszerzi 
első tavaszi győzelmét. Lapzárta-

kor érkezett a hír: a Sárvár elleni 
mérkőzésen 1-0-ra győzött a csa-
pat.                Kép és szöveg: lovas

Új edző irányítja a TVE NB III-as labdarúgó csapatát

Külker Evezős Klub
Az Országos Ergométeres Bajnokságon három érmet szereztek 
az óbudai versenyzők. Értékesebb helyezések. Női U23 egyéni: 
Bende Orsolya III. hely. Női egyetemi egyéni: Bende Orsolya III. 
hely. Csapatverseny: Kiffer Dorina (Corvinus Egyetem csapatá-
ban) III. hely. Női ifjúsági: Mile Anna V. hely. Férfi  csapatverseny: 
Külker EK (Sehr Miklós)- Mosonmagyaróvári VE vegyes V. hely.

Vasas Óbuda
A női röplabda Extraliga alapszakaszát ötpontos előnnyel nyerte 
meg a Vasas Óbuda női csapata. A nagy rivális Swietelsky Bé-
késcsabai RSE elleni idegenben rendezett rangadón aratott 3-1-
es győzelmével bizonyították a lányok, hogy Gluszak edző veze-
tésével esélyesek a végső győzelemre is. Az alapszakasz vég-
eredménye: 1. Vasas Óbuda 51 pont, 2. Nyíregyháza 46 pont, 3. 
Békéscsaba 39 pont.  

Óbudai Kaszások
Kosárlabda NB I/B. Óbudai Kaszások- Széchenyi Egyetem Győr 
94- 85. Az U20 az ugyancsak győri egyetemisták ellen hosszabbí-
tás után győzött 99-92-re, a csapat már bajnoknak tekinthető. Az 
U12 Kaszások Girls együttes is fényes sikert aratott: nagyszerű tel-
jesítménnyel bejutott az országos Jamboree 16 csapata közé.

Pontosítás
Az Óbuda újság 2019/3. számában  „A jég hátán is megélnek a Ge-
párdok” című cikkben tévesen jelent meg az alapítók neve. Péter Ró-
bert mellett Doór András „bábáskodott” az egyesület létrehozásánál.



36 2019. 6. számHIRDETÉS



372019. 6. szám MOZAIK – MEGHÍVÓ

Hahota
S ándor György humora:

-  Becsaptam egy ajtót. Azt 
mondtam neki, hogy nyitva 
van.

- Ma reggel arra ébredtem, 
hogy már nem alszom.
-  Neked, mint kívülállónak mi 

a véleményed az intelligen-
ciáról?

-  Az embernek három korsza-
ka van: ifjúság, felnőttkor és 
a „remekül nézel ki”.

 A fi lmvilág legnagyobb pofonosztójá-
ról magyar fi lm készült, amely márci-
us elejétől látható a mozikban. Bud 
Spencer tehát újra hódít a fi lmvász-
non, ráadásul óbudai segítséggel is. 

Király Levente fi lmrendező 
már bő egy évtizede kop-

tatja a kerület aszfaltjait, hiszen 
az MTVA, a Magyar Televízió 
munkatársa, számos műsor fű-
ződik a nevéhez. Egyik kedvence 
már gyerekkora óta Piedone, azaz 
Bud Spencer, eredeti nevén Car-
lo Pedersoli, ezért úgy gondolta, 

vászonra viszi a fi lmsztár esemé-
nyekben gazdag kalandos életét. 
Négy évig tartott a forgatás. 

- Bud Spencert 2014 végén lá-
togattam meg római lakásán, ahol 
igen kedvesen és barátságosan fo-
gadott – mondta az Óbuda Újság-
nak Király Levente. - Hamar be-
lement abba, hogy készítsünk ró-
la egy portréfi lmet, hiszen nagyon 
szerette a magyarokat, többször 
járt nálunk, mint sportoló. Fiata-
lon világ szinten vízipólózott, si-
kereket ért el az olasz válogatott 
színeiben, több barátot szerzett a 
magyar játékosok közül, különö-
sen Kárpáti Györggyel ápolt jó 
barátságot. A háromszoros olim-
piai bajnokunkkal is meglátogat-
tuk Olaszországban, felejthetet-
len találkozás volt. Bud különle-
ges népnek tartotta a magyart, en-
nek hangot is adott a fi lmben.

- Milyen embernek ismerte 
meg a világsztárt?

- Azon kívül, hogy roppant ked-
vesnek és barátságosnak, szin-
te mindenhez kivételes tehetsé-
ge volt, ami a fi lmből is kiderül. 
Például feltalálóként is jeleske-
dett: feltalált egy olyan sétapálcát, 
amely egy gombnyomásra szék-
ké változik, amit főleg az idősebb 
korosztály hasznosíthat. Kitalált 
egy olyan elektromos fogkefét, 
amelyből gombnyomásra jön ki a 
fogkrém, de tervezett gyermekru-
hákat, sőt – bármilyen hihetetlen 
- óceánjárót is! Sokat jótékonyko-
dott, és feleségéhez – akitől három 
gyermeke született, az egyikük itt 
volt a fi lm bemutatóján – csak-
nem hat évtizeden át volt hűséges. 
Rendkívüli ember volt és szerény!

- A támogatói listán feltűnt az 
óbudai önkormányzat neve is…

- Valóban, köszönöm a segít-
séget az önkormányzatnak, mert 
támogatók nélkül nem születhe-
tett volna meg ez a fi lm, amely 
reméljük, ugyanolyan sikeres 
lesz a mozikban, mint a Piedo-
ne-fi lmek.          Temesi László

Bud Spencer fi lm óbudai támogatással
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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
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
munkalapcsere… 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
 Lakásfelújítás. Tisztasági festés azonnal-
ra. Mázolás. Parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, 
villanyszerelés. Tel.: 06-20/945-5473, 06-
30/499-1814
 Ingyenes helyszíni felméréssel: ajtó, ablak 
javítása, szigetelése, új gyártása. Konyhabú-
tor-készítés. Tel:20/2323704

 Fotólabor a Kolosy Üzletházban. Fotó-
poszter, művészi-vászonkép nyomtatása, régi 
fotók reprodukciója. Igazolványkép készítése. 
www. postershop.hu
 Kémények bélelése, átépítése, belső ma-
rása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Csapok, vécék, 
tartályok cseréje garanciával. Mindennemű 
vízszerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel. : 06-30/994-2431
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter, el0670/397-3869
 Burkolási munkák, bútor összeszerelés, 
lakásfestés, parkettázás, háztartási gépek be-
kötése, beüzemelése, dugulás-elhárítás. +36-
30/167-8416
 Több éves tapasztalattal rendelkező LA-
KATOS műhelyünk vállalja kerítések, kert-
kapuk és rendezvény eszközök gyártását, 
megfi zethető áron. Érdeklődni: Bíró Márton 
06209934445, lakatosmuhely@vibeti.hu
 TETŐJAVÍTÁS MAGAS FOKON. Vál-
laljuk beázások megszüntetését cserép-, sík-
pala-, hullámpala tetőkön garanciával. Tel. : 
+3670/626-6447

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 polarizált-
fény-terápiás kozmetikai ránctalanító, bőrre-
generáló arckezelés Önnek. Időpont-egyezte-
tés és információ: +361 920 1264 mail: info@
polarisol.com, www.polarisol.com
 Bőrgyógyászati magánrendelés dr. Zubek 
Krisztina III. ker. Szentendrei út 10. Bejelent-
kezés: hétköznap 9-18 óráig. Telefonszám: 
0630 551 6137
 Lelki egészség program a Vörösvári úti 
rendelőben Szász Orsolya életvezetési tanács-
adótól szerda esténként. Telefon: 06-30/816-
8010

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

 

Régiség
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásáro-
lunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, kar-
órát, régi pénzérmét, borostyánt, festményt, 
teljes hagyatékot. Tel.: 06-30/498-3005 Cím: 
III. ker. Vörösvári út 15. www.obudaoraek-
szer.hu 
 Biderantikvitás készpénzért vásárol! Tel-
jes hagyatékot! Írógépet, varrógépet kiemel-
ten magas áron! Tel.: 06-20/365-2590

 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 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, műtárgyakat 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
 48 MFt-ig keresek lakást a Pók utcai lakóte-
lepen. Tel.: 0670 949 4013
 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
 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
 Szentendrén óvárosi ruhaüzletembe aktív, 
idegen nyelvet beszélő nyugdíjas hölgyet ke-
resek eladónak. 0620 396 5306
 Vasalónőt felveszünk! Ipari gépekkel va-
salni tudó vasalónőt keresünk harmadik ke-

rületi központunkba! Jelentkezhet nyugdíjas 
vagy férfi  is. +36-30/313-5590
 Tiszta ruha szállításával foglalkozó cégünk 
Bp. területére megbízható futárt keres. Autót 
biztosítunk, bejelentett munka, csak III. kerü-
letiek jelentkezését várjuk! +36-30/313-5590
 Apósom mellé házvezető női segítséget 
keresek. Négyhetes váltásban, ott  lakással. 
06302034722, Bakosné Katalin
 Óbudai általános iskolákba keresünk dél-
előttös és délutános takarítónőket. Érdeklőd-
ni: 06-20-980-5616 számon lehet
 Római-parton magánház kerti munkájá-
hoz kisegítő nyugdíjast keresünk. Tel.: 06-
20/932-8885
 Óbudai autószerviz takarítónőt keres rész-
időben, iroda, ügyfélváró, szociális helyi-
ségek takarítására. Érdeklődni lehet: Tel: 
3838055/Benkőné Szalai Edit
 Takarító kollégát keresünk II. ker. (Kolo-
sy tér közelében) lévő iroda napi takarítására 
(19.30-22.00) T: 0620-961-8366 

 Óbudai családi bölcsődébe részmun-
kaidős dadust és teljes munkaidős kisgyer-
mekgondozót keresünk. Szívesen látunk 
frissnyugdíjast is. 0670 659-9500 bolcsio-
buda@gmail.com

 

Egyéb
Ha szeretnél saját részedre termelni, nyug-

díjasok és III. kerületiek előnyben. 0630 742-
7714

Életjáradék
 Eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék, 42 éves, özvegy, egyedülálló hölgy va-
gyok, stabil anyagi háttérrel. Tel.: 06-30/899-
5800
 Magányos? Ellátásra szorul? Vagy csak 
rossz az anyagi helyzete? Életjáradéki, eltar-
tási szerződést kötnék. +3630/744-1532

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

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt 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.

Festmények a galériában
Moizer Zsuzsa festőművész „Antique Fuchsia” című kiállítását 
március 12-én nyitották meg az Óbudai Társaskör Galériájában 
(Kiskorona utca 7.). Megtekinthető március 13-tól április 7-ig, hét-
fő kivételével naponta 15-től 19 óráig.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk kö vetkező száma április 12-én, 
pénteken je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Kereszténydemokrata fórum
A katolikus keresztény lelkiség jellemzői a témája a soron követ-
kező kereszténydemokrata fórumnak, amelyet április 2-án 19 órá-
tól tartanak a Selyemgombolyítóban. Előadó: dr. Berán Ferenc 
atya, egyetemi docens, a Budapest-újlaki Sarlós Boldogasszony-
templom plébánosa. (A belépés ingyenes. Cím: Miklós tér 1.). 

A Csillaghegyi Polgári Kör áprilisi programjai
Az őstermelői piacon (parkoló – Mátyás király út és Lehel utca 
sarok)  április 13-án húsvéti borvásár és borkóstoló.
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) 
április 17-én 18 órakor Csillaghegyi Találkozó: dr. Diószegi 
György Antal művelődéskutató Mátyás király reneszánsz érték-
világa a görög kapcsolatok fényében címmel tart előadást.
A Zsámboki műhelyben (Lehel utca 14. – a templom jobb ol-
dali épületének emeletén) Zsámboki önképzőkör április 3-án 18 
órakor Nádasi Katalin: Az inkák félezer éve megfejtetlen titkai 
címmel tart előadást.




