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Október 13-án vasárnap önkormányzati választások

Óbudai Piknik szeptember 21-én 9 helyszínen, változatos programokkal  7. oldal

Patikabővítés a Szent Margitban
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támo-
gatásából megvalósuló fejlesztésnek köszönhető-
en mind a páciensek, mind pedig a kórház jól jár. 
Az új patika közvetlen lakossági ellátást is biztosí-
tó gyógyszerkiadó részleggel segíti majd a vásár-
lókat, bevételeivel az intézmény gazdasági stabili-
tását növelheti.                               Bővebben a 3. oldalon

Kisgyermekesek egészségnapja
Az Óbudai Kulturális Központban rendezik az Anya-
tej Világnapjához kapcsolódóan az Óbudai Kis-
gyermekes Családok Egészségnapját szeptember 
27-én. Az eseményen sorsolják ki – immár hagyo-
mányosan – a Vándorbölcsőt. Egyebek mellett in-
gyenes szűrővizsgálatokkal, szakmai előadásokkal 
várják az érdeklődőket.           Programajánló a 13. oldalon

Jótékonysági est
A Szent Margit Kórház 
javára rendeznek jóté-
konysági estet szep-
tember 22-én a Kobuci 
kertben. Fellép a Csán-
gálló zenekar.

Meghívó a 3. oldalon
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Augusztus végén lezárult 
Óbuda-Békásmegyer köz-
intézményeinek nyári felújí-
tása. A munkálatok valójá-
ban már tavasszal elkez-
dődtek, a közel 50 helyszí-
nen zajló, feszített ütemű 
kivitelezés valamennyi köz-
reműködő számára komoly 
kihívást jelentett. A felújítá-
sokban csaknem valameny-
nyi, önkormányzati fenntar-
tású kerületi intézmény 
érintett volt.

Az óvodákra és az 
egészségügyi intéz-

ményekre (orvosi rende-
lők, védőnői szolgálatok) 
idén a korábbinál is több 
forrás állt rendelkezés-
re, ami a nagyobb lép-
tékű munkák elvégzését 
is lehetővé tette. A köz-
intézményi felújítások 
2019-ben kerületi szin-
ten összességében 210 
millió forint keretösz-
szegből valósultak meg. 
Míg az óvodák felújítá-
sára idén 25 millióval 
több jutott, az egészség-
ügyi intézmények ese-
tében a keret a tavalyi-
hoz képest gyakorlatilag 
megduplázódott.

Ez utóbbinak köszön-
hető, hogy augusztusban, 
mindössze három hét alatt 
sikeresen lezajlott a Szen-
tendrei út 2/a alatti felnőtt 
háziorvosi rendelő váró-
jának komplett felújítá-
sa is. A Vályog utcai, va-
lamint a Füst Milán ut-
cai háziorvosi rendelők-
ben megtörtént a terve-
zett nyílászáró csere, az 
Ányos utcai házi gyer-
mekorvosi rendelőben 
pedig egy új rendelőhe-
lyiséget alakítottak ki.

Az óvodákban idén 
többnyire nyílászáró cse-
rét, vizesblokk korszerű-

sítést, tisztasági festést, 
torna- és játszószoba fel-
újítást, valamint burko-
latcserét végeztek, egy 
helyen pedig sor került a 

lapostető szigetelésének 
teljes felújítására is.

A bölcsődék is nyerte-
sei az idei felújításoknak, 
hiszen a rendelkezésre ál-

ló keret esetükben is nőtt. 
A Kelta, a Szérűskert és a 
Víziorgona bölcsődében 
egy-egy játszó csoportszo-
ba újult meg, a Mókus böl-
csődében új felnőtt öltözőt 
alakítottak ki a szakembe-
rek. A Szél bölcsődében 
korszerűsítették az egyik 
vizesblokkot, a Solymár 
bölcsődében pedig a tető-
szigetelést javították.

A felújítások során a 
kerületi idős klubok kö-
zül idén a Kiskorona Idő-
sek Klubja és a Almá-
si Balogh Loránd Idő-
sek Klubja kapta a legna-
gyobb fi gyelmet. Míg az 
előzőnél tisztasági festést 
végeztünk, a gázgyári la-
kótelepen a padlástér hő-
szigetelése készült el.

Az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Köz-
pontban a tavaly elindított 
felújítási munkálatok foly-
tatásaként idén tisztasági 
festésre és nyílászáró cse-
rére került sor. Az Óbudai 
Platán Könyvtárban és az 
Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Köz-
pontban szintén tisztasági 
festést végeztek, melynek 
köszönhetően ezekben az 
intézményekben több száz 
négyzetméternyi falfelület 
újult meg.

A kerületi közintézmé-
nyek felújítási munkála-
tait az Óbudai Vagyonke-
zelő Nonprofi t Zrt. koor-
dinálta és végezte.

Jelentősen több pénz jutott 
a közintézmények felújítására
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Folytatás az 1. oldalról
Ó buda-Békásmegyer 
Önkormányzata  mindig 
is kiemelt fi gyelmet és 
támogatást biztosított a 
kerület patinás kórházá-
nak, a Szent Margit Kór-
háznak. A kerületiek és 
az agglomerációból érke-
zők egészségügyi szak-
ellátásában meghatáro-
zó szerepet betöltő in-
tézmény saját erejéből 
is igyekszik olyan fej-
lesztéseket végrehajta-
ni, amelyek a korszerű és 
biztonságos betegellátás 
színvonalát növelik. 

Az önkormányzat öt év 
alatt közel 70 millió fo-
rinttal tudott hozzájárulni 
kórházi fejlesztésekhez, 
melyeknek köszönhető-
en laparoszkópiás egy-
séget tudtak kialakítani a 
központi műtőben; meg-

újult a Terhesgondozó; 
kiépítették a képtároló és 

képtovábbító rendszert a 
radiológiai és a közpon-

ti intenzív osztályon, va-
lamint orvostechnikai 
eszközöket szereztek be 
a szülészeti és nőgyó-
gyászati osztály számá-
ra. Mindemellett a kór-
ház többek között meg-
hirdette a „Fogadj örök-
be egy helyiséget!” kam-
pányát, mely sikeressége 
az elmúlt évek felújítása-
iban is látványosan meg-
mutatkozik.

Idén újabb tervekkel 
kereste fel a Szent Mar-
git Kórház Fejlesztésé-

ért Alapítvány kurató-
riumi elnöke, Hoffman 
Péter, valamint a Szent 
Margit Kórház főigazga-
tója, dr. Badacsonyi Sza-
bolcs Bús Balázs polgár-
mestert annak érdekében, 
hogy az intézmény anya-
gi stabilitását tovább nö-
veljék és egy újabb kom-
fortnövelő szolgáltatást 
vezethessenek be a la-
kosság számára. Az évről 
évre nyereséges gyógy-
szertár, amely a Szent 
Margit Kórház 100 szá-
zalékos tulajdonában áll, 
és hosszú évek óta fon-
tos szerepet játszik a kór-
házban megforduló bete-
gek és a környék lakos-
ságának gyógyszerellá-
tásában, további bővíté-
sével fenti célokat képes 
lenne beteljesíteni. Fon-
tos kiemelni, hogy a pati-
ka nem üzleti magánvál-
lalkozásként üzemel, ha-
nem a kórház egyik be-
tegellátást szolgáló szer-
vezeti egysége.

Mindezekre tekintettel 
az önkormányzat a kép-
viselő-testület döntése 
alapján 15 millió forintos 
támogatást biztosít a pa-
tika „B” épületbe való át-
helyezésére és annak la-
kossági igényeket szem 
előtt tartó kialakítására.

Laboratóriumi vizsgálatokra 
csak előjegyzéssel!

A Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti és Cso-
bánka téri járóbeteg-szakrendelőjében a laboratóriumi 
vizsgálatokra csak előjegyzéssel tudják fogadni a páci-
enseket. Időpont-egyeztetés hétköznapokon 7-től 
18 óráig a +36-21-383-2229-es telefonszámon tör-
ténik (nem emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Változott a Tüdőgondozó ellátási rendje
2019. szeptember 1-jétől a Tüdőgondozó ellátási rendje a 
következők szerint változott. A háziorvosi beutalóval érke-
ző páciensek részére naponta orvosonként 5 időpontot 
tudunk biztosítani; a gondozott betegek számára napon-
ta orvosonként 8 időpontot tartunk fenn; kontroll vizsgá-
latra érkező páciensek részére a rendelésen tudunk idő-
pontot biztosítani. A sürgősségi ellátást igénylő betege-
ket is ellátjuk, ehhez azonban szükséges a háziorvos elő-
zetes telefonos egyeztetése a Tüdőgondozóval, valamint 
ezen egyeztetés tényét kérjük feltüntetni a beutalón is. A 
sürgősségi ellátás kategóriájába tartoznak: nem uralható 
lázas állapot köhögéssel; mellkasi fájdalom – fi zikális stá-
tusz feltüntetésével a beutalón; véres köpet ürítés az el-
múlt két napban; hirtelen (két napon belül) jelentkező ne-
hézlégzés.                 Szent Margit Rendelőintézet

Patikabővítés a Szent Margit Kórházban

A kiválasztott helyiséget kiürítették, hamarosan a berendezés is megérkezik. A patika közvet-
lenül a „B” épület bejáratánál lesz kialakítva, úgy hogy a jelenleg még középen elhelyezkedő 
információs pultot is áthelyezik a gyógyszertár könnyebb megközelíthetősége érdekében
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Prof. Dr. Kovács Levente, az 
Óbudai Egyetem rektora és 
Földesi Gabriella, az intéz-
mény nemrégiben megvá-
lasztott kancellárja, látoga-
tást tett Bús Balázs polgár-
mesternél szeptember ele-
jén. A megbeszélés résztve-
vői stratégiai együttműködés 
kötéséről állapodtak meg.  

A látogatást Prof. Dr. 
Kovács Levente rek-

tor kezdeményezte Bús Ba-
lázs polgármesternél, azzal 
a céllal, hogy bemutatkoz-
zon, ismertesse elképzelé-
seit az egyetem stratégiai 
céljairól, és hogy közösen 
keressék a lehetőséget az 
együttműködésre. Felidéz-
te: az intézmény tanára és 
hallgatói idén számos év-
fordulót ünnepelnek, köz-
te a jogelődintézmény  ala-
pításának 140. és az Óbu-
dai Egyetem alapításának 
10. évfordulóját. Legfonto-
sabb céljának jelölte meg, 
hogy az Óbudai Egyetem 
a XXI. századi ipar kihí-
vásainak megfelelően egy 
új és fenntartható fejlődé-
si pályára álljon, a profi ljá-
ba tartozó kutatásokban és 
ipari fejlesztések tekinteté-
ben hazánk, a közép-kelet-
európai régió meghatározó 
egyeteme legyen. A rektor 
tájékoztatást adott a sikeres 
felvételi eljárásról. Utóbbi 

eredményeként 3 ezer 513 
hallgató kezdheti meg az új 
tanévet. Az Óbudai Egye-
tem az országos szinten is 
tapasztalható demográfi -
ai csökkenés ellenére meg-
őrizte hallgatói létszámát. 
A továbbiakban Kovács 
Levente kezdeményezte a 
szorosabb együttműködést 
a városrész vezetésével.

Földesi Gabriella kan-
cellár az infrastrukturális 
fejlesztések kapcsán jelen-
tős eredménynek nevez-
te a Kandó Kálmán Kol-
légium 3,4 milliárd fo-
rint kormányzati támoga-
tásból megvalósult szep-

temberi átadását. Hozzá-
tette: a jövőben Óbudára 
szeretnék koncentrálni az 
egyetem Budapesten szét-
szórt műszaki képzéseit. 
A továbbiakban ismertet-
te terveit. Stratégiai célok 
közt említette a lakossá-
gi okos-alkalmazások fej-
lesztéséről szóló elképze-
léseit. Ennek igen nagy le-
het a helyi jelentősége, hi-
szen Óbudán közel 4 ezer 
egyetemista fordul meg 
nap, mint nap. Sokan a vá-
rosrészben élnek, közle-
kednek, költekeznek, élik 
mindennapi életüket. Szá-
mukra a minőségi feltéte-

lek biztosítása kiemelt cél, 
hiszen igénybe veszik a 
városrész kulturális, sport 
és egyéb szabadidős szol-
gáltatásait. Ehhez járul-
hat hozzá a szoros kapcso-
lat ápolása, mely közös ér-
deket szolgál. A tárgyalá-
son szóba került a hallga-
tók igényéhez kapcsoló-
dóan a sportolási lehető-
ségek  megteremtésére al-
kalmas  modern, többcélú 
sportcsarnok építése is. 

Bús Balázs polgármes-
ter üdvözölte a rektor ki-
nevezését, és céljai támo-
gatásáról biztosította. El-
mondta, hogy a város-

rész vezetésének kiemel-
ten fontos a felsőoktatási 
intézmény jelenléte Óbu-
dán. Hozzátette: az ön-
kormányzat megvizsgál-
ja, hogy a kerület mely 
része lenne alkalmas egy 
sportcsarnok létesítésé-
hez és milyen pénzügyi 
források állnak rendelke-
zésre a kivitelezés meg-
valósításához. Megerősí-
tette, hogy a továbbiakban 
a kapcsolat erősítésére tö-
rekszik az egyetemmel. 

Az Óbudai Egyetem el-
kötelezett mind a helyi ci-
vil társadalom, mind a kö-
zösséggel való együttmű-
ködés, valamint a fenn-
tartható fejlődés irányába. 
Ennek érdekében az egye-
tem kiváló partneri kap-
csolatot alakított ki és tart 
fenn a működési területén 
illetékes helyhatóságok-
kal, így Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatával 
is. Ehhez a törekvéshez 
illeszkedik, hogy a felek 
stratégiai együttműködé-
si megállapodás kötéséről 
állapodtak meg, a lakossá-
gi okos-alkalmazások fej-
lesztése kapcsán. Kovács 
Levente rektor ígérete sze-
rint az egyetem szakem-
berei, tanárai és hallgatói, 
helyben használható al-
kalmazásokra tesznek ja-
vaslatot a jövőben. 

Lakossági okos-alkalmazások fejlesztését tervezik

Stratégiai együttműködés az Óbudai Egyetemmel

Bús Balázs polgármester előterjesztése alapján a 
2019/2020-as tanévre újonnan megszavazta a képviselő-
testület a kerületben élő nyugdíjasok számítástechnikai kép-
zésének támogatását. Ennek értelmében a számítógép 
használatával, az internetes kommunikáció lehetőségeivel 
ismerkedni vágyó idősebb érdeklődők – a diákokhoz hason-
lóan – ebben az évben is megkapják a 4 ezer 500 Ft/tanfo-
lyam támogatást a KSZKI-ban évek óta folyó informatikai 
képzésekhez.
2019 októberében induló 6×3 órás tanfolyamok:
Kezdők számára:
Első lépések – alapozó tanfolyam – 2019. október 7-én dél-
után, hétfőnként, hat egymást követő héten 14.00-16.45-ig.
Első lépések – alapozó tanfolyam – 2019. október 8-án dél-
előtt, keddenként, hat egymást követő héten 09.00-11.45-ig.
Haladóbbak számára (akik esetleg már korábban jártak a 
tanfolyamra):
Számítógépes gyakorlatok – 2019. október 10-én délelőtt, 
csütörtökönként, hat egymást követő héten 09.00-11.45-ig.
Helyszín: KSZKI, 1033 Folyamőr utca 22. II. emelet (nem 
akadálymentesített épület). Jelentkezés a 437-4070, 71-es 
telefonszámokon. Tandíj 10 000 forint; kerületi nyugdíja-
soknak 5 500 forint.

Kedvezményes számítástechnikai tanfolyamok kerületi nyugdíjasoknak

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Ötödikeseknek indítottak szeptember 19-től matematikából ingyenes tehetség-
gondozó szakkört az Óbudai Árpád Gimnáziumban. Foglalkozások csütörtö-
könként 14.30-tól 15.30 óráig. A szakkör munkájába év közben is bekapcso-
lódhatnak a diákok. Előzetes jelentkezés nincs. 

Fotó: Antal István



52019. 18. szám ÖNKORMÁNYZAT

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának 10 millió forintos támogatásá-
val óvodakertek épültek a kerület hét 
óvodájának 18 telephelyén. A környe-
zettudatos nevelés mindennapi gya-
korlásához nagyban hozzájárulnak a 
magaságyások, magaslesek és az in-
teraktív bemutató eszközök.

A magaságyásokba a gyerekek a 
pedagógusok segítségével vi-

rágokat, zöldségeket ültetnek. Meg-
fi gyelik a palánták növekedését, fej-
lődését, megismerkednek a kom-
posztálással, a rovarok életével. A 
speciális madárles detektívüvegé-
nek köszönhetően, az ovisok rejtve 

fi gyelik meg a kert madarait, de ha 
úgy tartja kedvük, akkor csúszdás 
játszótoronyként is használhatják. 

Az óvodakert célja többek kö-
zött az, hogy kézzelfogható, gya-
korlati tapasztalatot nyújtson a 
gyerekeknek a munkáról, értékek 
előállításáról és annak védelmé-
ről, gondozásáról. Mindemellett 
az óvodakertben az élet közösség-
ben zajlik, ezáltal fejlődnek a gye-
rekek társas képességei. Az önkor-
mányzat szándéka szerint az elkö-
vetkezendő években a program to-
vább folytatódik, és a többi kerüle-
ti óvoda is bekapcsolódhat majd az 
óvodakert programba.

Játszva tanulnak a gyerekek az óvodakertekben



6 2019. 18. számEGÉSZSÉGÜGY



72019. 18. szám ÖNKORMÁNYZAT



8 2019. 18. számKULTÚRA

Megbocsátás Hete, egy elké-
pesztő természeti adottsá-
gokat bemutató fotókiállítás 
a Feröer-szigetekről és klí-
mamentő ötletek, praktikus 
tanácsok egy környezetbarát 
és klímatudatos otthonhoz 
az Óbudai Platán Könyvtár-
ban és fi ókkönyvtárában, az 
Ezüsthegyi Könyvtárban az 
Országos Könyvtári Napok 
alkalmából. 

Könyvtárak az embe-
rért, felelősség a földért – 
szlogennel veszi kezdetét 
az Országos Könyvtá-
ri Napok szeptember 30-
án, melyhez az Óbudai 
Platán Könyvtár és fi ók-
könyvtára, az Ezüsthegyi 
Könyvtár több program-
mal, zöld szemléletű ren-
dezvénnyel kapcsolódik. 

- Könyvtárunk céljai 
között magas prioritással 
fogalmaztuk meg évekkel 
ezelőtt a környezetbarát, 
klímakímélő, ökoszemlé-
letű működést, mely cél 
elérése érdekében már 
eddig is sok mindent tet-
tünk és folyamatosan te-

szünk, ezért külön öröm 
számunkra az Országos 
Könyvtári Napok zöld te-
matikájú rendezvényso-
rozata, melyhez alapvető-
en zöld szemléletű könyv-
tárként szívesen csatlako-
zunk. Idén programjaink 
között szerepel az Orszá-
gos Könyvtári Napok al-
kalmából egy különle-
ges tájegységet bemuta-
tó kiállítás és egy klíma-

mentő klubfoglalkozás is 
– mondta az Óbudai Pla-
tán Könyvtár igazgatója, 
Pőcze Márta.  

A Lehetetlen szigetek 
című fotókiállítás a Dá-
niához tartozó, Izlandhoz 
hasonló vulkanikus ere-
detű szigetcsoportot, a 
Feröer-szigeteket mutatja 
be. Az elképesztő termé-
szeti adottságokkal ren-
delkező szigetcsoportot a 
Dániában élő Frida Wa-
aben, a Dániában született 
Ellen Fjellanger Schmidt, 
a grönlandi származású, 
ma már Magyarországon 
élő Jesper Kunuk Egede 
fotóin keresztül ismerhet-
jük meg. A Feröer-szige-
teket idéző tárlat a Közép-

Európai Sarkvidék Egye-
sület közreműködésével 
jött létre és november 1-ig 
tekinthető meg az Óbudai 
Platán Könyvtárban, nyit-
vatartási időben. 

Az Országos Könyv-
tári Napok alkalmából a 
Könyvtárak az emberért 
– felelősség a Földért té-

mához kapcsolódóan be-
szélgetünk a környezet-
barát és klímatudatos ott-
honról, klímamentő öt-
letekről és praktikus ta-
nácsokról október 2-án 
18 órától az Ezüsthegyi 
Könyvtárban. 

Ahogy már korábban 
megszokhattuk az Óbu-
dai Platán Könyvtár kü-
lönleges kedvezmény-
ben részesíti ilyenkor lá-
togatóit, a kölcsönzési 
határidőn túl visszaho-
zott kötetek után ebben a 
pár napban nem kell ké-
sedelmi díjat fi zetni. Ez 
idén sem lesz másképp, 
az Óbudai Platán Könyv-
tárban szeptember 30. 
és október 4. között, az 
Ezüsthegyi Könyvtárban 
szeptember 30. és októ-
ber 5. között a Megbo-
csátás Hetében nem szá-
molnak fel késedelmi dí-
jat a kölcsönzési határ-
időn túl visszahozott kö-
tetek után. 

Megbocsátás Hete a Platán Könyvtárban

Óbudai Platán Könyvtár: Arató Emil tér 1. (bejárat 
a Kadosa utcáról), tel.: 439-0936 platankonyvtar.hu 
Nyitvatartás: hétfő 12-18, kedd 10-19, szerda zár-
va, csütörtök 10-19, péntek 12-18, minden páratlan 
hét szombatján 10-14

Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára: 
Ezüsthegy utca 16. tel.: 454-0826 platankonyvtar.
hu/fi okkonyvtar/ Nyitvatartás: hétfő 12-19, kedd 
9-14, szerda 12-19, csütörtök 9-14, péntek 12-19, 
minden páros hét szombatján 9-13

Szüreti sváb bál
A Békásmegyeri Krottendorf Német Hagyományőr-
ző Egyesület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának támogatásával szüreti sváb batyus bált ren-
dez október 19-én 19-től 24 óráig a Békásmegye-
ri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Jelentke-
zés, asztalfoglalás a 06-30-447-5205-ös telefon-
számon, Csics Editnél. 
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Német beszámoló teljes 
terjedelmében a honlapon

Az Óbuda Újság szeptember 7-i számában megjelent, „25 éve 
az óbuda-békásmegyeri németajkú közösség szolgálatá-
ban” című beszámoló teljes terjedelmében megtalálható a 
www.braunhaxler.hu és a  facebook braunhaxlerek oldalon. Az 
újságban helyszűke miatt a rövidített változatot olvashatták.

Módosított építési szabályzat
– lakossági fórum

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesíti az érintet-
teket, hogy 2019. szeptember 20. és 2019. október 5. között 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál u. 
2.) és ügyfélfogadási időben, a hivatal épületében a főépítészi 
és várostervezési irodán (Hídfő u. 18.), valamint Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának honlapján az Óbuda-Békás-
megyer építési szabályzatáról szóló 20/2018. (VI.26.) ön-
kormányzati rendelet (ÓBÉSZ) módosításának tervezete 
megtekinthető.
Az ÓBÉSZ módosítás tervezetével kapcsolatban Massányi 
Katalin főépítész lakossági fórumot tart az Óbudai Kultu-
rális Központban (San Marco u. 81.) 2019. szeptember 30-
án (hétfőn) 17-18 óra között.                                           

Bús Balázs polgármester

Képviselői fogadóóra 
– helyszín és időpont-változás

Laukonidesz Lilla, a 16. számú választókerület önkormányzati 
képviselője október 10-i utolsó fogadóóráját dr. Szendrődi Csa-
ba képviselőjelölttel közösen a Heltai Jenő Idősek Klubjában 
(Madzsar József utca 7-11) tartja 17 órától.
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Az önkormányzati tulajdonban lévő 
úthálózaton 2019 augusztusáig 7760 
négyzetméteren végeztek kátyúzást 
és 14170 négyzetméteren befejező-
dött a teljes útszőnyeg cseréje is.

A téli időszakban a változé-
kony időjárás mindig nega-

tívan befolyásolja az utak minő-
ségét. A kedvezőtlen, csapadé-
kos időjárás és a fagyási-olvadá-
si ciklusok gyakori váltakozá-
sa miatt, a burkolathibák száma 
a téli időszakban jelentősen meg-
nő a közúthálózaton. A tél során 
az anyagnyerőhelyek (bányák) és 
aszfaltkeverő telepek zárva tarta-
nak, melynek következtében nem 
lehetséges komoly javításokat el-
végezni. A téli kátyúzás csupán 
sürgősségi megoldást jelent a bal-
esetveszélyes, lokális út- és járda-
hibák megszüntetésére. Ebben az 
időszakban kizárólag az ideigle-
nes javítási munkákat végzik el, 
az időjárás és a rendelkezésre ál-
ló lehetőségek függvényében, hi-
degaszfalt felhasználásával.

A tél elmúltával az utak felmé-
rése során feljegyzett és a lakossá-
gi bejelentések által jelzett úthibá-
kat minden esetben kivizsgálják és 
a jelzéseket beépítik az előzetes ütemtervek-
be. Minden beavatkozást gondos felmérés 
előz meg és prioritás alapján rangsorolják a 
kivitelezendő javításokat. A balesetveszélyes 
lokális út- és járdahibák megszüntetése min-
den esetben elsőbbséget élvez. 

Az idei évben 12 százalékkal több be-
jelentés érkezett az úthibákra vonatkozó-
an, mint a tavalyi év azonos időszakában. 
A tavaszi és nyári esőzések nem könnyí-
tették meg a felújítási munkálatokat, de el-
mondható, hogy a januártól júliusig terje-

dő időszakban összességében 20 százalék-
kal több útjavítást végeztek el, mint a meg-
előző 2018-as évben.

Május 30-án kezdődtek meg az Ürömi út 
több szakaszon történő felújításának elő-
készítő munkái. Az Ürömi út burkolatának 
fél útpálya szélességű, alappal együtt tör-
ténő cseréjére került sor a Tulipán utca és a 
Gyöngyvirág utca közötti, körülbelül 160 
méter hosszú szakaszon. A Gyöngyvirág ut-
ca alatti részen, körülbelül 70 méter hosszon 
szintén fél útpálya szélességű, alépítménnyel 

együttes felújításra volt szükség az er-
dő felőli oldalon. Az Ürömi út 17-19. 
számú ingatlanok előtti ív/kanyar tel-
jes szélességben, alappal együtt fel-
újításra került, a műszakilag indo-
kolt hosszon. A fent említett szakaszo-
kon a meglévő, rossz állapotú, lesüly-
lyedt útszegély cseréjére is sor került. 
A csapadékvíz elvezetését az útburko-
lat esésének bizonyos fokú megvál-
toztatásával javították.  Az út javításá-
val egy időben elvégezték a műszaki-
lag nem megfelelő állapotban lévő jár-
da lokális javításait is a Gyöngyvirág 
utca és a Tulipán utca közötti részen.

Június végén a Monostori úton, a Ju-
tas utcában, a Perc utcában, a Goldber-
ger Leó utcában,  illetve a Lajos utcá-
ban kezdődtek meg a burkolatfelújí-
tások. A Jutas utca egyrétegű aszfalt 
megerősítést kapott a Kőpor köz és 
Ürömhegyi út közötti szakaszon, 1500 
négyzetméter felületen. 

Július 29-én befejeződött a Gold-
berger Leó utca aszfaltozása az Ár-
pád fejedelem útja és a Lajos utca kö-
zötti szakaszon. Az elhasználódott fe-
lület lemarása után 2730 négyzetmé-
ter burkolat újult meg, ahol szüksé-
ges volt, ott az alépítmény megerősí-
tésével együtt. Az ezt követő héten fe-
jeződött be a a Perc utca felújítása a 

Kiskorona utca és a Perc utca közötti szaka-
szon, illetve a Lajos utca felújítása a Perc utca 
és Goldberger Leó utca közötti szakaszon. A 
Perc utcában 3450 négyzetméter, a Lajos ut-
cában 2250 négyzetméterburkolat újult meg 
az elhasználódott felület lemarása után.

A szükséges útjavításokra vonatkozó lakos-
sági bejelentéseket továbbra is várják Óbu-
da-Békásmegyer Közterület-felügyeletének 
munkatársai a 06-1-453-2618-as éjjel-nappal 
hívható telefonszámon, vagy a www.obkf.hu 
honlapon keresztül.

Egész évben folyamatosak az útfelújítások

Az útszőnyegezések és kátyúzások mennyiségi adatait az idei évre vonatkozóan az alábbi táblázatok tartalmazzák
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 Óbudai sziréna

Egy élhető kerületben nagyon fontos, milyen a la-
kosság közérzete, illetve biztonságérzete. Az itt 
élők, az utóbbi években tapasztalhatták, jelentősen 
javult a közbiztonság. Erről a „jó hírről” és másról 
is, szívesen osztotta meg gondolatait velünk Szik-
szó Sándor alezredes, kapitányságvezető.

- A rendelkezésre álló statisztikai adatok 
szerint, hogyan alakultak a lakosok szub-
jektív biztonságérzetét leginkább befolyá-
soló tényezők az elmúlt időszakban? 

- Örömmel mondhatom, hogy pozitívan. 
A regisztrált bűncselekmények száma je-
lentősen csökkent. Ennek köszönhető legin-
kább, hogy a lakosok visszajelzései kedve-
zőek, az elmúlt években a rendőrség meg-
ítélése folyamatosan javult. Az önkormány-
zat visszajelzése alapján jött ki a 4,44-es ér-
ték, a maximális ötből, ami igen jó ered-
ménynek számít. Az elégedettségi mutató 
több szempont fi gyelembe vételével áll ösz-
sze, többek között, megkérdezik a lakoso-
kat és az önkormányzatok munkatársait a 
munkánkról, és a beérkezett válaszok alap-
ján értékelnek.

- Volt-e valamilyen kiugró eltérés a ko-
rábbi évekhez képest, csökkent vagy nőtt az 
autólopások, autófeltörések, lakásbetörések 
száma? 

- Ha kiugró eltérésnek számít, akkor pél-
dául, a személygépkocsik ma nagyobb biz-
tonságban vannak, mint voltak évekkel ko-
rábban. Míg hét évvel ezelőtt, csaknem fél 
ezer tűnt el, addig tavaly alig a tízede! A 
gépjármű feltörések is radikálisan vissza-
estek, két éve kilencven, tavaly már csak 
ötvenhárom eset történt. A lakásbetörések 
száma is jelentősen csökkent. Összessé gé-
ben tehát elmondható, hogy a fővárosi ke-
rületek között Óbuda az egyik legbiztonsá-
gosabb, és ez jó érzéssel tölt el bennünket, 
ami persze, nem azt jelenti, hogy most már 
kényelmesen hátra dőlhetünk. Továbbra is 
folyamatosan jól és eredményesen kell dol-
goznunk azon, hogy a megítélésünk válto-
zatlanul jó legyen, és az elégedettségi mu-
tató ne romoljon, mert számunkra nagyon 
fontos az itt élők véleménye. 

- Az ön véleménye szerint, mégis minek 
köszönhető a közbiztonság látványos javu-
lása a kerületünkben?

- Úgy gondolom, a fokozottabb rendőri 
jelenlétnek és a térfi gyelő kamera-hálózat 
kiépítésének. Ez utóbbit különösen Békás-
megyeren tapasztalhatják a lakosok, hiszen 
a kamerák egy jelentős része ott került te-
lepítésre. A másik fontos szempont, hogy a 
polgárőrséggel és a közterület felügyelettel 

tovább erősödött a kapcsolatunk. Szinte na-
pi szintű, ami megnyilvánul például abban 
is, hogy különösen az iskolai szezon elején 
– persze közben is – kiemelten fontosságú-
nak tekintjük a gyerekek biztonságát, ezért 
a veszélyezettségük csökkentése érdekében 
összefogva, látható jelenlétet biztosítunk az 
érintett tan- és nevelési intézmények köz-
vetlen környezetében. Ez a „láthatóság” azt 
jelenti, hogy a reggeli iskolakezdési, illet-
ve a tanítás befejezésekor, azaz érkezéskor 
és hazainduláskor találkoznak a kollégák-
kal, akik vigyáznak rájuk és szívesen vála-
szolnak vagy tanácsokat adnak közbizton-
sági kérdéseikre. Ez a gondoskodás nem-
csak ilyenkor, tanévkezdés idejére szól, ha-
nem egész tanévben. A közterület-felügye-
lőséggel és a polgárőrséggel való kapcsola-
tunk az ilyen közös akciókon kívül abban 
is megnyilvánul, hogy a rendezvényeik-
re meghívást kapunk, amelyet szívesen el-
fogadunk, s persze, „ők” is eljönnek a mi-
énkre, azaz szorosan együttműködve dol-
gozunk. Mi azt valljuk, hogy a polgárőrség 
a rendőrség meghosszabbított karja, nagy 
szükség van önkéntes munkájukra!

- A helyi szervezetekkel, intézmények-
kel tehát példás a kapcsolatuk. A környező 
rendőrkapitányságokkal való együttműkö-
désükről is elmondható ugyanez?

- Természetesen, egymást segítjük. Na-
gyon jó a kapcsolatunk a többi rendőrkapi-

tánysággal, de a közelség miatt, elsősorban 
a budaiakkal. Ezenkívül a fővárosi központ 
szerveivel, és a Pest megyei Rendőr Főka-
pitányság szerveivel is. Amikor szükségük 
van segítségre, mi is akcióba lépünk a terü-
leteiken és ugyanez fordítva is elmondható.

- Jelent-e meg olyan újfajta bűnözési tí-
pus az elmúlt években, amit könnyen kivéd-
hetnének a lakosok? 

- Sajnos, a bűnözők ötletekből kifogy-
hatatlanok. A trükkös csalások korszakát 
éljük, ami alatt újabban főleg a telefonos 
megkereséseket értjük. Ilyen például, ami-
kor idős embereket telefonon hívnak fel a 
gyermekük, unokájuk nevében az állítva, 
hogy baj érte őket és sürgősen pénzre van 
szükség, ha segíteni akarnak rajtuk. Ennek 
az „egyszerű” trükknek igen sokan bedől-
nek, és súlyos milliókat fi zetnek ki, hogy 
segítsenek „bajba jutott” rokonaikon. Két 
éve, mikor a rendőrkapitányság élére kerül-
tem, ezen csalások száma jóval több volt, 
de a sok megelőző felvilágosító előadás-
nak köszönhetően – melyeket főleg kultu-
rális házakban, idősek otthonában, idős klu-
bokban tartunk – ez kezd visszaszorulni, de 
még mindig „divatos” pénzszerzési lehető-
ségnek számít, pedig ez az, amit könnyen 
kivédhetnének az időskorúak, ha gyanút 
fognának. A BRFK-nak egyébként, erre kü-
lön van egy nyomozócsoportja, amely haté-
konyan dolgozik. Áldozatos munkájuknak 
is köszönhető, a jelentős csökkenés.

- Most, hogy vége a strandszezonnak, mi-
lyen tapasztalatokat szereztek: csökkent 
vagy nőtt a lopások száma? S milyen taná-
csokat adna a „jövő” strandolóinak?

- Hogy ne hagyják őrizetlenül értékei-
ket, hiszen minden fürdőhelyen van érték-
megőrző. Sokszor elővigyázatlanok az em-
berek, olyan is előfordult többször, hogy az 
öltözőkabint, miután a ruháikat elhelyezték 
és fürdeni mentek, órákig nyitva hagyták… 
Azt tudom mondani, idén is voltak lopások a 
helyi strandokon és fogtunk is el tolvajokat.

- Tervük, céljuk az év végéig, illetve a kö-
vetkező évre?

- Mindig többet, jobbat akarunk, azaz a 
legfőbb cél, hogy ne legyünk rosszabbak, 
mint az elmúlt időszakban és továbbra is 
hatékonyan dolgozzunk, mert ha a mun-
kánk eredményes, annak mindenki örül, 
hasznát látja. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a tavalyi eredményeket el-
érjük, felderítési mutatónkat és a lakosság 
meglévő szubjektív biztonságérzetét meg-
tartsuk, közérzetüket javítsuk. 

Temesi László

Interjú Szikszó Sándor rendőr alezredessel, kapitányságvezetővel

Jelentősen javult a kerület közbiztonsága
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A Római strand után a 
főváros legrégebbi 

strandja 2018 év végén tel-
jesen megújult formában, 
12 új medencével, well-
ness részleggel, csúzda-
parkkal kezdte meg mű-
ködését. Ez az uszoda már 
csak helyszínével emlé-
keztet a régire, a bővítés-
sel már a XXI. század kö-
vetelményeihez igazodik. 

Híres vendégek
Az uszodák világa a moz-

gásról, kikapcsolódásról, 
egészségmegőrzésről és ter-
mészetesen a sportról szól. 
Így logikusnak tűnik, hogy 
a jubileumi ünnep dísz-
vendégei között a kerület-

hez kötődő híres sportolók 
is szerepeltek. Az ünnepsé-
gen felszólalók szavaiból, 
majd a sportolókkal folyta-
tott beszélgetésekből kide-
rült, valamennyien őriznek 
az uszodával kapcsolatos 
emlékeket. Ezek felidézését 
érdeklődve hallgatta az elő-
teret zsúfolásig betöltő ven-
dégsereg. Az ünnepség fény-
pontját az uszoda falán el-
helyezett márványtabló fel-
avatása jelentette, melyen a 
csillaghegyi kötődésű olim-
piai bajnokok és olimpiko-
nok portréi szerepeltek.

Szabad a belépés
Az ünnepre való tekin-

tettel a III. kerületi lako-

sok ingyen használhatták 
az uszodát. Sokan éltek is 
a lehetőséggel, ezen a na-
pon akár ki is tehették vol-
na a „Megtelt!” táblát. Vol-
tak akik most jártak elő-
ször az uszodában és élvez-

hették a sokoldalú szolgál-
tatást. A vendégsereg nem 
unatkozott ezen a napon, 
hiszen a vezetőség gazdag 
programot állított össze. Az 
úszás mellett vidám csalá-
di tornán, ügyességi játé-

kokon vehettek részt, emel-
lett szinkronúszó és búvár-
bemutatót láthattak. A han-
gulat további fokozásáról a 
gyerekek és felnőttek szá-
mára külön rendezett kon-
certek gondoskodtak.     LA

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
elkötelezett a szabadidős tevékenysé-
gek és az élsport támogatása mellett, 
ezért rendezik minden évben az óbu-
dai sportágválasztó napot. A korábbi 
évekhez hasonlóan ezúttal is nagy ér-
deklődés mellett zajlott az esemény 
szeptember 14-én a Laborc utcai sza-
badidőparkban, ahol 39 kerületi sport-
egyesület képviseltette magát

A terebélyes park szinte min-
den szabad területét elfoglal-

ták az egyesület „telepített” bemu-
tató csapatai. Reggel kilenc órától 
megindult a kíváncsi tömeg: szer-
vezett iskolai csapatok, családok, 
érdeklődők keresték fel a szép 
környezetben lévő helyszínt. 

Személyes benyomások
A rendezvény célja a választ-

ható sportágak széles palettájá-
nak bemutatása, a sportszerek, 
játékok kipróbálása. Az érdeklő-
dő sokaság nem csak nézhette a 
sportági bemutatókat, de a hely-
színen azon melegében ki is pró-
bálhatta, milyen érzés személye-
sen megtapasztalni a mozgás lé-
nyegét. A különböző helyeket 
végigjárva eldönthette minden-
ki, melyik az igazán neki legjob-
ban tetsző sportág. Az egyesüle-
tek részéről igen kedvező hoz-
záállást láthattunk, ami részben 
érthető is, hiszen a saját „porté-
kájukat” kínálták, igyekeztek to-
borozni fi atalokat a szakosztá-
lyok számára.

Bő választék
A bemutatkozó egyesületek 

nem árultak zsákbamacskát, a 
bemutatókon kívül a gyerekek az 
klub képviselőjével folytatott in-
terjú révén a szakosztályok éle-
tébe is bepillanthattak, így teljes 
körű ismeret birtokában választ-

hattak sportágat, illetve egyesü-
letet. A listát böngészve atléti-
kától vízilabdáig közel harminc 
sportág, illetve különböző – tan-
folyami szinten űzhető – kiegé-
szítő mozgás szerepelt a kínálat-
ban. Nehéz lenne sorrendet állí-
tani, melyek voltak a legnépsze-

rűbb sportágak, de az érdeklődés-
ből következtetni lehetett, hogy a 
labdajátékok (különösen a labda-
rúgás és a kosárlabda), atlétika, 
kerékpár és az aerobik vonzotta a 
leginkább a gyerekeket.

Kellenek az élmények
A z Óbudai Sportágbörze ismét 

elérte célját. A kísérő tanárok, szü-
lők képet kaptak arról, hogy a gye-
rekek bármelyik szakosztályban 
kezdik el vagy folytatják a spor-
tolást, jó helyre kerülnek. „Védet-
tek” lesznek az ellustulástól, a cél-
talan időtöltés, az órák hosszan tar-
tó képernyő előtti ülés helyett jó 
közösségbe kerülnek, új barátokra 
lelnek – és ami még fontosabb –, 
a sport által beilleszkedést, fegyel-
met, kitartást tanulnak, rendszeres 
mozgáslehetőséghez jutnak. 

A nyüzsgő tömegben örömmel 
fedeztünk fel szülőkkel érkező 
óvodásokat, akik nagy élvezettel 
próbálták „utánozni” a könnyeb-
ben elsajátítható mozgásokat 
(foci, kosárlabda, atlétika). Sze-
rencsés esetben néhányan közü-
lük már most megérezték, hogy 
a sportmozgás kellemes dolog és 
kedvet kaptak a folytatáshoz. A 
sportágbörze akkor válik igazán 
sikeressé, ha ezen élmények ha-
tására minél többen kopogtatnak 
majd valamelyik egyesület kapu-
ján.            Kép és szöveg: lovas

Óbudai Sportágbörze fi ataloknak

100 éves a Csillaghegyi Fürdő
Hosszú idő – pontosan 100 év – telt el azóta, hogy az óbu-
daiak kedvenc csillaghegyi strandján belecsobbant az első 
fürdőző a hideg vizű medencébe.  A mai uszoda nem csak 
nevet váltott, külsőségében, adottságai révén a főváros 
egyik gyöngyszemévé vált. Szeptember 14-én ünneplőbe 
öltözött a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő, méltó körülmé-
nyek között ünnepelte a jubileumot. 













18 2019. 18. számÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek választásán három szavazólapot kapnak, me-
lyen főpolgármester, polgármester és helyi önkormányzati képviselő jelöltek-
re adhatják le szavazataikat. A szavazólapok színe: fehér. Érvényesen szavazni 
szavazólap típusonként legfeljebb egy jelöltre lehet.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok további három 
nemzetiségi szavazólapot kapnak, melyen települési, területi és országos 
nemzetiségi képviselőket választhatnak. A szlovén nemzetiségi választópol-
gárok a főpolgármesteri, polgármesteri és önkormányzati képviselők szavazó-
lapja mellé csak a szlovén nemzetiség országos jelöltjeinek szavazólapját kap-
ják (a települési és területi választás feltételei a kerületben nem teljesültek). A 
nemzetiségi szavazólapok színe: zöld. Érvényesen szavazni települési önkor-
mányzati képviselők választásán legfeljebb annyi jelöltre lehet, ahány tagja a 
nemzetiségi testületnek lehet (bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, román, 
ruszin, szerb, szlovák, ukrán 3 fő, német és roma 5 fő), területi nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választásán egy területi listára, az országos nemzeti-
ségi önkormányzati képviselők választásán egy országos listára lehet.
A nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok részére - a korábbi vá-
lasztásoktól eltérően - nincs külön kijelölt szavazóhelyiség, szavazataikat a la-
kóhelyük szerinti szavazókörben adhatják le. A szavazás során a szavazóköri 
névjegyzék mellett a nemzetiségi névjegyzéket is alá kell írniuk, ezzel igazol-
ják a fehér, valamint a nemzetiségüknek megfelelő zöld szavazólapok átvételét. 
Felhívjuk a nemzetiségi választópolgárok fi gyelmét, hogy a – nemzetiségüknek 
megfelelő – zöld szavazólapokat a zöld borítékba kell elhelyezni és a zöld boríté-
kot le kell zárni! Amennyiben a zöld szavazólapokat boríték nélkül, vagy a zöld 
borítékot lezárás nélkül dobják be a szavazó urnába, szavazatuk érvénytelen! 
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti vá-
lasztójogának gyakorlása érdekében:
Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a moz-
góurnás szavazás során. Erre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje: leg-
később 2019. október 4-én 16.00 óra.
Akadálymentes szavazóhelyiség biztosítása érdekében azt a választópolgárt, 
akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, kérel-
mére a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos 
választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező 
szavazókör névjegyzékébe teszi át. Kérelem benyújtásának határideje: leg-
később 2019. október 9-én 16.00 óra.
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. 
június 26-áig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvé-
nyessége legalább 2019. október 13-áig tart. Átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek, legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosí-
tás nélkül elektronikus benyújtás esetén legkérőbb 2019. október 9-én 16.00 
óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyúj-
tás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelent-
kezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhely szerinti szavazókör névjegyzékébe, 
ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.
Mozgóurna iránti kérelem:
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő mozgá-
sában egyészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár 
nyújthat be. 
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 
a) a helyi választási irodához:
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 
2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. ok-
tóber 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz:
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kéz-
besítésével 2019.  október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
Nemzetiségi névjegyzékre vétel iránti kérelem
A nemzetiségi névjegyzékre vétel iránti kérelemnek legkésőbb 2019. szept-
ember 27-én 16.00 óráig kell beérkeznie a Választási Irodára. (Azoknak a 
nemzetiségi választópolgároknak, akik a korábbi választások során már kérték 
nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételüket, nem kell újra kérelmet benyújta-
niuk. Az NVI által megküldött értesítőn meggyőződhetnek arról, hogy szerepel-
nek-e a nemzetiségi névjegyzéken.)
A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni 
kell, ha legkésőbb 2019. október 11-én a választópolgár kérelmére a válasz-
tópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegy-
zékből. 
Névjegyzéket érintő kérelem a fentiekben meghatározott határidőig a 
Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line be-
nyújtható, továbbá levélben a III. kerületi Választási Iroda 1033 Budapest, Fő 
tér 3. címre, személyesen: 1033 Budapest, Fő tér 3. földszint (H: 8.00-18.00, K-
CS: 8.00-16.30, P: 8.00-16.00).
A Szavazatszámláló Bizottságba a III. kerületben jelöltet, illetve listát állító 
jelölő szervezetek, valamint független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkor-
mányzati választására a III. kerületben sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy 
megfi gyelőt bízhat meg. Megfi gyelő csak a központi névjegyzékben a nemze-
tiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet.
A megbízásokat legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig kell eljuttatni a He-
lyi Választási Irodához. A megbízáshoz használatos formanyomtatvány a www.
valasztas.hu honlapról letölthető. 

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a 2019. október 13-ára 
kitűzött választásokkal kapcsolatos tudnivalókról 

Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere kez-

deményezésére, a korábbi vá-
lasztási évekhez hasonlóan, a lis-
tát állító pártok képviselői szep-
tember 18-án nyilatkozatot írtak 
alá, amelyben együttműködést 
vállalnak az önkormányzati vá-
lasztásokat felvezető tisztességes 
kampány lefolytatása érdekében.

A nyilatkozatban rögzítik, hogy 
a 2019. október 13. napjára kitűzött 
önkormányzati választást megelő-
ző kampányidőszakban tisztessé-
ges eszközökkel kampányolnak. 
Különös tekintettel védik a III. ke-
rület köztisztaságát és városképét, 
tiszteletben tartják az ellenoldalon 
állók emberi méltóságát és szemé-
lyiségi jogait, egymás iránt etikus 
magatartást tanúsítanak.

Az együttműködésben kitér-
nek arra is, hogy a listát állító 
jelölő szervezetek, illetve a pol-
gármesterjelöltek azonos felté-
telekkel jelennek meg az Óbu-
da újságban.

A dokumentumot a Bús Balázs 
Óbudáért Egyesület-FIDESZ-
KDNP képviseletében Puskás 
Péter, a Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP képviseletében 
Zábó Attila, az Ellenzéki Össze-
fogás Óbudáért képviseletében 
Kozma János, valamint a JOB-
BIK képviseletében Szabó Fe-
renc írta alá.

Bús Balázs polgármester bí-
zik benne, hogy a kerület la-
kosságának nyugalma kiemelt 
jelentőséggel bír minden alá-
író párt képviselője és aktivistái 

számára, ezért a politikai kam-
pányt az Óbudán meghonoso-

dott politikai kultúra jegyében 
folytatják az érintettek.

Etikus kampányt hirdetett Bús Balázs Óbudán

Szabó Ferenc (JOBBIK), Kozma János (Ellenzéki Összefogás Óbudáért), 
Bús Balázs polgármester, Zábó Attila (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-
LMP), Puskás Péter (Bús Balázs Óbudáért Egyesület-FIDESZ-KDNP)
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1. számú választókerület
Kassai Vilmos (Jobbik) 
57 éves vagyok, szü-
letésem óta Óbudán 
élek. Ebben a választó-
kerületben van szülőhá-
zam, a Lajos utca kör-
nyékét szűken véve ma 
is otthonomnak tekin-
tem. Szakmám pénztár-
gép műszerész. A kerü-
letben 20 éve üzemeltetem cégemet, mely 
pénztárgép szervizeléssel foglalkozik. El-
sősorban lokálpatrióta vagyok, de immár 13 
éve támogatom a nemzeti radikális oldalt. 
Az Óbudai Parkolási Kft. felügyelőbizottsá-
gának jobbikos delegáltjaként és a párt III. 
kerületi önkormányzati munkacsoportjának 
tagjaként eddig is betekintést kaptam egyes 
városüzemeltetési feladatokba. Megválasz-
tásom esetén a helyi ipar fellendítésén fo-
gok munkálkodni – melyet a privatizáció tett 
tönkre –, valamint a nyugdíjasok és a kisvál-
lalkozók támogatását szeretném előmozdí-
tani nem csupán erkölcsi, de anyagi téren 
is. A környék kamerarendszerének bővítése 
szintén az elképzeléseim között szerepel. 
Ehhez kérem támogató szavazatát.

Kelemen Viktória (Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP) 
Húsz éve élek Óbu-
dán, így jól ismerem a 
helyi problémákat, me-
lyek megoldásában sze-
retnék továbbra is aktí-
van segíteni. Szocioló-
gusként és szociálpoli-
tikusként 4 évig szociá-
lis és egészségügyi fel-
adatokat koordináltam az V. kerületben, előt-
te pedig egy Gondozási Központot vezettem. 
2011-től alpolgármesterként a szociális, okta-
tási, környezetvédelmi és civil területek tar-
toznak hozzám az önkormányzatban. Mun-
kám során széles rálátást nyertem az ifjúság, 
a gyermekes családok, a fogyatékkal élők, a 
nyugdíjasok, a munkanélküliek és a nők prob-
lémáira. Jó kapcsolatot alakítottam ki a kerü-
leti oktatási és szociális intézményekkel, ci-
vil szervezetekkel. Örömmel vállaltam a fel-
kérést, hogy a Bús Balázs Óbudáért Egyesü-
let és a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként indul-
jak a választáson. Kérem, szavazatával tá-
mogasson október 13-án, hogy tovább foly-
tathassam munkámat a kerület érdekében! 

Kiss Attila (Ellenzéki Összefogás Óbudá-
ért Egyesület)                  
Kiss Attila vagyok, 36 
éves egy gyermek pél-
dás édesapja. 10 éves 
korom óta igazolt spor-
toló, mindemellett meg-
szállott környezetvé-
dő. Környezetvédelmi 
és vízügyi technikus a 

szakmám, így munkám egyben a szenve-
délyem is. Tudásom jelenleg is fejlesztem 
hulladékgazdálkodási technológusi szak-
irányon. Az 1-es számú választókerület-
ben indulók az Önök bizalmáért.

Dr. Kiss László (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)             
40 éves vagyok, tanár 
és jogász. 2014-2018 
között a kerület ország-
gyűlési képviselője vol-
tam. Családommal a III. 
kerületben élek, imá-
dott kisfi am itt jár óvodá-
ba. Óbuda az otthonom 
és a szívügyem.  Ép-
pen ezért önálló gyermekszakrendelő lét-
rehozását kezdeményezem és csökkente-
ni fogjuk a várólistákat, mert az egészség 
mindenkinek jár.  Fontosnak tartom a kis-
gyermekek számára szükséges védőoltá-
sok támogatását. Támogatom a bérlakás-
építést és a bérlakáshoz jutás rendszeré-
nek átláthatóságát.  Népszavazás kell a 
mobilgátról, mert hiszem, hogy a közössé-
günknek kell döntenie a sorsáról.  Beton 
helyett fákat! Éppen ezért nem tűr halasz-
tást a Tímár utcai parkfejlesztés több fá-
val és rendezett környezettel, de emberkö-
zelibbé kell tenni a Kolosy teret is.  Szük-
séges a lakótelepek akadálymentesítése, 
valamit a közvilágítás javítása, különös te-
kintettel a Kiskoronai utcai és a Lajos ut-
cai épületekre. 

2. számú választókerület
Csapó Harold Gábor (Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP)   
Az Amerikai Egyesült 
Álla mokban szület tem 
1977-ben, majd 18 éves ko-
romban Ma gyarországra 
költöztem. Két gyermek 
boldog édesapja vagyok. 
1996-2014-ig operatőr-
ként dolgoztam az MTV-
ben, majd a Hír Tv-ben. 2010-től önkor-
mányzati képviselőként dolgozom, az Ok-
tatási és Környezetvédelemi Bizottság tag-
ja, illetve sporttanácsnok vagyok. 2018-tól 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Parlamenti Államtitkárságának munkáját is 
segítem szaktudásommal.  Az elmúlt 9 év-
ben számos lakossági észrevétel, panasz 
érkezett hozzám, ezeket legjobb tudásom 
szerint próbáltam orvosolni. Büszke vagyok 
azokra a döntésekre, melyek kerületünk fej-
lődését szolgálták, és előkészítésében köz-
reműködhettem. Örömmel vállaltam a fel-
kérést, hogy a Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület és a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként 
induljak a választáson. Kérem, szavazatá-
val támogasson, hogy a megkezdett mun-
kát  folytatni tudjam!

Fodor Bálint (Jobbik)     
1996-ban születtem 
Óbudán. Végzettsége-
met tekintve gazdasá-
gi informatikus vagyok. 
Tősgyö keres III. kerüle-
ti lakosként egy zöldebb, 
tisztább, biztonságo-
sabb, élhetőbb Óbuda-
Békás megyer megte-
remtése a célom, s elfeledtetni a jelenle-
gi szokást, miszerint a lakók csak ciklu-
sonként egyszer számítanak a választások 
előtt. Terveim között szerepel a társashá-
zak átfogó felújításának komolyabb támo-
gatása, mely a hőszigetelés és az ablak-
cserék mellett legalább ilyen hangsúllyal a 
gépészeti rendszerek korszerűsítésével is 
foglalkozik. Megválasztásom esetén min-
den III. kerületi lakost képviselni szeretnék 
pártállástól függetlenül, mert minden itt élő 
ember életminőségének és környezetének 
javítása fontosabb, mint ideológiák csatá-
ja. Bízom a támogatásában, mert hiszem, 
hogy az Ön érdekeit egy olyan ember tudja 
igazán képviselni, aki nem körzetnek tekinti 
a lakótelepet, hanem otthonának.

Hazai András Iván (Momentum-DK-
MSZP-Párbeszéd-LMP) 
65 éves földmérő mér-
nök és számos vízel-
látás-csatornázás ter-
vezője vagyok. Két fel-
nőtt gyermekem és egy 
unokám van. Szakmai 
tanácsadóként segí-
tettem a Ligetvédő- és 
a római-parti mobilgát 
megépítése ellen küzdő civil mozgalma-
kat. Tervezőként is tudom, mekkora prob-
lémákat okoz, ha mindent betonnal burko-
lunk. Emiatt is fontos számomra, hogy kö-
zösségi tereink élhetők, természet-közeli-
ek legyenek. Kiharcoljuk az Óbudai Gáz-
gyár területének kármentesítését, a meg-
tisztított és rendbe tett területet közcélok-
ra fordítjuk. Kezdeményezni fogom a Gáz-
gyári Lakótelep bérlői helyzetének rende-
zését és a patinás épületegyüttes értéke-
inek megőrzését. Felújítjuk, zöld sétánnyá 
alakítjuk a Harrer Pál utcát. Az ígérgetés 
ideje lejárt, mi cselekedni fogunk!  Bizton-
ságossá és zöldebbé tesszük az óvodák 
udvarait. Több támogatást adunk a lakások 
energetikai korszerűsítéséhez.

Wtulich Dávid (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület)        
Wtulich Dávid képvise-
lőjelölt, 39 éves, egy 
kislány édesapja. Há-
rom nyelven tolmács-
ként dolgozom. 15 éve 
a 2-es körzetben élek. 
2006-tól  2010-ig a Ci-
vil és Kisebbségi Bizott-
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ság tagjaként delegált egy  független civil 
szervezet. Mint korábban, most is komo-
lyan veszem a helyben jelentkező, de ed-
dig egy képviselő által sem orvosolt prob-
lémákat. Szeretném, ha körzetemben be-
fejeződne a panel lakások legmodernebb 
felújítása, önkormányzati támogatással. 
A járdák, parkok napi karbantartása nem 
csak kampányidőben folyna. Gyerme-
kemmel babakocsis közlekedés során ta-
pasztalom az elmulasztott akadálymente-
sítéseket. Sürgősen pótoltatni szeretném. 
Megválasztott képviselőségem esetén, 
szükség szerint, akár hetente is tartok fo-
gadónapot a helyi  lakótársaim problémá-
inak megoldására. 

3. számú választókerület
Désiné Németh Éva (Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP)   
Mérnök vagyok, két-
gyermekes család-
anya. Egy mérnökiro-
dában dolgozom, ahol 
nagyberuházások le-
bonyolításával foglalko-
zom projektvezetőként 
és műszaki ellenőrként. 
1994 óta vagyok önkor-
mányzati képviselő a 3. körzetben. Első-
sorban városfejlesztési és pénzügyi kér-
désekkel foglalkoztam, igyekezve isme-
reteimet a választókörzetemben élők ér-
dekeit szolgálva hasznosítani. Az önkor-
mányzat Városfejlesztési Bizottságának 
elnöke és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Va-
gyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagja va-
gyok. Úgy gondolom, munkámmal hozzá-
járultam ahhoz, hogy Óbuda folyamato-
san szépül és fejlődik. Szeretném koráb-
bi munkámat Bús Balázs csapatának tag-
jaként tovább folytatni, ezért örömmel vál-
laltam a felkérést, hogy a Bús Balázs Óbu-
dáért Egyesület és a Fidesz-KDNP kö-
zös jelöltjeként induljak a választáson. Hi-
szem, hogy nyitottsá gommal, segítőkész-
ségemmel hasznára tudok lenni az itt élő 
embereknek. 

Horváth Imre (Jobbik)    
1967-ben születtem 
Debrecenben. 25 éve 
élek boldog házasság-
ban. 1991 óta élek és 
dolgozom Budapesten, 
egy közlekedési vállalat-
nál vagyok autóbuszve-
zető. A kerületben ural-
kodó közlekedési hely-
zetet mindenki érdekében meg kell olda-
ni, mert az élhető környezetnek a stresz-
szmentes közlekedés is része kell hogy le-
gyen! Képviselőként szeretném megrefor-
málni az évek óta kaotikus parkolási rend-
szert, de nem a lehúzás és a korrupció szi-
nonimájává vált fi zető parkolással, hanem 
a kerület bevezető útjai mentén P+R par-

kolók kiépítésével. Az aluljárókból „kiül-
dözött” hajléktalanok helyzete több jelzés 
alapján szintén gondot okoz az itt élőknek, 
hiszen ezek a szerencsétlen emberek je-
lenleg a játszótereken, közparkokban él-
nek, ott végzik szükségleteiket. A rendőr-
ségnek a bírságolások elé kell helyeznie a 
bűncselekmények megelőzését, illetve a 
bűnözők elfogását. Ehhez kérem támoga-
tó szavazatát.

Piazza Jenőné (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület)       
Függetlenül, mégis kö-
zös összefogással! Ez-
zel a mondattal kért fel 
engem az Összefogás 
civil szervezet, mely-
nek végül is elfogadtam 
a jelölését és az önkor-
mányzati képviselőjelölt-
je lettem. Erről többen 
értesülhettek, személyesen tőlem is, mi-
vel egyedül gyűjtöttem be Önöktől az aján-
lásaikat. Jelöltségem ezúton is megköszö-
nöm. Akik nem voltak otthon, vagy szemé-
lyesen nem ismerhettek meg, nekik most 
röviden bemutatkozhatok:  Piazza Jenőné, 
76 éves özvegyasszony vagyok, 2 gyerme-
kem van,3 unokám és egy dédunokám, 47 
éve lakom a Szőlő közi lakótelepen. Nyug-
díjas vagyok, de jelenleg is dolgozom. Nem 
csak a lakókat, de az épületek többségét 
is évtizedek óta jól ismerem. Tapasztaltaim 
szerint az épületek és a közterületek jelen-
tős része olyan állapotban van, hogy a fej-
lesztésük elengedhetetlen és a felújításuk 
pedig azonnali közös érdekünk! Közbizton-
ságunk folyamatos fenntartása továbbra is 
elengedhetetlen. Piazza Jenőné, mint füg-
getlen képviselőjelölt kérem Önöket, hogy 
szavazatukkal tiszteljenek meg! 

Zábó Attila (Momentum-DK-MSZP-Pár-
beszéd-LMP)                   
45 éves vagyok, két-
gyermekes családapa. 
A választókerületben 
élek. Kisgyermekes 
apaként tudom, meny-
nyire fontos a kicsik 
egészsége, ezért cé-
lom önálló gyermek-
szakrendelés indítása. 
Dolgozni fogok azért is, hogy minden-
ki időben tisztességes orvosi ellátáshoz 
juthasson. Következőket támogatom: 
biztonságos, akadálymentes és fedett 
villamosmegállók a Bécsi úton. A Flóri-
án tér parkosítását és fejlesztését (köz-
világítás, kutyafuttató, ivókút; árnyas pa-
dok, fedő a szemetesek tetejére.) Mind-
ezek mellett célom a kátyús utak rend-
betétele, a tönkrement járdák felújítása. 
Nem fogok elfeledkezni a karbantartás-
ról és a takarításról sem. Megóvjuk és 
fejlesztjük a zöld felületeket, faültetési 

programot indítunk.  Az itt élőknek érez-
niük kell, hogy a kerületnek van gazdá-
ja. Ezért a mindenki által könnyen elér-
hető városgazdákat fogunk alkalmazni, 
aki azonnal fognak reagálni a hozzájuk 
bejelentett problémákra. Keressen, biza-
lommal! Tel.:06/30-164-4450.

4. számú választókerület
Farkas Balázs (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)           
1983-ben születtem a 
III. kerületben. 2002-ben 
érettségiztem az Óbudai 
Gimnáziumban. 2006 
óta veszek részt az ön-
kormányzat munkájá-
ban. 2014 óta az egyé-
ni választókerület képvi-
selete mellett további há-
rom bizottság munkájában vettem részt. 
Az FKF Zrt. diszpécsereként eltöltött szá-
mos év alapvetően formálta szemlélete-
met a nagyvárosi köztisztasággal kapcso-
latban. Képviselőként erőm szerint igye-
keztem a hozzám beérkezett lakossági pa-
naszokat orvosolni. Büszke vagyok arra, 
hogy a helyi lakosokkal összefogva, időről-
időre egyre többen veszünk részt a Kiscel-
li parkerdő kitakarításában. Boldog házas-
ságban élő, nagycsaládos apaként töltöm 
szabadid őmet. Örömmel vállaltam a felké-
rést, hogy a Bús Balázs Óbudáért Egyesü-
let és a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként in-
duljak a választáson. Kérem, szavazatával 
támogasson október 13-án, hogy tovább 
folytathassam munkámat a kerület érdeké-
ben.

Samuné Takács Mónika (Jobbik)
29 éves vagyok, két cso-
 dálatos kisgyermek édes-
anyja. A család mellett 
az időm nagy részét a 
tanulás tölti ki. Óvoda-
pedagógus szakon va-
gyok harmadéves hall-
gató, mert a folyamatos 
fejlődés számomra na-
gyon fontos. Terveim kö-
zé tartozik gyógypedagógusként folytat-
ni tanulmányaimat. Jelenleg babahordo-
zási tanácsadóként segítem az újdonsült 
édesanyák boldogulását. 3 évig vezettem 
a Jobbik kerületi Ifjúsági Tagozatát. Fér-
jemmel közös hobbim a természetjárás, 
kirándulás, a környezetvédelem – csalá-
dunk igyekszik a minél kisebb ökológiai 
lábnyommal élni, és gyermekeinket is ezen 
az úton terelgetjük. A lakott terület terjesz-
kedésének gátat kell szabni, mivel látható-
an a tájvédelmi körzet lassanként a luxus-
villák övezetévé alakul át. A környék köz-
lekedési problémáit nagymértékben javíta-
ná a Kolostor utca és a Váradi utca régóta 
tervezett összekötése, amit a városveze-
tés régóta halogat.

Képviselőjelöltek az egyéni választókerületekben
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Sandly Károly (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület) vagyok, 1982 óta 
óbudai lakos, Két lánygyermek és két ne-
velt fi atalember boldog, 50 éves apukája. 
Belső-Óbuda 15 emeletes toronyházaitól, 
a panel épületektől elindulva, Kiscellen át, 
majd folytatódik Újlak, Szépvölgy, Mátyás-
hegyen keresztül, de még Remetehegy is 
hozzám tartozik. Kerékpárral szabadidőm 
jelentős részében itt közlekedek. A terület 
nagysága és sokrétűsége számomra nem 
gond, sokkal inkább kihívás, mivel három 
teljesen eltérő típusú település szerkezet 
fut össze ebben a választókörzetben. Így 
a lakosság részéről jelentkező problémák 
is teljesen egymástól merőben eltérőek le-
hetnek. Ezeket, itt a körzetben én nagyon 
jól ismerem és megoldásukat vállalom. Hi-
szen én nem a gondolatok, hanem a tettek 
embere vagyok. Ha a körzetével mély is-
merettel rendelkező önkormányzati képvi-
selőt szeretne, kérem bátran húzza nevem 
mellé azt X-et, nem fog bennem csalódni.

Strenner Imre (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)             
45 éves vagyok, nős, két 
gyermek édesapja, csa-
ládommal a választókör-
zetben élek. Grafi kus-
ként és kommunikációs 
szakemberként dolgo-
zom. Óbudához köthető 
munkám a Goldberger 
Textilipari Gyűjtemény 
arculatának terve. A zöld ügyek képvise-
lete hangsúlyos a politikai törekvéseim kö-
zött. Soha nem adnám a nevemet az esz-
telen, a lakosság érdekeivel ellentétes be-
ruházásokhoz (ilyen például a római-parti 
mobilgát, vagy az Óbudai-sziget eladásá-
nak az ügye). Fontosnak tartom a Kiscel-
li Parkerdő elhanyagolt állapotának ren-
dezését és azt is, hogy a különböző beru-
házások átadása után a fenntartásra na-
gyobb hangsúlyt fektessenek. Több térfi -
gyelő kamerát kell telepíteni, hogy elejét 
vegyük a rongálásoknak. A panelprogram 
mellett hatékonyabb megújítási program-
ra van szükségük a tégla építésű társas-
házakban élőknek is. Hiszem, hogy olyan 
képviselőkre van szükség a közgyűlésben, 
akik képesek önálló gondolkodásra és nem 
csak pártjuk bábjai.

5. számú választókerület
Balikó László (Ellenzéki Összefogás Óbu-
dáért Egyesület) vagyok. Belföldi logiszti-
kai szállítmányozással foglalkozom. Óbu-
dán születtem, a mai napig itt élek. Jól is-
merem Kaszásdűlő minden centiméterét, 
mivel itt nőttem fel. Így 42 év alatt ponto-
san szembesültem az itt élők felsorolhatat-
lanul sok problémájával. Melyekről én nem 
csak beszélni szeretnék, itt az ideje a tet-
teknek, megoldásoknak. Amire a nagy pár-
tok eddig képtelenek voltak. Most rajtunk a 

sor. A körzetem eddigi gondjai a szőnyeg 
alá lettek söpörve. Kérem az Önök bizal-
mát, hogy fi atalos lendületemmel képvisel-
ni tudjam érdekeiket, mint hivatalos önkor-
mányzati képviselőjük. Megválasztásom-
mal egy új forródrótos képviseletet szeret-
nék bevezetni, ahol naponta elérhetnek a 
sürgős és halaszthatatlan problémájukkal. 
Szokták mondani Laci, Te a gyors megol-
dások embere vagy, mire a válaszom; igen 
mert én csak ebben hiszek.

Gungl Sándorné (Jobbik) 
1959-ben születtem Bu-
dapesten Szováti Gyön-
gyi néven. 37 éve élek 
boldog házasságban, 
két gyermek büszke 
édesanyja vagyok. Pénz-
tárosként majd boltveze-
tő helyettesként dolgoz-
tam. Felelősséget ér-
zek környezetem és embertársaim iránt, 
ezért kezdtem el a politikával foglalkoz-
ni. Kötelességemnek tartom egy tisz-
tább, élhetőbb Óbudáért harcolni, me-
lyet nem öntenek el a cigarettacsikkek, 
ahol kerékpárosok és gyalogosok bizton-
ságosan tudnak közlekedni egymás mel-
lett, az autósok életét sem keserítik meg a 
rossz utak és a trükkös büntetések. Fon-
tos, hogy minden buszmegállóban legyen 
fedett váró paddal, az utcákon szemétle-
rakat helyett ápolt zöldfelületet, értékeiket 
visszanyert felújított épületeket és játszó-
tereket lássunk. A múltból tanulva, a jövő-
re gondolva a célom a nemcsak egy el-
fogadható, hanem a jó és élhető környe-
zet megteremtése. Ehhez kérem támoga-
tó szavazatát.

Őri László (Momentum-DK-MSZP-Párbe-
széd-LMP)                        
Őri László vagyok 51 
éves, nős. Két gyermek 
édesapja. Végzettsé-
gem szerint repülőmér-
nök és marketing szak-
közgazdász. Az elmúlt 
évek során dolgoztam pi-
lótaként, majd az építő-
iparban és a kereskede-
lemben.  Repülős tisztként fegyelmet, ren-
det, elkötelezettséget, a versenyszférában 
pedig a kitartást és az áldozatvállalást ta-
nultam meg. 2014 óta önkormányzati kép-
viselő vagyok.  Fontosnak érzem, hogy 
gyermekeink rendezett, tiszta környezet-
ben és biztonságban nőjenek fel. Felada-
tomnak tartom a választókerületben a jár-
dák és a zöldfelületek állapotának megújí-
tását. Tisztaságot és rendet kínálok Önök-
nek. Küzdeni fogok az orvosi ellátás javítá-
sáért, valamint önálló gyermekszakrende-
lő létesítéséért. Támogatom és segíteni fo-
gom a nyugdíjasokat és a hátrányos hely-
zetben lévő lakosokat. Mindent megteszek 

azért, hogy Óbuda nyugodt, biztonságos 
kerület lehessen, mert szeretném ha büsz-
kék lennénk kerületünkre. 

Sinkó Andrea (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)          
1967-ben születtem a 
Sinkovits és Sinkó csa-
lád sarjaként. Édes-
anyám, Sinkó Lászlóné 
20 évig tanított Óbudán. 
Születésem óta Óbuda 
az otthonom, életemet a 
sport töltötte ki. Az 1988-
as szöuli olimpián 6. he-
lyezést értem el ritmikus gimnasztikában. 
26 országos bajnoki cím után vonultam 
vissza. Edzőként, sportvezetőként próbá-
lom továbbadni a megszerzett tudást, ta-
pasztalatot. Jelenleg az Óbudai Wellness 
és Diáksport Egyesület elnöke vagyok. Az 
elmúlt évtizedekben több ezer gyerme-
ket tanítottunk meg a különböző torna ala-
pú sportokra, a tömegsporttól a verseny-
sportig foglalkozunk gyermekekkel és fel-
nőttekkel. Férjemmel összesen 4 gyerme-
ket nevelünk, munkámban kiemelkedő sze-
repet kapott a közösségépítés, bízom ben-
ne, hogy a jövőben önkormányzati képvi-
selőként még többet tehetek a kerületért. 
Örömmel vállaltam a felkérést, hogy a Bús 
Balázs Óbudáért Egyesület jelöltjeként in-
duljak a választáson. 

6. számú választókerület
Czeglédy Gergő (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)              
 Okleveles közgazdász 
vagyok, két gyermek 
édesapja. Saját tulaj-
donomban álló, óbudai 
székhelyű, mérnöki szol-
gáltatásokat nyújtó gaz-
dasági társaság ügyve-
zetőjeként dolgozom. A 
III. kerületi MSZP frakció-
vezetőjeként veszek részt az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének munkájában, valamint tizenegy 
éve az MSZP III. kerületi Szervezetének el-
nöke vagyok. Szakterületem a terület- és 
településfejlesztés, valamint a gazdasá-
gi ügyek. Korábbi munkáim során sokré-
tű közigazgatási tapasztalatot szereztem. 
Saját vállalkozásom beindítása előtt veze-
tő beosztásban dolgoztam többek között 
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Kör-
nyezetvédelmi Minisztériumban is. Prog-
ramom előtérbe helyezi az egészségügyi 
szolgáltatások reformját, képviseli a gyer-
meket nevelők érdekeit, szolgálja a nyugdí-
jasok biztonságát, a kutyatulajdonosok igé-
nyeit, segítséget nyújt a mozgáskorlátozot-
tak számára, továbbá megvalósítja a tisz-
ta, rendezett, szemétmentes környezetet. 
Telefon: +36-30-514-7334 E-mail: gergo.
czegledy@gmail.com
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Dr. Hecsei Pál (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)         
1948-ban születtem Bu-
dapesten. 40 éve élek 
Óbudán. Az ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi 
Karán szereztem meg 
diplomám. Jogtanácso-
si, Európa-jogi szakjo-
gászi és ügyvédi szak-
vizsgával rendelkezem. 
Közel négy évtizedet dolgoztam köztisztvi-
selőként. 2014 óta egyéni ügyvéd vagyok, 
mellette óraadó tanárként dolgozom több 
egyetemen. A BVSC vízilabda csapatával 
felnőtt magyar bajnokságot nyertem, majd 
a Szolnoki Dózsa meghatározó játékosa 
voltam. 2014 óta az önkormányzat Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodá-
si Bizottságának tagjaként dolgozom, az-
óta vagyok a KDNP III. kerületi Szerveze-
tének elnöke is. Kerületünk lakóit ingyenes 
jogi tanácsadással segítem. Feleségem-
mel 45 éve élek házasságban, két felnőtt 
lányunk és két unokánk van. Örömmel vál-
laltam a felkérést, hogy a Bús Balázs Óbu-
dáért Egyesület és a Fidesz-KDNP közös 
jelöltjeként induljak a választáson. Kérem, 
szavazatával támogasson október 13-án! 

Kéki Imre Krisztián (Jobbik) 
1992-ben születtem 
Nagyváradon. Egyetemi 
tanulmányaim alatt köl-
töztem Óbudára, a Flóri-
án térre, azóta is itt élek. 
A Testnevelési Egyete-
men végeztem testneve-
lő-edző szakon és edző-
ként dolgozom. Azóta 
rendszeresen képzem magam mind szak-
mámon belül, mind más területeken. Fiatal-
ként egy nemzetpolitikával foglalkozó ifjú-
sági szervezetben tevékenykedtem, onnan 
érkeztem 2013-ban a Jobbik Ifjúsági Tago-
zatába, 2015-től pedig a Nemzetpolitikai 
Kabinet elnökeként jártam a Kárpát-me-
dencét. Politikai tevékenységemben fon-
tos szerepet játszanak a külhoni és külföldi 
kapcsolatok, valamint a környezetvédelem 
és szeretetszolgálat. Az óbudai Jobbik If-
júsági Tagozat tagjaként többször szervez-
tünk a kerületben szemétszedést, megem-
lékezéseket. Segítjük az óbudai alapszer-
vezet és Z. Kárpát Dániel országgyűlési 
képviselő munkáját, többek között a jogta-
lan kilakoltatások megakadályozásában.

Márkus András (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület) Óbudai lakos vagyok, 
a kerületben is dolgozom. A nap szinte 24 
óráját itt töltöm el. Ezért is ismerem jól a la-
kótelepen, azon belül is itt, Belső-Óbudán 
élő lakótársaim gondjait. Nem csak mert 
a Vörösvári úttól, a piacon át a Szentend-
rei úton keresztül a Bogdáni útig tartó kör-
zetemben sok a panel épület, de a jelké-

pes zászlómon ezen épületek önkormány-
zati segítséggel való felújítását tartom el-
ső helyen. A már működő jó példákat to-
vább szeretném vinni. Illetve új modern re-
zsi csökkentő költség hatékony megoldá-
sokat vezetni be a panel épületekben élő 
szomszédaim számára. Emellett a közbiz-
tonságra és a kerületi egészségügyi ellátás 
zökkenőmentességére helyeznék sokkal 
nagyobb súlyt. Értem ez alatt, akár a visz-
szaélésekre is lehetőséget teremtő várólis-
ták megszüntetését is kezdeményezném.  

7. számú választókerület
Béres András (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)             
Közgazdász vagyok, nős, 
két gyermek édesap-
ja. A Párbeszéd orszá-
gos elnökségi tagja va-
gyok. Képviselőként 2010 
óta küzdök a zöldterületek 
megőrzéséért, szorgal-
mazom az Óbuda Gáz-
gyár kármentesíté sét. Be-
építési tilalmat javasoltam a Rómain. Egyik 
kezdeményezője voltam a Római-parttal kap-
csolatos népszavazásnak, amelynek eredmé-
nyeképpen leállították a környezetpusztító 
partmenti mobilgát építését. Kezdeményez-
tem kilakoltatási moratórium korábbi bevezeté-
sét a kerületben, és az én javaslatomra lett nyo-
mon követhető a képviselők vagyonbevallása.
Folytatni szeretném a munkámat egy zöldebb, 
élhetőbb kerületért. Célom, hogy az önkor-
mányzat átláthatóbban és ügyfélbarátabb mó-
don működjön, a helyi egészségügy jobb szol-
gáltatást tudjon nyújtani, és a rászorulóknak 
többet tudjunk segíteni. Kaszásdűlőn fontos-
nak tartom a parkolási problémák gyors meg-
oldását és a közterületek állapotának javítását. 

Berkes Krisztián (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület) 34 éves házas, család-
alapítás előtt álló, a helyi társadalmi problé-
mákra fogékony ember vagyok. Nem tudok 
tétlenül elmenni és csak szemlélni a napi bosz-
szúságokat okozó gondokat, mint a szerve-
zetlen közlekedés, a kátyúk, a parkolási gon-
dok, a rongálás, a felelőtlen hulladék kezelés. 
A megoldatlan napi ügyek halogatása helyett, 
az azonnali intézkedésekben hiszek. Jó dön-
tés, ha itt helyben a közéletet túlpolitizáló pár-
tok civakodó jelöltjei helyett, rám, a valóban 
független ellenzéki személyre szavaz.

Dóra Csaba (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)        
1963-ban születtem 
Óbudán, azóta itt élek 
feleségemmel és gyer-
mekemmel. Villamos-
energia-ipari techniku-
mot végeztem. 1992-ig a 
Ganz Villamossági Mű-
vekben dolgoztam, mint 
művezető, majd egyé-

ni vállalkozó lettem és a mai napig is ez-
zel foglalkozom. Hosszú évek óta része-
se vagyok a lll. kerület közéletének. 2010 
novemberétől az Óbudai Vagyonkeze-
lő Zrt. felügyelőbizottságában dolgoztam, 
2014 novemberétől vagyok önkormány-
zati képviselő, mellette a Civil és Nemze-
tiségi Bizottság elnökhelyettese, a Pénz-
ügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-ke-
zelői Bizottság tagja, Kulturális és Turisz-
tikai Bizottság tagja és kulturális tanács-
nok. Örömmel vállaltam a felkérést, hogy 
a Bús Balázs Óbudáért Egyesület és a Fi-
desz-KDNP közös jelöltjeként induljak a 
vá lasztáson. Kaszásdűlő az otthonommá 
vált, ezért kérem a bizalmukat, hogy Önö-
kért és lakókörnyezetünk építéséért tovább 
dolgozhassak!

Hosszú János (Jobbik)   
1969-ben születtem itt, 
a Szent Margit Kórház-
ban. Kisebb-nagyobb ki-
hagyásokkal azóta is 
a kerületben élek. Egy 
nagyfi am van. A tanult 
szakmám gépjármű vil-
lamossági műszerész, 
a kenyérkeresetem pe-
dig a mentőautó vezetés. Napi szinten lá-
tom, hallom, tapasztalom a környéken je-
lentkező problémákat. Ilyen az évről évre 
megrendezett Sziget Fesztivál zajterhelé-
se vagy a közterületek áldatlan állapota, 
az orvosi ellátás, de említhetném a Szen-
tendrei úton már szinte állandósult dugó-
kat, az elviselhetetlen forgalmat. Amennyi-
ben abban a megtiszteltetésben részesíte-
nek, hogy bizalmat kapok Önöktől, a fen-
ti problémákat és azokat, amik most kima-
radtak a felsorolásból, illetve amivel meg 
fognak keresni, a lehető leghatározottabb 
módon fogom az önkormányzatban képvi-
selni és azokra válaszokat, megoldásokat 
kérni-követelni. Tegyünk együtt a III. kerü-
let jövőjéért!

8. számú választókerület
Csongrádi János (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)              
54 éves építész, tanár 
és grafi kus vagyok. Csa-
ládommal évtizedek óta 
élünk Csillaghegyen. A 
budaörsi Német-Magyar 
II. Világháborús Katona-
temető tervezéséért Pro 
Architectura-díjat kap-
tam. A Magyar Művésze-
ti Akadémia Építészeti Tagozatának Köz-
testületi tagja vagyok. Vallom, hogy ember 
és természet, továbbá az ember és a város 
közt kialakuló harmonikus viszony alapve-
tően befolyásolja társadalmi-szociális kap-
csolataink nívóját is. Elsődleges feladatom-
nak tekintem a természeti és épített kör-
nyezetünk értékeinek megóvását. Fontos-
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nak tartom a várólisták csökkentését és az 
önálló gyermekszakrendelés megszerve-
zését. Nem fogom hagyni, hogy a kerület-
ben az érintettek feje fölött hozzanak fontos 
döntéseket. Meg fogjuk szervezni a megfe-
lelő vízelvezetést a hegyvidéki családi há-
zas övezetben. Rendbe tesszük a közterü-
leteinket: az utakat, a járdákat, a zöldsávo-
kat. Megszervezzük a hóeltakarítást.

Garai Levente (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület)             
Garai Levente vagyok.  
15 éve dolgozom a III. 
kerületben, így a min-
dennapjaim nagy ré-
szét itt töltöm. Szeret-
nék részt venni Óbuda, 
azon belül is a Hegyvi-
dék fejlesztésében. Ok-
tóber 13.-a után a kert-
városi rész, európai szintű és színvonalú 
kiépítésén kívánok dolgozni. Járdák, utak, 
sétányok és az igényes közlekedés megte-
remtése alapvető igény. Úgy érzem, hogy 
az eddigi jelentkezők ezt maximálisan nem 
tudták az teljesíteni a körzetemben. Válasz-
szon kérem engem, a függetlent civilt.

Rácz Andrea (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)        
20 éve élek Óbudán a 
családommal. Fiam Óbu-
dán nőtt fel, most óbu-
dai gimnáziumban ta-
nul. 2006-2013 között 
Bús Balázs munkáját 
segítettem irodavezető-
ként. Jelenleg Varga Mi-
hály miniszter úr III. kerü-
leti irodájában kabinetfőnökként dolgozom. 
2014-től a 8. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője, a Pénzügyi, Tulajdo-
nosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
és az Egészségügyi, Szociális és Lakásgaz-
dálkodási Bizottság tagja vagyok. Óbudához 
kötnek a mindennapok, az évek alatt szemé-
lyes ismeretségek sora alakult ki, melyeken 
keresztül még jobban megismerhettem az itt 
élők gondjait, problémáit. Célom, hogy az itt 
élők lakókörnyezete még szebb és még él-
hetőbb legyen, hogy minden hegyvidéki la-
kó otthonosan élhessen ebben a csodálatos 
kerületrészben. Örömmel vállaltam a felké-
rést, hogy a Bús Balázs Óbudáért Egyesület 
és a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként induljak 
a választáson.

Szanyó Miklós (Jobbik)   
38 éves vagyok, szüle-
tésem óta élek a Test-
vér-hegyen. Gépész-
mérnökként végeztem 
a Szent István Egyete-
men, az azonnali problé-
mamegoldást kedvelem. 
A civil életben egy be-

vásárlóközpont műszaki igazgatója és két 
kisfi ú büszke apukája vagyok. Körzetem fő 
problémája az utak rossz állapota. Miköz-
ben a legszebb kirándulóhelyeink zöldhul-
ladék- és sitt lerakóhellyé válnak, kevés fi -
gyelem irányul az olyan történelmi értékek-
re, mint az ismeretlen katona sírja a Csúcs-
hegyen, amit az Óbudai Jobbik mentett meg 
az enyészettől és tart rendben évek óta. A 
mögöttünk hagyott két ciklusban az önkor-
mányzat nemzeti radikális képviselője és a 
Pénzügyi-Tulajdonosi Bizottság, valamint 
a Civil és Nemzetiségi Bizottság tagja vol-
tam. Igyekeztem ötleteimmel, felszólalása-
immal és előterjesztéseimmel emberarcúb-
bá és igazságosabbá tenni az önkormány-
zat működését, mely küldetést megválasz-
tásom esetén folytatnék.

9. számú választókerület
Kovács Gabriella (Jobbik) 
35 éves vagyok, 2008 óta 
élek Óbudán. Két csodás 
fi úgyermekem van. Jelen-
leg a GYED utáni visszaté-
résemet készítem elő. Mi-
vel egy kereskedelmi áru-
házban dolgozom, így első 
kézből tapasztalom, hogy 
bár a magyar emberek 
nem kevésbé szorgalma-
sak a nyugat-európaiaknál, mégis csak az ot-
tani bérek töredékét tudják megkeresni. Ezért 
is támogattam a kezdetektől fogva a Jobbik 
béruniós programját. Szabadidőmben szíve-
sen kertészkedem és nagy állatbarát vagyok. 
Szeretek kirándulni a környező hegyek erde-
iben, hiszen a III. kerület talán legnagyobb 
vonzereje a természeti és történelmi értékei. 
Az egyik ilyen a végleges pusztulás előtt ál-
ló Pogány-torony, egy másik az erőfeszítések 
ellenére továbbra is szemétlerakóként hasz-
nált Mocsárosdűlő. Sajnos itt van a kerület 
legtöbb földútja is, vagy olyan út, ami egykor 
aszfaltozott volt, de a burkolat rég elporladt. 

Nikodem Attila (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület)       
Nikodém Attila vagyok, 37 
éves,  2000-ben költöz-
tem fel Budapestre, ekkor 
kezdtem el tanulmányai-
mat a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Politikai am-
bícióim is ekkor erősöd-
tek meg bennem, fontos 
volt számomra, hogy min-
denben segítséget nyújtsak barátaimnak, is-
merőseimnek. Óbuda biztosította számom-
ra második munkahelyemet, otthonomnak te-
kintem. Feleségem is itt nőtt fel, és mivel a 
III. kerület 9-es választókörzetébe költözünk, 
így még nyilvánvalóbbá vált, hogy szeretnénk 
Óbuda sorsáról gondoskodni. Feleségem és 
óbudai barátaim támogatásával határoztuk 
el, hogy indulok önkormányzati képviselője-
löltnek. Célom, hogy a kampányidőszak alatt 

minél több körzetemben élő választómhoz 
eljussak és személyesen halljam az itt élők 
problémáit. A kerületi választópolgárok igé-
nyei alapján szeretném kialakítani a végleges 
kampányprogramomat. Számomra fontos a 
helyi orvoshiány végleges megoldása akár a 
költségvetés átstrukturálásával, azaz példá-
ul többet fordítsunk az egészségügyre, mint 
esetlegesen a kulturális és szórakoztató ese-
ményekre. A körzetemben élő kisgyermekek 
számára az általános iskolákban prevenciós 
fogorvosi vizsgálatot biztosítanék. Együtt egy  
szebb és jobb, biztonságosabb és élhetőbb 
lakóközösséget teremthetünk!

Dr. Pulay Ádám (Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP)  
Dr. Pulay Ádám vagyok, 
34 éves közigazgatási jo-
gász, a „Dobjuk Össze” 
Alapítvány alapító elnöke. 
Óbuda mindig is a szív-
ügyem volt. A helyi köz-
életben 2015 óta veszek 
részt – javarészt az ala-
pítvány által – rászoruló, 
illetve otthonukból kitaszított családok, ár-
ván maradt gyermekek számára nyújtunk 
segítséget. Karácsonykor és húsvétkor min-
den évben étkeztetést szervezünk a békás-
megyeri Családok Átmeneti Otthona részé-
re. Fedél nélkül maradt, nehéz sorsú gyer-
mekek számára programokkal, karácsonyi 
ajándékozással igyekszünk szebbé tenni a 
nehéz napokat. Tevékenységünket az Ott-
hon 2018-ban hivatalos elismerésben ré-
szesítette. Pályafutásom során dolgoztam 
az EP-ben, ügyvédi irodákban, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Hivatalban, majd cso-
portvezető jogászként a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériumban. Boldog házasságról és 
nagy családról álmodom, melyet egy bizton-
ságos és virágzó Óbudán képzelek el.

Turgonyi Dániel (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)              
24 éves diplomás fi atal 
vagyok, jelenleg az infor-
matikai szektorban dol-
gozom. Sokgenerációs 
óbudai családból szár-
mazom. Önkormányzati 
képviselőjelöltként célom, 
hogy megteremtsünk egy 
zöldebb és élhetőbb kerü-
letet. Célom továbbá, hogy az önkormány-
zatiságot közelebb hozzuk az emberekhez, 
mert hiszem, hogy a helyi problémák meg-
oldása a helyi lakosok bevonásával kezdő-
dik. Kiemelten fontosnak tartom zöldfelülete-
ink megóvását, fejlesztését és azok terjesz-
tését, ezért a Mocsárosdűlőn közpark kiala-
kítását szorgalmazom. Sürgősen megoldan-
dónak tartom az Aranyhegy-Ürömhegy-Pé-
terhegy csapadékelvezetésének megterve-
zését és kivitelezését. Képviselőként dol-
gozni fogok továbbá azon is, hogy a kerü-
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leti lakosok nagyobb biztonságban éljenek – 
legyen szó sebességkorlátozások bevezeté-
séről a lakó- és pihenőövezetekben, a közvi-
lágítás bevezetéséről vagy térfi gyelő kame-
rák kihelyezéséről.

10. számú választókerület
Füredi Beatrix (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület)        
Füredi Beatrix vagyok. 
1968-ban születtem Óbu-
dán, azóta is itt élek. Hosz-
szú évek óta dolgozom a 
turizmusban, innen lát-
va a legszomorúbb meg-
tapasztalni a Római-part 
40 év óta tartó lepusztu-
lását és teljes elhanya-
goltságát. Szeretném, ha az itt élők, azaz, 
mi dönthetnének a Római-partot érintő leg-
apróbb jelenéről és jövőjéről, nem pedig a 
politikusok és a pártok. Akik még büszkén 
is hirdetik magas beosztásokból, hogy itt 
laknak, még sem tettek semmit. Ha Ön is 
csalódott a pártokban kérem adjon bizalmat 
Nekem, hogy bizonyítsam, az Önök érdeke-
it képviselem majd a képviselő-testületben.  

Havadi Elza (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)        
1968-ban születtem Er-
délyben. 30 éve vagyok 
házas, lányunk Óbudán 
született, tanul és dol-
gozik. 2010-2014 között 
önkormányzati képvise-
lő voltam, ezt követően 
két éven keresztül Varga 
Mihály miniszter úr vá-
lasztókerületi irodájában dolgoztam szoci-
ális ügyekért felelős munkatársként. Ren-
delkezem Politikus és Közéleti Szakem-
ber képzettséggel, részt vettem több ön-
kormányzati szakpolitikai képzésen. Nagy 
megtiszteltetés, hogy a Római-part mellett, 
a Pók utcai lakótelepen – ahol családom-
mal 24 éve élek – lehetek önkormányzati 
képviselőjelölt. Szeretem Óbudát, ismerem 
az itt élő embereket, akikkel együtt, közö-
sen szeretnék megoldást találni a problé-
mákra. Megválasztásom esetén együtt fo-
gok működni mindenkivel, aki hajlandó ten-
ni a lakóközösségünkért. Örömmel vállal-
tam a felkérést, hogy a Bús Balázs Óbudá-
ért Egyesület és a Fidesz-KDNP közös je-
löltjeként induljak a választáson.

Horváthné Morvai Mónika (Jobbik) 
1975-ben Vásárosna-
ményban születtem. 
Középiskolai tanulmá-
nyaimat Kisvárdán, a 
Szent László Gimná-
zium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskolá-
ban folytattam Igazga-
tás-ügyviteli ágazaton. 

1993 óta élek Budapesten, 25 éve boldog 
házasságban. Jelenleg egy közlekedési 
vállalat buszvezetőjeként dolgozom, mel-
lette pedig egy közlekedési szakszervezet 
érdekvédelmi képviselője vagyok. A Ró-
mai-partot természetbarát technológiák-
kal, modern eszközökkel fejleszteném, il-
letve helyi népszavazást sürgetnék a part 
menti mobilgátról, amely helyett a Jobbik 
a Nánási út–Királyok útja védvonalat erő-
sítené meg, mely az egyetlen valódi biz-
tonságot nyújtó alternatíva, de az ingat-
lanpanama gyanújába keveredett döntés-
hozók hallani sem akarnak róla. A Római 
lakótelep autóval való megközelíthetősé-
get szintén javítani kell a bevezető útvona-
lak átépítésével, mert ami a Városfal utca 
elején van, az szégyen.

Szakiczki Tünde (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)             
Okleveles építőmérnö-
ki végzettséggel ren-
delkezem, melynek kö-
szönhetően mérnöki 
szemlélettel tudom kö-
vetni a kerületünkben 
zajló fejlesztéseket és 
annak hiányait. Elszo-
morítanak a túlárazott 
beruházások, a római-parti gát helyzete, 
a helyi tömegközlekedés állapota. A gát-
ról helyi népszavazás kiírása szükséges, 
fontos, hogy mi dönthessünk a gát nyom-
vonaláról. Átláthatóbbá kell tennünk a je-
lenlegi városvezetési döntéseket, hogy az 
önkormányzati bérlakásokról és a kerüle-
ti fejlesztésekről ne zárt ajtók mögött szü-
lessenek meg a döntések. Fontosnak tar-
tom az Arató Emil tér fejlesztését, a kö-
zösségi kerékpárrendszer és az autó-
megosztás rendszerének fejlesztését. 
Beton helyett fákat szeretnénk, ezért tá-
mogatom, hogy a kerületnek legyen fate-
lepítési koncepciója.  Valós közösségi ter-
vezést szeretnék a Római-partra és kez-
deményezem, hogy közösségi költségve-
tési tervezésben döntsünk a fontos fej-
lesztésekről. 

11. számú választókerület
Burján Ferenc (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)             
Üzemgazdász és köz-
gazdász tanári diplomá-
val rendelkező középis-
kolai tanár vagyok, nős 
két gyermek édesap-
ja. Családommal a vá-
lasztókörzetben élek és 
szülőként fontosnak tar-
tom, hogy gyermekeink 
egy zöldebb, biztonságosabb, családba-
rát Óbudán nőjenek fel. Önkormányzati 
képviselői munkámban elsőbbséget élvez 
a zöldterületek megőrzése és fejlesztése, 
az Óbuda Gázgyár mielőbbi kármentesí-

tése, zajvédelmi fal létesítése, kerékpár 
úthálózat fejlesztése, tárolók felépítése, 
a Békásmegyeri HÉV lépcsőjének aka-
dálymentesítése, valamint a városrésze-
ket összekötő úthálózat (Határ út-Czetz 
János utca) kiépítése. Támogatom, hogy 
valódi közösségi tervezés történjen a Ró-
mai-partról, helyi népszavazás döntsön a 
tervezett mobilgát ügyéről és támogatni 
fogom a vízparti rekreáció újra élesztését. 
Beton helyett fákat! Ennek a munkának a 
megvalósításához szeretném kérni az Ön 
támogatását.

Egyedi István (Jobbik)    
1994-ben születtem Bu-
dapesten, Óbudán. A 11. 
választókerület minden 
szegletében éltem már, 
ide értve a Pók utcai la-
kótelepet, Rómaifürdőt és 
Csillaghegyet. Végzettsé-
gem hálózati üzemeltető, 
rendszergazda. Politiká-
ban 2012 óta vagyok aktív, mára a Jobbik 
Fenntartható fejlődés és környezetvédelmi 
kabinet tagjaként, valamint a Jobbik Ifjúsá-
gi Tagozat helyi elnökeként tevékenykedem. 
A helyi egészségügyet új szintre kell emel-
ni az Észak-Budai szuperkórházzal, mely-
nek III. kerületi felépítését képviselném. A 
Római-partot természetbarát technológiák-
kal, modern eszközökkel fejleszteném, il-
letve helyi népszavazást sürgetnék a part 
menti mobilgátról, amely helyett a Jobbik a 
Nánási út–Királyok útja védvonalat erősíte-
né meg, mely az egyetlen valódi biztonsá-
got nyújtó alternatíva, de az ingatlanpana-
ma gyanújába keveredett döntéshozók hal-
lani sem akarnak róla.

Gyepes Ádám (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)          
1988-ban születtem Csil-
laghegyen, a lokálpatrió-
ta lét nálunk hagyomány. 
Nagyapám, id. Gyepes 
Lajos a csillaghegyi 
strand főkertészeként 
európai szintű parkot ho-
zott létre. Édesapám a 
Római Sport Egyesület 
alapító elnöke. Edzőként olimpikonok nőt-
tek fel a keze alatt. Több ezer gyermek-
nek biztosítottunk sportolási lehetőséget. 
A Magyar Úszó Szövetség elnökségének 
tagja vagyok. Büszkeséggel tölt el, ha az 
úszóversenyeken Óbudát képviselve tu-
dunk sikereket elérni. Szűkebb pátriámban 
igyekszem szebbé tenni a környezetet, él-
hetőbbé a mindennapokat, s mindent meg-
teszek azért is, hogy gyermekem számá-
ra is fontos legyen az út, melyen az elődei 
jártak. Úgy dolgozom, hogy a körülöttem 
élőknek is természetes legyen: csak együtt 
lehetünk eredményesek. Örömmel vállal-
tam a felkérést, hogy a Bús Balázs Óbudá-
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ért Egyesület és a Fidesz-KDNP közös j e-
löltjeként induljak a választáson.

Harman Tamás (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület)       
Harman Tamás vagyok. 
Immáron 20 éve élek 
Csillaghegyen gyerme-
keimmel és feleségem-
mel. Ismerem, átérzem 
a 11-es számú válasz-
tó körzet, azaz kertvá-
rosunk minden problé-
máját. Hiszen testközel-
ből tapasztalom nap mint nap, a helyi gon-
dokat. Közlekedésgépészeti technikusként 
tarthatatlannak tartom a közutak és a fa-
gyökerektől felpúposodott járhatatlan jár-
dák állapotát. Legfőbb célom, hogy mi-
előbb tegyük rendbe, ezt az amúgy csodá-
latos városrészt mely több törődést érde-
mel mint eddig.

12. számú választókerület
Bakó Viktorina (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület) vagyok. Már egész fi -
atalon foglalkoztatott az egészségügy, így 
a középiskolát is ennek megfelelően vá-
lasztottam. Jelenleg kisgyermek nevelő-
nek tanulok OKJ-s képzésen, a későbbi-
ekben mindenképpen szeretném egyete-
mi oktatásban is bővíteni tudásomat. Mint 
a hivatásomban, úgy az életben is elszánt, 
céltudatos vagyok. Kérem a 12-es számú 
választó körzet lakosait, tiszteljenek meg 
bizalmukkal és tegyük élhetőbbé együtt ke-
rületünket. 

Derda Ádám (Momentum-DK-MSZP-Pár-
beszéd-LMP)                   
Történész és közgaz-
dász tanulmányaimnak 
köszönhetően mind hu-
mán, mind reál szem-
lélettel rendelkezem. 
Évek óta a pénzügyi 
szektorban dolgozva tu-
dom, hogy hogyan tud 
jól és hatékonyan mű-
ködni egy szervezet. Tegyük együtt élővé 
az alvóvárost! Támogatni fogom a „Rend-
őr a szomszédom Program” bevezetését. 
Fontosnak tartom az elhanyagolt járdák, 
utak állapotának felmérését, felújítását, 
hiányzó járdák pótlását .A közösség be-
vonásával újratervezzük Csillaghegy vá-
rosközpontját, a kulturális, közösségi és 
szolgáltató funkciókat fejlesztjük.  Nem 
engedjük a túlzott beépítést. Megvizsgál-
juk körforgalom építésének lehetőségét 
az Ürömi út és a Dózsa György út találko-
zásánál. Lényegesnek tartom, hogy végre 
megépüljenek a zajvédő falak a HÉV vo-
nalán. Nem fogom engedni, hogy a Szent-
endrei úton feleslegesen akár egy gallyat 
is elmozdítsanak. Beton helyett fákat sze-
retnék!

Puskás Péter (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)        
Óbudán születtem, je-
lenleg Csillaghegyen 
élek feleségemmel és 
három gyermekemmel. 
1998 óta dolgozom ön-
kormányzati képviselő-
ként. Aktív kosárlabdázó 
pályafutásomat befejez-
ve kezdetben sport ta-
nácsnokként, később a Tulajdonosi Bizott-
ság elnökeként tevékenykedtem. 2007-ben 
választottak először alpolgármesterré. 
2014-ben az Önök bizalmából újra a 12. 
számú körzet képviselője lettem. Alpolgár-
mesterként a városfejlesztés és az egész-
ségügy tartozik hozzám. Részt vettem a 
Békásmegyeri Piac új épületének létreho-
zásában, a Mészkő park fejlesztésében, a 
Bárczi iskola udvarának felújításában. Át-
építettük a Dózsa György út–Ürömi út ke-
reszteződését. Jelenleg is zajlik a Vasút 
sori rendelő felújítása, jövőre megkezdjük 
a Cso bánka téri szakrendelő teljes belső 
rekonstrukcióját. Örömmel vállaltam a fel-
kérést, hogy a Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület és a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként 
induljak a választáson.
 
Szemerei Géza (független) 
Szemerei Géza a 12. vá-
lasztókerület egyetlen füg-
getlen képviselőjelöltje. 
Ízig-vérig lokálpatrióta. 
Megválasztása esetén 
felkeresné és kikérné 
minden választópolgár 
véleményét. Képviselői 
munkásságát a helyben 
élők érdekében és nem párthovatartozás 
alapján végezné. Nem kíván megélhetési 
politikussá válni, de Csillaghegyet és kör-
nyékét szeretné élhetőbbé tenni. Számon 
kérhetővé tenné munkáját, ezért internetes 
oldalán beszámolna ténykedéséről. Körze-
tében a legkritikusabbnak a járdák és a víz-
elvezető árkok állapotát tartja. Programjáról 
bővebben a www.csillaghegyiek.hu oldalon 
tájékozódhat.

Szentpéteri Gábor (Jobbik)  
52 éves, felsőfokú rend-
szerinformatikus vagyok. 
Az elsikkasztott rend-
szerváltás erkölcsi és 
politikai rombolása ösz-
tönzött, hogy hazám és 
közvetlen lakókörnyeze-
tem szolgálatába álljak. 
Az önkormányzat Kultu-
rális és Turisztikai Bizottságának külsős al-
elnöke vagyok, korábban pedig az Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási 
Bizottságban képviseltem a rászorulók ér-
dekeit és a hozzánk forduló állampolgáro-
kat. Ezt a szellemiségű munkát képviselő-

ként szeretném folytatni. Kerületiként sok-
szor találkozom az egészségügyi ellátó-
rendszer hosszú várakozási idejével, holott 
a városvezetés elsőszámú feladata bizto-
sítani az egészséges élethez és környezet-
hez való jogunkat. Közvetlen lakókörnye-
zetünk állapota a legfontosabb, ezért tá-
mogatom a társasházak korszerűsítését. 
Elengedhetetlennek tartom az egyházak-
kal való kapcsolat kiteljesítését a kerület-
ben, a hit- és erkölcstan-oktatás támoga-
tását.

13. számú választókerület
Kemény Krisztina (Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP)    
Budapesten születtem, 
gyermekkorom óta Óbu-
dán élek. A Budapes-
ti Tanítóképző Főiskolán 
és az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskolán 
szereztem tanítói, illetve 
tanári diplomát. Két fi a-
talember édesanyja va-
gyok. Tanárként dolgozom egy kerületi ál-
talános iskolában. 1998 óta vagyok önkor-
mányzati képviselő. Az elmúlt időszakban 
a Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke-
ként tevékenykedtem. Eddigi tevékenyke-
désem során lehetőségem nyílt arra, hogy 
megismerhessem a kerületi lakosokat érin-
tő legfontosabb problémákat, illetve hogy a 
hozzám fordulóknak megfelelő segítséget 
nyújtsak. Több, helyi civil szervezettel tar-
tok kapcsolatot. Úgy gondolom, egy képvi-
selő ezzel tehet legtöbbet a környezetében 
élő emberekért. Örömmel vállaltam a felké-
rést, hogy a Bús Balázs Óbudáért Egyesü-
let és a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként in-
duljak a választáson. Kérem, szavazatával 
támogasson október 13.-án!

Szabó Ákos (Momentum-DK-MSZP-Pár-
beszéd-LMP)                   
Tanulmányaim során tör-
ténelmet, majd közgaz-
daságtant tanultam. Je-
lenleg egy nemzetkö-
zi cégnél dolgozom. Cé-
lom, hogy Óbuda-Békás-
megyer zöldebb, egész-
ségesebb és biztonságo-
sabb kerület legyen. Fon-
tosnak tartom a már meglévő parkok gon-
dozását, fejlesztését. Szeretnék a kisgyer-
mekes családok számára tiszta és bizton-
ságos játszótereket, a fi atalok számára a 
kellemes szabadidő eltöltésére szolgáló 
területeket, illetve a kutyabarátok számá-
ra megfelelő méretű és karbantartott fut-
tatókat kialakítani. Kiemelten fontos szá-
momra a jelenleg működő szelektív hulla-
dék gyűjtő rendszer átalakítása és prakti-
kusabbá tétele. Az orvosi rendelők állagá-
nak javítása, illetve a hozzáértő szakorvo-
si ellátás biztosítása. A parkolási gondok 
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gyakorlati megoldására is szeretnék nagy 
fi gyelmet fordítani. Megoldandónak tartom 
a békásmegyeri HÉV évtizedek óta húzódó 
akadálymentesítését. 

Szabó Sándor (Jobbik) 
1972-ben születtem 
Budapesten. Békás-
megyer hegy felőli ré-
szén lakom 2004 óta. 
Kétkezi munkásember 
vagyok, jelenleg a va-
gyonvédelemben dol-
gozom, mint középve-
zető. Érdekelnek a tö-
megközlekedésben rejlő fejlesztési lehe-
tőségek. Céljaim közé tartozik Ófalu és a 
Duna felőli rész összekötése egy BKK já-
rattal, ami a meglévő megállókat használ-
ná. Ezzel könnyebb lenne a diákoknak be-
járni a helyi iskolákba, illetve az Ófalu és a 
hegy felőli rész nyugdíjasainak ellátogatni 
a piacra. Ezen felül felújíttatnám a Hév alul-
járót mivel nedves és hideg időben életve-
szélyesen csúszik a lépcső és a járó bur-
kolat. Az akadálymentesítést is napirend-
re vetetném. A nagy forgalmat átereszteni 
képtelen HÉV átjárót északon tehermente-
síthetné egy új kapcsolat az Ország út és 
a 11. főút között, hiszen itt már csak a jóval 
ritkább szentendrei HÉV jár. Az ilyen apró-
ságok is fontosak, élhetőbbé teszik a kör-
nyéket.

Szennyai Mária (független)  
Szennyai Mária vagyok, 
színésznő, rendező, új-
ságíró, független jelölt. 
Békásmegyeren élek. 
Fontos problémának lá-
tom: a HÉV megközelít-
hetőségét – lifttel vagy 
más módon, a felszállás-
hoz magasított rámpák. 
Fiataloknak önkormányzati lakások bérbe-
adása, a felújítást lehessen lelakni. Idősek 
– lakásuk fejében – ellátást életük végéig, 
kapjanak taxijegyet – havi kettő –, sokan 
nem tudnak orvoshoz sem elmenni. Kör-
nyezetvédelem, szemétgyűjtő napok, bel-
ső utak felújítása, új óvodák, iskolák építé-
se, nyilvános wc-k létrehozása, az internet 
legyen ingyenes. Bízom egy szabad, gazda-
godó, tervezhető jövőben!

Tóth László (Ellenzéki Összefogás Óbu-
dáért Egyesület)              
Tóth László vagyok, a 
13-as számú választó 
körzet civil ellenzék je-
löltje. Minden szabad-
időmet a természetben 
töltöm, kétségbeesetten 
tapasztalom a hegyvi-
dék természeti állapotá-
nak fokozott romlását, a 
beépítetlen területek csökkenését. Elszán-

tan, erőmön felül is célom megőrizni a Hár-
mas-hegyvidék és Ófalu tökéletes termé-
szeti harmóniáját továbbra is. Hiszen a jö-
vő és a lakótelepen élők egészsége és az 
MO-szektor ezen szakaszának környezeti 
kármentes megvalósítása, a mi kezünkben 
van. Amit nagyon komolyan véve szeretnék 
továbbra is képviselni. 

14. számú választókerület
Bán Tímea (Jobbik)         
1977-ben születtem Bu-
dapesten, 1995-ben vé-
geztem a Szent István 
közgazdasági Szakkö-
zépiskolában. 20 éve 
élek Békásmegyeren. Lo-
kálpatrióta vagyok, sze-
retném élhetőbbé ten-
ni lakótelepünket. A Job-
bik béruniós törekvéseit megismerve csat-
lakoztam a szervezethez, mert illett az el-
képzelésemhez, miszerint egyenlő munká-
ért egyenlő bér járjon az egész országban 
és az EU-ban. Fontos számomra a fi atalok 
lakáshoz jutásának támogatása, ezért is 
nehezményezem, hogy a bentlakó bérlők-
nek értékesített lakások helyett az önkor-
mányzat nem vásárol és nem is épít másik 
lakást, így ez hosszútávon nem csupán va-
gyonvesztés, de a kerületi lakhatási problé-
mákat is eszkalálja. A Jobbik lakásépítés-
re kidolgozott Mi várunk bérlakás program-
ja mellett (mely országos háttérrel építené 
a bérlakások ezreit) a vállalhatatlan költsé-
geket fi zető bérlők számára lakhatási tá-
mogatási programot kell indítani. 

Bogár Ildikó (Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület-Fidesz-KDNP)        
1972-ben születtem Za-
laegerszegen. 2006 óta 
Óbudán élek családom-
mal. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem el-
végzése után egy gim-
náziumban tanítottam, 
majd a közművelődés 
területén kezdtem el dol-
gozni. Először a Békásmegyeri Közösségi 
Házban dolgoztam, majd 2010-ben a Csil-
laghegyi Közösségi Házat vezettem. Kislá-
nyom születése után a Civil Házba tértem 
vissza. Számtalan kerületi nagyrendezvé-
nyen dolgoztam együtt civil szervezetek-
kel, többekkel baráti a kapcsolatom. A kul-
túra és a közösségi programok területén 
érzem igazán otthon magam. Az emberek 
öröme egy-egy programon, rendezvényen 
nagyon inspiráló és sokszor felemelő ér-
zés. Az olvasás és a főzés, ami a legjob-
ban kikapcsol munka után. Örömmel vállal-
tam a felkérést, hogy a Bús Balázs Óbudá-
ért Egyesület és a Fidesz-KDNP közös je-
löltjeként induljak a választáson. Abban hi-
szek, hogy a párbeszéd, az egymásra fi -
gyelés mindent megold .

Újfalusi Gergő (Ellenzéki Összefogás 
Óbudáért Egyesület)        
Újfalusi Gergő vagyok. 
Tanulmányaimat a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem- Határren-
dész és Védelmi Vezető 
szakán folytattam. Az is-
kolai tanulmányaim után 
Budapesten maradtam, 
és dolgoztam. Óbuda 
szépsége és történelme mindig is lenyűgö-
zött. Legfontosabb feladatomnak a közbiz-
tonság fejlesztését tűztem ki célul, hiszen 
minden békásmegyeri lakosnak joga van 
a nyugodt környezethez. Ehhez kérem az 
Önök segítségét, hiszen minden probléma 
megoldása együtt egyszerűbb.  

Ujfalvi István (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)              
Ujfalvi István vagyok 68 
éves villamosmérnök. 
Két gyermekem és 4 
unokám van. Családom-
mal Békásmegyeren 
élek, ismerem az itt élők 
problémáit. Fontosnak 
tartom a Békásmegye-
ri HÉV akadálymentesí-
tését, valamint az új pi-
acon klíma beépítését. Elérem, hogy meg-
oldódjon a Margitliget utca 2. számú ház-
ba beömlő csapadékvíz elvezetése. Több 
fára van szükség, hogy közösségi tereink 
valóban alkalmasak legyenek a kikapcso-
lódásra. Fontosnak tartom kerékpár táro-
ló kihelyezését a Csobánka térre, de a pi-
ac melletti zebra felfestése is megoldandó 
probléma.  Évek óta komoly gond a sze-
mét helyzet. A szelektív hulladékgyűjtőket 
stabil konténerekre cseréljük, mert jelenleg 
a felboruló kukákból kiömlő hulladék csak 
tovább növeli a szemét mennyiségét. Kez-
deményezni fogom évenként több lomtala-
nítási program bevezetését és az illegális 
szemétlerakások megszűntetését. Patká-
nyok és szemét helyett rendet szeretnénk! 
Kérem támogasson, hogy megvalósíthas-
sam terveimet!

15. számú választókerület
Csornyák István (Jobbik)  
1932-ben születtem Bu-
dapesten. Gyermekkoro-
mat Sárospatakon és Ti-
szafüreden töltöttem. 
Szüleimmel 1942-ben Bu-
dapestre költöztünk, itt 
jártam középiskolába, a 
Könyves Kálmán Gimná-
ziumban érettségiztem 
1951-ben. Innen Kalocsára kerültem speci-
ális szakérettségire. 1952-ben vonultam be 
a Határőrséghez. Katonai főiskolát végez-
tem és 1969-ig szolgáltam. 1970-től a  pol-
gári életben dolgoztam tovább vendéglátós-

Képviselőjelöltek az egyéni választókerületekben
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ként Budapesten és Szentendrén. Ezalatt 
elvégeztem a Vendéglátóipari Főiskolát is. 
1992-ben nyugdíjba mentem, és még 12 
évig a Porsche Hungária cégnél dolgoztam, 
egészen 70 éves koromig. A családommal 
együtt itt tartózkodásunk alatt nagyon meg-
szerettem a kerületet. Hosszú életpályám 
alatt felgyűlt tapasztalataimat az Önök szol-
gálatában szeretném kamatoztatni. Megvá-
lasztásom esetén igyekszem majd a hoz-
zám forduló emberek problémáira meg-
nyugtató megoldást találni.

Domokos Ágnes (Momentum-DK-MSZP-
Párbeszéd-LMP)            
28 éves vagyok, Debre-
cenben végeztem törté-
nelem-néprajz szakon. 
Négygyermekes csa-
lád legidősebb gyerme-
keként tudom milyen a 
nagycsaládosok hely-
zete. Fontosnak tar-
tom a devizahitelesek 
gondjainak megoldását, a kilakoltatások 
megszűntetését. Folytatni kell a lakóhá-
zak energetikai korszerűsítését. Támoga-
tom, a bérlakások eltapsolásának megállí-
tását és bérlakásprogram beindítását. Kez-
deményezni fogom, hogy több helyen gya-
logátkelő legyen kihelyezve a 34-es busz 
vonalán pl. Királyok útján. A békásmegye-
ri HÉV akadálymentesítése régóta húzódó, 
de sürgősen megoldandó feladat. Támoga-
tom, hogy önálló gyermekszakrendelő jöj-
jön létre a kerületben. Kezdeményezni fo-
gom, hogy a Kabar utca teljes hosszán az 
épületek mellett modern padokat helyezze-
nek ki. Beton helyett fákat szeretnék, ezért 
ebben a szellemben újítanám meg a Heltai 
Jenő teret. A körzetemben lakókkal közö-
sen, együttműködve szeretném jobbá tenni 
a 15-ös körzetet. 

Dr. Doviscsák Bettina (Ellenzéki Összefo-
gás Óbudáért Egyesület) 
Dr. Doviscsák Bettina 
vagyok. A szakmámat 
tekintve jogász. Egy 3 
éves kislány édesanyja, 
aki most kezdte az óvo-
dát. Több, mint 10 éve 
élek Óbudán. Immár 5 
éve aktív részese vagyok 
az önkormányzat bizott-
sági munkájának. Az elmúlt években a Kul-
turális -és Turisztikai Bizottság eddig füg-
getlen tagjaként voltam jelen. Jelenleg egy 
aktív társadalmi és ellenzéki civil életet élő 
csapat tagjaként tevékenykedem. Kérem a 
bizalmukat, hogy folytathassam a megkez-
dett munkám, de most már nem csak a jól 
megismert bizottsági munkámban, hanem a 
helyi problémákat jól ismerő, lokálpatrióta-
ként lehessek az Önök önkormányzati kép-
viselője. Személyesen is itt, a házról-házra 
bejárt 15-ös számú választó körzetemben. 

Dr. Varga József (Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP)  
Közel 40 éve élek Csil-
laghegyen, 25 éve veze-
tem itt állatorvosi praxi-
somat. Az Elveszett Ál-
latok Alapítvánnyal több 
mint 15 éve aktív szerep-
lője vagyok a kerület civil 
életének a rászorulók ál-
latorvosi ellátásától a ke-
rületi gyermekek felelős állattartásra, termé-
szetvédelemre való neveléséig. Fiatal korom 
óta szenvedélyem az evezés, vezetem a több 
mint 100 éves múltra visszatekintő Óbudai 
Ganz Vízisport Egyesületet, ahol egyaránt te-
ret biztosítunk a gyermekek vízi élet szépsé-
geivel történő megismertetésének, az amatőr 
és a versenysportolóknak is. Bár hivatásom 
szerint maradok állatorvos, hiszem, hogy a 
helyi képviselőtestület civil tagjaként még töb-
bet tehetek a lakókörnyezetünkért és a közös-
ségünkért. Kérem, hogy Ön is tiszteljen  meg 
bizalmával, támogasson szavazatával!

16. számú választókerület
Kozma János (Ellenzéki Összefogás Óbu-
dáért Egyesület)               
Kozma János vagyok 5 
éves korom óta élek Óbu-
dán, 4 gyermekes csa-
ládapaként élem tevé-
keny hétköznapjaim. Dol-
goztam vállalkozóként és 
munkavállalóként egya-
ránt. Ismerem az itt élő 
emberek, családok prob-
lémáit. 1994 óta folyamatosan Óbuda Ön-
kormányzatának képviselő testületének tag-
ja, vagy választási eredményeimtől függően 
bizottsági tagja vagyok. Leginkább a Város-
fejlesztés területén tevékenykedtem. Immá-
ron 25 éve rálátással bírok az önkormány-
zat teljes működésére. Óbuda példaérté-
kű városrész, folytatni szeretném a mun-
kám, hogy továbbra is hozzájárulhassak ott-
honom, gyermekeim és unokáim jövőjéhez. 
Ehhez kéri az általam vezetett konstruktív 
Ellenzéki Civilek Összefogása Óbudáért 1-
16. körzetben a bizalmukat. Egy közösség, 
akik szeretnek Óbudán élni!

Rózsa László Péter (Momentum-DK-
MSZP-Párbeszéd-LMP)   
36 éves vagyok nős, 3 
csodálatos gyermek édes-
apja. Tősgyökeres III. ke-
rületi lakos. 13 éve a BKV-
nál buszvezetőként dol-
gozom. Célomnak érzem, 
hogy a gyermekeink hely-
ben és időben megkapják 
a megfelelő ellátást. Ezért 
édesapaként kampányt indítottam önálló 
gyermek szakrendelő létesítéséért. Ingyenes-
sé szeretném tenni a kisgyermekek számára 
ajánlott védőoltások fi nanszírozását. Küzde-

ni fogok, hogy a közgyógyellátás összege a 
duplájára emelkedjen. A kiemelt parkok kivé-
telével nagyon elhanyagolt ezen a területen a 
zöld felület. Idén pl. júniusban nyírtak először 
füvet. Ez elfogadhatatlan! A Hatvany Lajos ut-
cában a kutyafuttató kicsi, nem felel meg az 
igényeknek. A Varga István Szakközépiskola 
mellett valóban lehetne kialakítani egy kultu-
rált, nagyobb kutyajátszóteret. Bízom benne, 
hogy ezek az álmok valóra válnak, ezért ké-
rem az Önök segítségét, hogy küzdjenek ve-
lem együtt! Az Önök igazi képviselője leszek!

Szabó Ferenc (Jobbik)    
1998-óta élek Békásme-
gyeren, egy fi úgyermek 
büszke édesapjaként, 35 
éve boldog házasságban. 
Végzettségemet tekintve 
számítástechnikai elem-
ző-programozó és logisz-
tikai ügyintéző vagyok. A 
közelmúltban sikeresen 
elvégeztem a SISZA Kommunikációs Inté-
zet Politikus és közszereplő képzését. 2010 
óta a Jobbik külügyi kabinetjének munkatár-
saként, 2011-től pedig az EU és fogyasztóvé-
delmi kabinet tagjaként tevékenykedem. Az 
előző ciklusban az önkormányzat Kulturá-
lis, Civil és Nemzetiségi Bizottságának alel-
nökeként dolgoztam, jelenleg az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofi t ZRT felügyelő bizott-
ságának tagja vagyok. Egy élhetőbb Békás-
megyer megteremtése a célom, kiemelt he-
lyen kezelve a lakhatási, az egészségügyi és 
a környezetvédelmi szempontokat. Meggyő-
ződésem, hogy az itt lakók érdekeit egy itt la-
kó tudja érdemben képviselni, akinek ez la-
kókörnyezete is és sajátjának tekinti.

Dr. Szendrődi Csaba (Bús Balázs Óbudáért 
Egyesület-Fidesz-KDNP)   
Nekem a harmadik a leg-
első! Harmincnégy éves 
vagyok, tehát elég fi atal 
ahhoz, hogy legyen ben-
nem lendület és erő, de 
már elég idős ahhoz, hogy 
becsüljem a megfontolt-
ság és a kompromisszum-
készség erényét. Értem 
az önkormányzati világ működését, hiszen 
jogászként végeztem, öt éve pedig a Főpol-
gármesteri Hivatalban dolgozom tanácsadó-
ként. A III. kerületben otthon érzem magam, 
Békásmegyer pedig számomra Budapest kö-
zepe. A jövőben minden tudásomat, kapcso-
latomat és energiámat kész vagyok az itt élők 
szolgálatába állítani. Október 13-án ahhoz 
kérem a támogatásukat, hogy a 16-os körzet-
nek legyen egy agilis, rátermett és szorgal-
mas képviselője a legfontosabb döntéseket 
meghozó testületben. Örömmel vállaltam a 
felkérést, hogy a Bús Balázs Óbudáért Egye-
sület és a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként in-
duljak a választáson. Kérem, október 13-án 
támogasson szavazatával!

Képviselőjelöltek az egyéni választókerületekben
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Több mint 20 magyar sörfőzde, 200 kézműves sörével várták az egyedi ízvilágra vágyó 
sörszeretőket szeptember 6-8. között a Fő téren, az Óbudai Kézműves Sörök – Kisüzem 
Fesztiválján. Ingyenes zenei programokkal, gasztrocsemegékkel, sörfőzde workshopok-
kal kedveskedtek a városrész szívébe látogatóknak. A népszerű eseményt Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata támogatta

Sörfőzdék paradicsoma a Fő téren 

Baracsi Gabriella: Ecsetme-
sék című kiállítását Solier-
Heller Csilla pszichológus 
nyitotta meg a Kaszásdűlői 
Kulturális Központban (3K) 
szeptember 6-án. 

A kiállítás képei sza-
vak nélkül mesél-

nek  gyermekkori em-
lékekről, történetekről, 
mesebeli tájakról – so-
sem volt helyeken. Né-
melyik légiesen köny-
nyed akvarell, míg má-
sok telt színű akrilfest-
mények. A képek a hét-

köznapok mögött meg-
bújó egyszerű csodákról 
szólnak. Messze visznek 
a mindennapok gondjai-
tól talán egészen a gyer-
mekkorunkig, hogy ott 

időzhessünk egy kicsit a 
felhőtlen boldogságban. 
(Megtekinthető október 
31-ig a 3K nyitvatartási 
idejében. Cím: Pethe Fe-
renc tér 2.).

Ecsetmesék a 3K-ban

Hatalmas magán múzeum 
nyílik Óbuda szívében

A Godot Galéria fennállásának huszadik évfor-
dulója alkalmából, tevékenységi körét kitágítva, a 
magyar képzőművészeti élet újabb színfoltjaként 
hozta létre idén a Godot Kortárs Művészeti Intéze-
tet. Az Óbuda szívében, a Goldberger gyár törté-
nelmi helyszínén létesített, magán kezdeménye-
zésre épülő kortárs képzőművészeti központ új ki-
állítási teret biztosít a művészek, kurátorok és az 
érdeklődő nagyközönség számára egyaránt. 
Az október 1-jén, a Fénye Adolf utca 21. alatt 
megnyíló intézet 1100 négyzetméteres összterü-
letével, 700 négyzetméteres csarnokterével és a 
közvetlenül hozzátartozó 4 szintes épület egysé-
gével egyedülálló független képzőművészeti in-
tézmény hazánkban.

Fotók a homlokzaton
A „Panel zsáner” című fotópályázat kültéri kiállítá-
sa szeptember 19-től látható a Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház homlokzatán. Az eseményen kap-
ták meg ajándékaikat a fotópályázaton kiállítók. 
(Megtekinthető ingyenesen 2020. január 31-ig).

Kisemlősök bélyegeken
„Kisemlősök magyar bélyegeken és bélyeggra-
fi kákon” a címe a Békásmegyeri Közösségi Ház 
október 7-től látható beltéri aulakiállításának. A 
Bélyegmúzeum új tárlatának érdekessége, hogy 
a megjelent bélyegek mellett számos olyan – még 
a gyűjtők számára sem igazán ismert – grafi kát 
láthatnak a téma iránt érdeklődők, amelyekből 
nem készült bélyeg. (Megtekinthető ingyenesen 
október 29-ig. Cím: Csobánka tér 5.).

Bükkaljai kőkultúrák
A Békásmegyeri Közösségi Ház új kültéri árkádki-
állítása szeptember 9-től a bükkaljai kőkultúrákat 
mutatja be. Baráz Csaba, a téma kutatója megfi -
gyelésein keresztül pillanthatnak be ebbe a titok-
zatos világba, melynek legarchaikusabb rétegét a 
kaptárkövek alkotják. (Megtekinthető ingyenesen 
december 3-ig. Cím: Csobánka tér 5.). 

Törékeny vágyak
„Porcelánok a királyi asztaltól a panel-vitrinig. 
Hüttl Tivadar gyára és az Aquincum Porcelán-
gyár” címmel az Óbudai Múzeum új időszaki kiál-
lítása sokoldalúan mutatja be a Hüttl és az Aquin-
cum gyár történetét. A látogatók bepillanthatnak 
a porcelán készítésének technológiájába, újítása-
iba, kísérleteibe is.

Öregdiák találkozó
Az Első Óbudai Általános Iskola (Czabán Sa-
mu Általános Iskola) alapításának 150 éves jubi-
leuma alkalmából október 5-én (szombaton) 15-
19 óra között öregdiák találkozót szervez. Várják 
az egykori kollégákat, tanítványokat, hogy beszél-
gessenek, nosztalgiázzanak, együtt emlékezze-
nek a „régi szép időkre”.

A Magyar Dal Napját ünnepelték szeptember 8-án a Kobuci kertben. Fellépett Palya Bea, 
Lajkó Félix, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Rejtvényünkben hazánk három városának egy-egy ne-
vezetességét olvashatja. Megfejtés a vízszintes 8. és 30., 
valamint a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Öregszem. 8. Kecskeméti kulturális in-
tézmény (zárt betűk: T. A. E.). 12. Szélfajta. 13. San ma-
rinói és osztrák autók jele. 15. Duplázva mulatozás. 16. Kis 
Eszter. 17. Régi, nagyméretű dunai hal. 18. Vadászkutya. 19. 
Ékez egynemű betűi. 20. Süteményféle. 21. Méh teszi. 22. 
Lyuk tájszóval. 24. Földhöz lapulva halad. 25. Luxemburgi 
és svéd autók jele. 26. Személyes névmás tárgyesete. 28. Ti-
tán vegyjele. 29. Fanyarkás gyümölcs. 30. Zalaegerszegen 
található. 34. Alfa közepe! 35. Módosult női név. 37. Arzén 
vegyjele. 38. Rajtakaptam. 40. Tiltás. 41. Taníts. 43. Mese-
róka neve keverve. 44. Védtek. 46. Kártyafajta. 48. Névelő. 
49. Fénycsőben van. 50. A jobbik része. 51. …- Dame, pári-
zsi templom. 53. Ama helyen. 54. Kis Mónika. 55. Gomba-
fajta. 56. Gyorsan csöpögtetem.
FÜGGŐLEGES: 1. Veszprémi nevezetesség (zárt betűk: 
K. K. Á.). 2. Szereplő a Pál utcai fi úkban. 3. Mez betűi ke-
verve. 4. …morfózis. 5. Becézett Erika. 6. Azonban. 7. Nö-
vényfajtánk. 8. Kambodzsai, máltai és osztrák autók jele. 9. 
Két amper! 10. Illat. 11. Halaszt. 14. Zalai patak. 17. Fele 
Fe. 18. Tehén nyakbavalója. 20. Bagoly mondja. 23. Tisztí-
tóeszköz. 27. Amerikai adóember. 29. Volt szovjetunióbeli, 
spanyol és svéd autók jele. 31. A lantán vegyjele. 32. Majd-
nem makrancos! Belül felsír! 34. Leöltő. 36. Lehajítja. 39. 
Étek egynemű betűi. 42. Az régiesen. 45. Gyakori magyar 
családnév. 47. … Lisa, a világ egyik leghíresebb festménye. 
50. Igen megfelelő. 51. Nigéria rövidítve. 52. Amerigo …, 
magyar származású olasz művész volt. 54. Motorkerékpár 
típus. 55. Török autók jele.

Hazai séták

Szeptember végétől két új, térí-
tésmentes jógaterápiás csoport 
indul az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Központ 
szervezésében. A foglalkozáso-
kon való részvételhez előzetes 
jelentkezést kérünk.

Kiknek ajánljuk?
Mindenkinek, aki szeretne ki-
csit fellélegezni, a stresszt, a 
mindennapi feszültséget job-

ban kezelni. A jóga folyama-
tában megtapasztalhatjuk azt 
az énünket, amely a hétközna-
pinál nyugodtabb, örömmel és 
bölcsességgel teli. Az alkalma-
kon kellemes, a teljes testet át-
mozgató nyújtó-lazító gyakor-
latokat végzünk és relaxáci-
ós technikákkal ismerkedünk 
meg. Semmilyen előképzettség 

nem szükséges, idősebbeknek 
is ajánljuk.
Mit kell hozni az órákra?
A gyakorlást laza, a légzést és 
mozgást nem akadályozó ké-
nyelmes ruhában végezzük, 
tornacipő nélkül. Matracokat 
biztosítunk, de kérjük, hogy a 
egy vékony plédet hozzanak 
magukkal.

Helyszínek és időpontok
I. csoport: keddenként 9-től 11-
ig az ÓCSTGYVK központjá-
ban: Váradi utca 9-11.
II. csoport: szerdánként 10-től 12-
ig Békásmegyeren, a RING Ifjúsá-
gi Központban: Víziorgona utca 7.
A foglalkozást vezeti: Fenyőné 
Piro Krisztina, az ÓCSTGYVK 
pszichológusa, jógaterapeuta. 
Jelentkezés: a 06/20-576-9383-
as telefonszámon.

Ingyenes jógaterápia

Robotokkal találkozhatnak, 
virtuális játékokat próbál-
hatnak ki, és akár a Kandó 
Kar udvarán lévő mozdony 
fényeit is felkapcsolhatják 
mobiltelefonnal az érdeklő-
dők – ez csak néhány abból 
a számos, izgalmas ismeret-
terjesztő programból, mely-
lyel az Óbudai Egyetem vár-
ja az érdeklődőket a Kutatók 
Éjszakáján szeptember 27-
én 14 órától.

Az óbudai Campu-
son az Egyetem há-

rom kara – a Rejtő Sán-
dor Könnyűipari és Kör-
nyezetmérnöki Kar (Do-
berdó út 6.), a Neumann 
János Informatikai Kar 
(Bécsi út 96.) és a Kan-

dó Kálmán Villamos-
mérnöki Kar (Bécsi út 

94.) – készül progra-
mokkal. Az érdeklődő-

ket sebészrobot-bemuta-
tóval és kiterjesztett va-

lóság szimulátorral vár-
ják. A Rejtő Karra láto-
gatók megismerhetik a 
papíripar hagyományos 
nyersanyagait, majd a sa-
ját maguk által kiőrölt 
papírpépet kimerítve 
papírlapokat készíthet-
nek. A laborban a részt-
vevők többek közt meg-
tudhatják, miért színes 
az egyik anyag, folya-
dék vagy virág, és a má-
sik miért nem? Hogyan 
tegyenek színessé olda-
tokat? A játékos kedvű-
ek makramé emberkét 
készíthetnek, a legismer-
tebb csomózással előállí-
tott textildíszítő techni-
kával. 

A részletes progra-
mokkal kapcsolatban az 
Óbudai Egyetem honlap-
ján tájékozódhatnak. 

Gyertek, várunk a Kutatók Éjszakáján!
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Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre 2019. december 31-ig.
A részletekről érdeklődjön a patikában. Más akcióval össze nem vonható.
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Európai Számítógép-használói Jogosítványt 
(ECDL) nyújtó tanfolyam indul a KSZKI-ban

A tanfolyamon résztvevők korszerű környezetben ismerkedhet-
nek meg a számítógép használatának alapjaival, az internetes te-
vékenységek, kommunikáció lehetőségeivel, a világháló bizton-
ságos használatával. Alapvető felhasználói ismereteket szerez-
hetnek irodai szoftverek kezelése terén.
Témakörök: számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, táblázat-
kezelés, internetes kommunikáció.
Alkalmazott programok: Windows 10, MS Offi ce 2016, Google al-
kalmazások.
Időtartama: heti egy alkalommal, délelőtti, vagy délutáni időpon-
tokban.
A képzés teljes óraszáma: 80 tanóra óra + 4 vizsga (1-1 tanóra).
Tervezett időpontok: szerdánként 9.00-11.45 vagy 14:00-16:45. 
A képzés a jelentkezések függvényében október első felében in-
dul, és 2020 áprilisában záródik.
A tanfolyam helyszíne: Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intéz-
mény (KSZKI) 1033, Folyamőr utca 22. (Gépkocsival érkezőknek 
ingyenes parkolás biztosított.)
Megszerezhető végzettség: EC DL Base nemzetközi bizonyítvány.
(A pedagógus minősítési rendszerben egy hétéves képzési cik-
lus teljesítését jelenti.)
Előzetes ismeretek, gyakorlat nem szükségesek!
A tanfolyam díja 34.000 forint + regisztrációs díj (6.000 forint) és 
vizsgadíj (3.000 forint / vizsga).
Érdeklődés, jelentkezés: KSZKI Informatikai oktatatói csoport
a 437-4071-es telefonszámon vagy a szikora.pal@kszki.obuda.hu email 
címen.
További információk: www.kszki.hu / IT Oktatás menüpont
ecdl.hu

Szeptember 14-én szombat 
délelőtt megtelt a Nánási ud-

var. Az immár 2,5 éve műkö-
dő és egyre növekvő népszerű-
ségnek örvendő piacon rendez-
ték meg az ünnepséget. A pi-
ac egy átlagos hétvégén is re-
mek kikapcsolódási lehetőség, 
azonban alkalmanként erre rá-
erősítve különleges programok-
kal várja az érdeklődőket. Így 
volt ez ezen a szombaton is és a 
helyszínen készült fotón jól lát-
ható, hogy rengetegen voltak 
kíváncsiak a rendezvényre. A 
gyerekek felhőtlenül szórakoz-
hattak, hiszen volt pónilovaglás, 
óriásbuborék fújás, sőt bábszín-
ház is. A piacra kilátogatóknak 
az alaphangulatot két zenekar 

szolgáltatta, majd a megéhező-
ket ínyenc vegaburger, bográ-
csos lecsó várta az alkalomból. 
A piactér megtelt árusokkal, így 
kedvére piacozhatott, kóstolha-
tott, nézelődhetett bárki az iga-
zán színvonalas kínálatból.

A piac őszre is nagyszerű prog-
ramokat tartogat, többek között 
szeptember utolsó hétvégéjén in-
dul a népszerű must készítés, ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt, 
de a szervező azt is elárulta, hogy 
a tavaly debütált karcagi birkapör-
költ főzők is újra vendégesked-
ni fognak egy-egy borongósabb 
hétvégén és az ínyenc falatokban 
nem lesz hiány. Bővebb informá-
ciók a piac Facebook oldalán ol-
vashatók: Római-parti Piac.

Nagy siker volt Római-parti Piac 
őszköszöntő mulatsága
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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
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén 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
 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
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Festés, mázolás, tapétázás garanciával. Ki-
sebb munkákat is vállalunk. Tel.: 0630 389-
8715
 Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szakvéle-
mény ügyintézéssel. Tel: 06203271888
 Ginnie Kutyakozmetika. Nemrégen nyílt 
kutyakozmetika keresi újdonsült ügyfeleit a 
Pók utcai lakótelepen! Tel. : 06-20-358-78-11 
Vízimolnár utca 9.
 Faablak felújítás, szigetelés, thermo üveg-
csere akció! Megrendelhető 06-70/279-1876
 Lakások, házak, kisebb irodák takarítá-
sát vállalom. Magamra, és munkámra igényes 
vagyok. Hívjon bizalommal. 06-30/454-6531. 
Email: vizi.g.mariann@citromail.hu

 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20-264-7752
 Juss hozzá az Avon termékekhez kedvez-
ményesen. Igényeld az ingyenes pontgyűjtő-
kártyát. +36309488766

 

Egészség
Bőrgyógyászat Dr. Zubek Krisztina +36 

30 5516137
 Pedikűr-manikűr házhoz megy! Nyugdí-
jas-kedvezmény. Tel.: 06-20-8067783
 Fogsorkészítés, törésjavítás hagyományos 
és rugalmas, törhetetlen anyagból, 50-90 eze-
rig. 0670 315 1571
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Masszázs német módszer alapján. Teljesen 
új lehetőség. Tel.: 0670/90-55-800

 

Ovis torna
 HAPKIDO – a sokszínű koreai harcművé-

szet, önvédelem oktatás Óbudán. Tel.: 
06(20)946-0321 www.Hapkidosuli.hu

 

Elad-vesz
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő, 

készpénzért vásárol, legmagasabb áron aranya-
kat, ezüstöt, festményeket, bútort, szobrot, He-
rendit, hagyatékot. Kiszállás díjtalan. 1/789-
1693, 30/898-5720, www. Aranybecsus.hu

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

 Műteremlakást, vagy erre alkalmas, nagy alap-
területű, nagy helyiségekből álló, legfelső emeleti 
lakást vennék a kerületben saját célra. muteremla-
kas2019@gmail.com, sms: +3620 4588656
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3%, ügyvéd ingyen, külföl-
di vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600-600
 Eladó közvetlen Duna-parti, de gáttal vé-
dett, 5 apartmanból álló, összközműves ingat-
lan, úszómedence, riasztó, tulajdonostól. 360 
millió Ft. 0670/5304970

 Polgár utca elején háromszobás lakás el-
adó. Első emelet, 66 m2, új ablakok, klíma. 
Idén felújított, hőszigetelt házban. Telefon: 
20-4114169; 20-2396565

 

Oktatás
Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 

való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-2077
 Eredményes angol-nyelvoktatás gyerme-
keknek és felnőtteknek gyakorlott tanártól. 
Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Tel.: 
0620 442-1575
 Matematika, fi zikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek! 0620/9590-134

Régiség
 Almási Katalin becsüs vásárol készpénzért 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, porce-
lánokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, hagya-
tékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 9148
 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
 Festménygyűjtemény gyarapítása céljá-
ból megvételre keresek készpénzért kiemel-
kedő kvalitású 20. századi magyar festményt. 
Árverésen, kiállításon szerepelt előnyben. Ne-
mes Gyula 06-30-949-29-00, email: gyulane-
mes70@gmail.com
 Színházak részére régiségek, hagyatékok, 
gyűjtemények felvásárlása készpénzért. Ki-
szállás, szakbecslés díjtalan: 0630/419-2713.
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437

Állás
 Kertgondozásra, takarításra, karbantartási 
munkákra, kártalanításra, egyéb munkákra férfi  
kollégát keresünk. Tel.: 06-70-549-4958 H-P: 8-16
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise hálózatánál, az 
Otthon Centrumnál. Fényképes önéletrajzodat 
a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 3. kerületi mosoda állást hirdet mosó-vasa-
ló munkakörben! Érdeklődni a 06306201178-
as telefonszámon lehet.
 Óbudai általános iskolákba délelőttös és 
délutános takarítónőket keresünk. Érdeklődni: 
06-20-980-5616

 Reprezentatív lakóparkba, munkatársakat 
keresünk, portai szolgálatra! Munkaidő 24/48 
óra. Feltétel: Kulturált megjelenés, erkölcsi 
bizonyítvány. Tel: 06-20/620-7050
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, esti 4 órás 
munkára. Lehet nyugdíjas is! 06-20-937-8655

Gondozás
 Fiatal pár idősgondozást vállal. Szimpá-
ti a! Részletek telefonon. Krisztián +36-30-
6073707

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. 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.

Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. Napi 
8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre 
elkészül, megbízható, stabil háttér. Nincs 
éjszakázás, csak nappali műszak. Jelent-
kezni a cziniel@czinielcukraszda.hu 
e-mailben vagy a 06-30/922-2913 telefon-
számon lehet.

AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL! 
Vásárolunk: antik és régi festményeket, 
porcelánokat, bútorokat, órákat, réz, bronz, 
ezüst tárgyakat, szőnyeget, vitrin dísztár-
gyakat, csillárokat, hagyatékot, régiséget 
és mindenféle antik-régi lakberendezési 
tárgyakat. Díjtalan kiszállással! Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-20/486-2342, e-mail: 
ekszerbecslo@gmail.com

Konyhai kisegítőt, hidegkonyhai kollé-
gát keresünk 3. kerületi csapatunkba. net-
tó: 220.000 Ft-tól. Az új kolléga feladata a 
reggeli ételek készítése (nem mosogatás), 
8 órás munkanapok, 5 napos munkahét. 
Kulturált munkakörnyezet, stabil, megbíz-
ható háttér, biztos megélhetés. Szakképe-
sítést nem igényel. Jelentkezését kérjük, 
hogy a Cziniel@czinielcukraszda.hu-ra 
küldje el. Tel.: 06-30-922-2913

Égi Jel-Kép
„Kortárs házi oltárok és szakrális művek a Völ-
gyi-Skonda kortárs gyűjteményből” címmel az 
Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódóan nyílik vá-
logatás szeptember 20-án 18 órakor az Óbudai 
Kulturális Központ San Marco Galériájában. Kö-
zéppontjában azok az azonos méretű háromré-
szes házi oltárkák állnak, melyekben az elmé-
lyülés és a biblikus utalások különböző neves 
alkotók egyéni stílusán keresztül válnak látha-
tóvá. (A kiállítás október 4-ig, hétköznapokon 
9-től 16 óráig ingyenesen látogatható. Cím: San 
Marco utca 81.).
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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  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 vet ke ző száma október 5-én, szombaton je le nik 
meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Új, közös ügyfélszolgálati iroda
Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Fő-
táv Zrt. és a DHK Zrt. megnyitotta új, közös ügyfélszolgála-
ti irodáját a XIII. kerületben, a Váci Greens irodaházban. Cím: 
Budapest, XIII. kerület, Váci út 127., Váci Greens irodaház, D 
épület. 
Nyitva tartás Hétfő:  8:00 – 19:00; Kedd:  8:00 – 17:00; Szer-
da: 8:00 – 17:00; Cs ütörtök:  8:00 – 16:00, Péntek: 8:00 – 14:00
Az új ügyfélszolgálati irodában készpénzes és bankkártyás fi -
zetésre is van lehetőség. Szolgáltatásainkról tájékozódhat a 
www.fotav.hu és a www.dhkzrt.hu honlapokon is.              

FŐTÁV Zrt., DHK Zrt.




