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Október 22-én a Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia templomnál * November 4-én a
Schmidt-kastély fõbejáratánál. 

Október 1-tõl már éles üzemben mûködik
a Belsõ-óbudai fizetõparkolási rendszer. Az
igényelt összes Óbuda Kártyát postázták.

Az Egészségkörút Óbudán október 17-én
a Békásmegyeri Egészségnappal folytató-
dik a Csobánka téri szakrendelõben. 13

Békásmegyeri Egészségnap

7
1956-os megemlékezések

8
Fizetõparkolás: vége a tesztidõszaknak

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma
október 30-án, pénteken jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvashatók az obuda.hu honlapon.

A Magyar Nyelv Mú-
zeuma, az Óbudai

Múzeum, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum, vala-
mint a Reguly Antal Mú-
zeum és Népmûvészeti
Alkotóház programjait ju-
talmazták múzeumpeda-
gógiai nívódíjjal az orszá-
gos múzeumpedagógiai
évnyitón a Budapesti Tör-
téneti Múzeumban. A
2003-ban alapított díj
azoknak az intézmények-
nek az elismerése, ame-
lyek kimagasló teljesít-
ményt értek el magas szín-
vonalú múzeumpedagógi-
ai programjaikkal. 

INFORMÁCIÓK A 19. OLDALON

Az Óbuda Baráti Kör Egyesü-
let aláírásgyûjtést kezdemé-
nyezett, azzal a céllal, hogy
megnyerje a kormányzat tá-
mogatását a Szent Margit
Kórház fejlesztési ügyének. 

A z egyesület kezde-
ményezése mellé állt

többek közt Tarlós István
fõpolgármester, több agg-
lomerációs település pol-
gármestere, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
nevében Bús Balázs pol-

gármester, a kórház dol-
gozói, az eseményen
résztvevõ lakosok, közis-

mert személyiségek, spor-
tolók, mûvészek, színé-
szek. RÉSZLETEK A 2. OLDALON

Lapzártakor érkezett: Átadták az „UNICEF Gyermekbarát Település” címeket és a melléjük járó 2 millió forintos támogatást
október 12-én. Az idén elõször kiírt pályázaton 27 önkormányzat indult, 3 település vezetõje vehette át a díjat: Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer, Almási István, Hódmezõvásárhely és Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere             FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Óbuda-Békásmegyer gyermekbarát település 

Bõvült az Esernyõs 
Kortárs mûvészeti galéri-
ával gazdagodott az Es-
ernyõs Óbudai Kulturális,
Turisztikai és Információs
Pont. „Az Édes és Sava-
nyú: spliti történetek” cím-
mel nyílt az elsõ tárlat.

BESZÁMOLÓ A 3. OLDALON

Múzeumok
nívódíja 

Aláírásgyûjtés a Margit kórház fejlesztéséért

2 011 után ismét
Idõsbarát Önkor-

mányzat-díjas lett a III.
kerület az idõsügy terü-
leten végzett tevékeny-

sége elismeréseként. A
díjat az Idõsek Világ-
napján, október 1-jén
adták át. 

RÉSZLETEK A 9. OLDALON

170 új állás a kerületben
Átadták a német Festo cég új, nagy munkahengereket
elõállító gyártócsarnokát a városrészben.A beruházási
költség 4 milliárd forint volt, ezzel 170 új munkahelyet
teremtettek Óbudán. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 8. OLDALON

Ismét Idõsbarát-díjas Óbuda

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbuda Baráti Kör aláírásgyûjtést
indított, hogy a kormányzat támo-
gassa a Szent Margit Kórház fejlesz-
tését. A kezdeményezésrõl sajtótá-
jékoztatót tartottak az egészség-
ügyi intézményben október 12-én. 

A 13 helyszínen zajló aláírás-
gyûjtésrõl szóló sajtótájé-

koztatón Dr. Pintér Endre pro-
fesszor, a Szent Margit Kórház
nyugalmazott sebész-fõorvosa,
az Óbuda Baráti Kör tiszteletbeli
elnöke (aki egyúttal a kezdemé-
nyezés elindítója) elmondta: a
Kör független civil szervezet. És
mint az Országos Város és Falu-
védõ Szövetség tagja, többször
és több helyen tiltakozott a kór-
ház fokozatos leépítése, majd a
2007-es - ma már ismert rossz
döntés ellen -, amely során a kór-
ház ismét a Szent János Kórház
igazgatása alá került, mint a tör-
ténelem során számos alkalom-
mal. Sikertelenül - tette hozzá. A
2013-ig tartó függõségi viszony
súlyos károkat okozott a kórházi
gyógyító munkában, az óbudai
betegellátásban. A kórház nevét
is megszüntették. Mindezt a je-
lenlegi szakértõ és takarékos ve-
zetés beruházás, anyagi támoga-
tás nélkül nem képes egyedül
helyreállítani. Elmaradt a szüksé-
ges mûszerfejlesztés, az osztá-
lyok komfortosítása és az épüle-
tek korszerûsítése is. Pintér pro-
fesszor a sajtótájékoztatón segít-
séget kért a fõváros vezetésétõl,
Óbuda-Békásmegyer és a kör-
nyezõ települések vezetõitõl, la-
kosságától a Szent Margit Kór-
ház javára. A nyugalmazott se-
bészprofesszor reményét fejezte
ki, hogy a kormányzati szem-
pontrendszerben a hamarosan
120 éves Szent Margit Kórház
korszerûsítése hangsúlyos szere-
pet kap majd.

„Preventív 
amit teszünk”

Tarlós István fõpolgármester a
kezdeményezést mindenképpen
támogatandó ügynek nevezte,
hiszen a regionális kórház több
százezer ember gyógyulásáért
felel, az Észak-budai agglome-
ráció jelentõs részét is ellátja. A
kórház utóbbi két évét sikertör-
ténetnek nevezve kitért arra,
hogy az elmúlt idõszakban több
mint 500 millió forintos fejlesz-
tést hajtottak végre. Átadták az

új CT-labort, felújították az on-
kológiai és a belgyógyászati
osztályt. A kerület és a fõváros
támogatásával megújult a kardi-
ológiai osztály és a terhes ta-
nácsadó is. A fõpolgármester
hangsúlyozta, hogy a kórház
szerepe ma is megkerülhetetlen,
kulcsfontosságú feladatokat lát
el a térségben. Az ellátás színvo-
nalának megõrzése és további
fejlesztése Budapest, valameny-
nyi kerületi lakos és az agglo-
merációban élõk közös érdeke. 

A fõpolgármester arról is be-
szélt: szeretné, hogyha az intéz-
mény tovább folytathatná a két
évvel ezelõtti függetlenedését
követõen elkezdett munkát.
Hozzátette: örülnek, ha Közép-
vagy Észak-Budán épül meg az
új fõvárosi kórház, de ez nem
történhet a Szent Margit Kór-
ház rovására. 

- Minden Óbudával kapcso-
latos fejlesztés többszörös fele-
lõsségérzettel tölt el, ezért biz-
tosíthatom az egybegyûlteket,
hogy a kórház továbbra is szá-
míthat a fõváros segítségére,

ahogy a korábbiakban is szá-
míthatott. Preventív amit te-
szünk, nincs olyan döntés jelen
pillanatban, ami a jelenlegi
helyzetet veszélyeztetné - hang-
súlyozta Tarlós István.

„A kórház fejlesztése 
közös ügyünk!”

Bús Balázs polgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat
képviselõ-testülete egyhangú-
lag támogatta az aláírásgyûjtést.
Ez nem elõzmény nélküli a ke-
rületben, hiszen korábban a
Margit kórház megmaradása ér-
dekében is egységesen léptek
fel a pártok, és most a fejlesztés
szükségessége kérdésében is
teljes az egyetértés. Kiemelte:
egyetért a kerület azzal a kor-
mányzati szándékkal, hogy Bu-
dán kórház- és egészségfejlesz-
tésre van szükség. Azonban az
elképzeléseknek a Margit kór-
ház is része kell legyen, mely-
hez szükséges a forrásokat biz-
tosítani.

A Szent Margit Kórház nagy
múltú intézmény, 1897-es át-

adása óta központi szerepet lát
el a kerület és az észak-budai
agglomeráció, a pilisi térség
fekvõbeteg-ellátásának biztosí-
tásában. Az intézmény hagyo-
mányosan több százezer ember
gyógyulásáért felelõs, egyes
szakterületek esetében pedig
akár több mint félmillió, a kerü-
letben és az agglomerációban
élõnek biztosít egészségügyi el-
látást. - Óbuda-Békásmegyeren
arra törekszünk, hogy a kerüle-
ti járóbeteg-szakellátás, a kór-
házzal és a háziorvosokkal való
szoros együttmûködése révén
még jobb ellátást biztosítson a
lakosságnak - hangsúlyozta
Bús Balázs.

„Felelõsek vagyunk
a lakosok egészségi 

állapotáért”
- A kórház az elmúlt három

évben önerõbõl is számos fej-
lesztést vitt véghez. Több beru-
házás valósult meg, mint az azt
megelõzõ 10-15 évben - erre
hívta fel a figyelmet dr. Bada-
csonyi Szabolcs, a Szent Margit
Kórház megbízott fõigazgatója.
A korábban felsoroltak mellett
példaként említette a nemrégi-
ben, széleskörû összefogásnak
köszönhetõen átadott laparosz-
kópiás mûtõt. Azt, hogy a Szent
Margit Kórház Észak-Buda
meghatározó egészségügyi in-
tézménye legyen és európai
színvonalú ellátást nyújtson a
térség betegeinek, akkor érheti
el a kórház vezetése és támoga-
tó közössége, ha a sürgetõ cé-
lokra jelentõsebb források von-
hatók be. Már kidolgozták a kö-
vetkezõ hét évre szóló fejleszté-
si programot is. A közép- és
hosszú távú célokra mintegy 7
milliárd forintra lenne szüksége
az intézménynek.

- Kiemelt feladatnak tekint-
jük a központi mûtõ felújítását.
A régi tégla és a két „új”, 1981-
ben és 1985-ben átadott panel-
épület is megérett a korszerûsí-
tésre. Utóbbiak „megõrizték
eredeti állapotukat”: elavult
egyebek mellett a hõszigetelés,
a homlokzat és a nyílászárók
is. A tetõre is ráférne a felújítás.
És ez csak néhány a sorból.
Óriási jelentõségû amit a fõvá-
ros, a kerület vezetése és a vál-
lalkozások, lakosok eddig is

Preventív összefogás az egészségügyi intézményért

Aláírásgyûjtés a Szent Margit Kórház fejlesztéséért

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Az alig több mint egyéves
Esernyõs Óbudai Kulturá-
lis, Turisztikai és Informá-
ciós Pont újabb mérföld-
kõhöz érkezett: kortárs
mûvészeti kiállítótérrel,
az Esernyõs Galériával bõ-
vült október 8-án. 

A z elsõ tárlat az
„Édes és Savanyú:

spliti történetek” címet
viseli, anyaga a spliti
Képzõmûvészeti Múze-
um (Galerija Umjetni-
na) kortárs gyûjtemé-
nyében található mûvek
alkotóinak munkáiból
áll. Branko Franceschi
kurátor összesen tizen-
három mûvész és egy
mûvészeti társulás alko-

tásai közül válogatott. A
150 négyzetméteres tér-
ben kiállított mûvek két,
Splitben született vagy
ott élõ mûvészgeneráció
alkotásainak legjavát
mutatják be: az elsõ ge-
neráció a ‘60-as és ‘70-
es években robbant be a
vizuális mûvészeti szcé-
nába, a második generá-
ció a ‘90-es években
bukkant fel, a délszláv
háború idején. A kiállí-
tott alkotások között ta-
lálunk festményeket,
performanszokat meg-
örökítõ fotókat, vegyes
technikával készült mû-
tárgyakat, de videó- és
hangistallációt is. 

A kiállítás és az Eser-
nyõs Galéria megnyitása
alkalmából Szalay-Bob-
rovniczky Alexandra
fõpolgármester-helyet-
tes az Esernyõs Galéria
átadása kapcsán hangsú-
lyozta: Óbuda-Békás-
megyer egyike Budapest
legdinamikusabban fej-
lõdõ kerületeinek, a vá-
rosrészben nem csak
megóvják és renoválják
az épített örökséget, de

tartalommal is igyekez-
nek megtölteni a régi
épületeket. Ennek jó pél-
dája a most megnyílt ga-
léria is.

Friss látószögû, fiata-
los, elgondolkodtató, és
markáns módon üzenet-
hordozó. Ezekkel a sza-
vakkal jellemezte az Es-
ernyõs Galéria mûvésze-
ti koncepcióját Bús Ba-

lázs polgármester. Hoz-
zátette: a két város, Split
és Óbuda közti kapcso-
lat egy évre tekint visz-
sza, de egy nagyobb le-
vegõvétel után azt is
mondhatnám, hogy 2000
éves, hisz Salonae-t
Aquincummal már az
ókorban is közlekedési
út kötötte össze. Ezt az
utat szeretnénk a testvér-
városi kapcsolatok esz-
közeivel szélesíteni és
forgalmát fenntartani.

A szervezõk várnak min-
denkit az Esernyõs meg-
szokott nyitva tartási idejé-
ben, hétfõtõl péntekig 8-tól
21, szombatonként pedig
10-tõl 15 óráig. A kiállítás
kísérõ programjaira re-
gisztrációk az info@eser-
nyos.hu e-mail címen. To-
vábbi információk: www.
esernyosgaleria.hu 

tettek az egészségügyi
intézményért. Vannak
pályázati lehetõségek,
azonban a központi ré-
gió eddig jobbára kima-
radt az uniós források-
ból. Ráadásul a Margit
Kórház korábban azért
sem jutott forráshoz,
mert nem volt önálló in-
tézmény. Nem azt kí-
vánjuk, hogy a kórház
csúcsintézmény, sürgõs-
ségi központ legyen,
csak azt, hogy folytatód-
hasson fejlõdési pályája.
A kórház fejlesztése kö-
zös ügyünk! - hangsú-
lyozta dr. Badacsonyi
Szabolcs.

A városrészben és a vá-
roshatáron túl élõk jó

színvonalú ellátásának ér-
dekében, a kórház fejlesz-
tését kezdeményezõ ívet
aláírta mások mellett: Tar-
lós István fõpolgármester,
több agglomerációs tele-
pülés polgármestere,
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata nevében
Bús Balázs polgármester,
alpolgármesterek, helyi
képviselõk, a kórház dol-
gozói, közismert szemé-
lyiségek, egyházi veze-
tõk, sportolók, mûvészek,
színészek. A résztvevõk
számítanak a város lako-
sainak összefogására.

A petíció aláírására
a kerület 13 pontján
van lehetõség. Helyszí-
nek a 32. oldalon.

Szeberényi Csilla

Kiállítóteremmel bõvült az Esernyõs 

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Varga Mihály nemzetgazdasági
minisztert választotta idén az év
pénzügyminiszterének a kelet-kö-
zép európai régióban az Euro-
money címû szaklap Emerging
Markets kiadványa.

A z újság évrõl évre közgaz-
dászok, elemzõk, banká-

rok véleményét összesítve dönt
a világ legjobb pénzügyminisz-
tereirõl és jegybankelnökeirõl.
A díjat öt régió - köztük a fel-
zárkózó európai országok -
pénzügyi vezetõi kaphatják

meg. A díj odaítélésének indo-
kai közül kiemelik a magyar

kormány tökéletes idõzítését a
jelzálogalapú devizahitelek pi-
aci árfolyamon való forintosí-
tásakor, különösen a svájci
jegybank januári döntésével
összefüggésben, amikor hirte-
len jelentõsen megemelkedett a
frank árfolyama.

Varga Mihály érdemének
tartják azt is, hogy: Magyaror-
szágnak sikerült 2013-ban a ha-
táridõ elõtt visszafizetni adós-
ságát a Nemzetközi Valutaalap-
nak. Számos intézkedéssel si-
került csökkenteni a magyar

gazdaság külsõ sebezhetõségét,
csökkenõben van az államadós-
ság bruttó hazai termékhez
(GDP) viszonyított aránya, mi-
közben a költségvetési hiány az
utóbbi három évben 3 százalék
alatti. Elismeréssel szóltak arról
is, hogy a külföldiek által birto-
kolt állampapír-állomány há-
rom év alatt 40-rõl 30 százalék-
ra csökkent, amely hozzájárult
az ország kitettségének mérsék-
léséhez, ami különösen a várha-
tó amerikai alapkamat-emelés
tükrében fontos. 

Kelet-Európa legjobb pénzügyminisztere 

A tárlatot két alkalommal szervezett vezetésen is
megtekinthetik az érdeklõdõk. Október 27-én 18
órától szakmai, november 29-én 16 órától pedig ki-
állítászáró tárlatvezetés lesz az Esernyõs Galériá-
ban. Utóbbit Branko Franceschi kedvenc magyar
képzõmûvésze, Sugár János, a Magyar Képzõmû-
vészeti Egyetem oktatója tartja.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: KOCSIS LÁSZLÓ

FOTÓ: KOCSIS LÁSZLÓ
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Módosult szociális támogatások, a Csillaghegyi uszodáról
készült tanulmányterv és a Szent Margit Kórház ellátásá-
nak színvonal-emelése – többek közt ezek a kérdések sze-
repeltek a képviselõ-testület október 10-ei ülésén.

Aszociális támogatá-
sok helyi rendszerét

ismét az élet diktálta felté-
telekhez kellett igazítani.
Mint ismeretes, 2015.
március 1-jétõl a szociális
ellátás struktúrája jelentõ-
sen átalakult. Az önkor-
mányzatok felhatalmazást
kaptak, hogy a települési
támogatás feltételrendsze-
rét meghatározzák. 

A helyi önkormányzat
képviselõ-testülete új adó
kivetése nélkül, jelentõs
összeget fordítva a szoci-
álisan rászoruló kerületi
lakosok támogatására
és a megszûnõ segélytí-
pusok pótlására idén
februárban fogadta el a
szociális igazgatásról, és
egyes szociális ellátások-
ról szóló rendeletét. En-
nek hatályba lépése óta,
az eltelt fél év tapasztala-
tairól beszámolót készített
a szociális szolgáltató fõ-
osztály, melyben bemu-
tatta a jogszabály vala-

mennyi jelentõsnek ítélt
társadalmi, gazdasági,
költségvetési, valamint
adminisztratív terheket
befolyásoló hatását, a tá-
mogatások igénybevétel-
ének, az ügyfél- és ügy-
iratforgalom, továbbá a
költségvetési elõirányzat
felhasználásának alakulá-
sát. Annak ellenére, hogy
a rendeletet a megalkotá-
sa óta - elsõsorban a ma-
gasabb szintû jogszabá-
lyoknak történõ megfele-
lés érdekében - háromszor
módosította a képviselõ-
testület, ez ismét indo-
kolttá vált. Ezúttal néhány
támogatás feltételét kellett
enyhíteni. 

Ezek az óbudai beteg-
ápolási díj, az óbudai
gyógyszertámogatás, a
rendkívüli családvédel-
mi támogatás, valamint
a temetési támogatás
részletszabályait érintik.
A módosítás pénzügyi
vonzata rendelkezésre áll.

Szociális támogatások,
enyhített feltételekkel 

Együttmûködés a környezet védelméért
Egy korábbi határozat alapján együttmûködési ke-
ret-megállapodás jött létre az Óbudai Egyetem Rej-
tõ Sándor könnyûipari és környezetmérnöki kara és
az önkormányzat között. Az együttmûködésen belül
a levegõtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem,
vízminõség-védelem, talajvédelem, hulladékgaz-
dálkodás, általános környezetvédelemmel kapcso-
latos tevékenység területein a III. kerületben lakók
életminõségének javítását tûzték ki célul. A testület
döntése értelmében a környezetvédelmi alapból
nyújtanak támogatást.

A római-parti, illetve a
Nánási úti vendéglátóhe-
lyek forgalomvonzó hatá-
sa, valamint a szabadide-
jüket a Duna-parton töltõ,
gépkocsival érkezõ embe-
rek jelentõs száma miatt
szükségessé vált a Római-
parttal határos terület
parkolási rendjének felül-
vizsgálata. 

A z elõzetes elemzés
alapján a jelenleg a

közforgalom elõl elzárt
Kadosa utca, Nánási út
és a Római-part közötti
szakasza parkolóként
való megnyitása jelentõ-
sen enyhítené a kevés
parkolóhely miatt kiala-
kult torlódást. A felsza-
badított hely becslések
szerint 200-250 szabvá-

nyos jármûparkoló ki-
alakítására lenne elegen-
dõ. A parkolók engedé-
lyeztetése és kialakítása
akár egy évig is elhúzód-
hat, ezért az építést elõ-
készítõ és az építési fo-
lyamatok külön ütemben
valósulnak meg. Az elsõ
ütemben (a 2016-os év
nyári szezonjának kez-
detére) szeretnék elvé-
gezni a szükséges bontá-
si feladatokat, a hulla-
dékmentesítést és bozót-
irtást, a föld kitermelését
és elszállítását, valamint

a közvilágítás elõzetes
becsövezését. Ezek el-
végzése után - a mobil-
gát építésének ütemezé-
sét is figyelembe véve -
lehet dönteni a második,
befejezõ ütem elvégzé-
sérõl, mely a burkolat-
építést és közvilágítási
munkákat tartalmazza. A
Kadosa utcai közterület
megnyitását lehetõvé té-
võ elõkészítõ, nem enge-
délyköteles feladatok el-
végzésére a testület
megszavazta a szüksé-
ges forrást.

Parkolóhely-bõvítés a Rómain

Szociális díj a Soroptimist Clubnak
A „Szociális Munka Napján” idén is átadják a Fischer
Ágoston Óbudai Szociális Díjat. 2015-ben a díjat a III.
kerületben élõ rászorulók és az õket segítõ szerveze-
tek támogatása érdekében kifejtett odaadó munkájá-
ért a Soroptimist Club Budapest veheti át.

A z alapítvány anya-
gi támogatást kért

az új programjuk bein-
dításához, melynek cél-
csoportja azok a váran-
dós vagy gyakorló

anyukák, akik koráb-
ban rendszeresen láto-
gatták az alapítvány
programjait. A „Ka-
paszkodó” program el-
indítását kiemelten fon-

tosnak tartják, mert a
fiatal édesanyák közül
sokan túl fiatalon, fel-
készületlenül csöppen-
tek a gyermekvállalás-
ba. Küldetésüknek te-
kintik, hogy ezek a lá-
nyok megkaphassák azt
a lelki és erkölcsi támo-
gatást, bíztatást és
megerõsítést, mely
megalapozhatja, hogy
felelõs szülõkké vál-
hassanak és képesek le-
gyenek saját életüket
vezetni.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Óbuda-Békásmegyer kiáll a Margit kórház fejlesztéséért

A Jövõbarát Alapítvány 1994 óta a fõvárosban elsõként
mûködõ Éjféli Sportbajnokságot Óbudán is meghonosí-
totta. Azóta számos rendezvényt és állandó saját progra-
mot szervezett, melyeket hétvégenként átlagosan 100-
120 fiatal látogat. 

„Kapaszkodó” program 
fiatal anyukáknak

Göncz Árpád volt köztársasági elnök, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára emléke elõtt
egy perces néma felállással tisztelgett a képviselõ-testület
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Közösségi célok a képzõmûvészetben

Együttmûködési megállapodás jöhet létre az önkor-
mányzat és a T-Art Alapítvány között.A megállapodást
annak érdekében hagyták jóvá a képviselõk, hogy
egymást erõsítsék a kulturális-közösségi célok eléré-
sében. Az alapítvány Óbuda-Békásmegyer képzõmû-
vészeti életének meghatározó civil szereplõje. A több
mint 25 éves mûködése során megszámlálhatatlan
képzõmûvészeti eseményen, kiállításon és kerületi is-
meretterjesztõ rendezvényen vett részt. Közremûkö-
désével támogatta a kerületi képzõmûvészeti pályáza-
tok szakmai megvalósítását, kurátori tevékenységét.

Bõvül az Óbuda Újság terjedelme
Az Óbuda Újság oldalszámának bõvítésérõl is dön-
tés született. Ebben közrejátszott, hogy egyre több
hír érkezett a szerkesztõségbe az önkormányzati
intézményekbõl, a sport és civil szervezetektõl, me-
lyeknek megjelenését a 32 oldalas terjedelem szû-
kösen vagy egyáltalán nem tette lehetõvé. Az elfo-
gadott nyolc oldalas bõvítéssel lapszámonként be-
húzott kulturális melléklet formájában, november
13-tól találkozhatnak az olvasók.

Biztonságosabb átkelõk az iskolákhoz
Számos szülõi megkeresésre reagálva a képviselõk
úgy döntöttek, hogy a gyermekintézmények megkö-
zelítését biztosító gyalogos átkelõhelyek biztonsá-
gosabbá tétele érdekében, azokat újrafestik, illetve
a fokozott figyelemfelhívó hatás érdekében prizmá-
kat építenek a burkolatba.

Jógával az egészségért
Együttmûködési megállapodás jöhet létre az Etka-
Jóga Rekreációs Egyesülettel, melynek tevékeny-
sége Óbuda-Békásmegyer lakosságának egész-
ségmegõrzése és az egészséges életmód kerületi
népszerûsítésére irányul. A városrészben heti egy
alkalommal ingyenes etka-jóga foglalkozásokat tar-
tanak a Kaszásdûlõi Kulturális Központban (3K),
egyre nagyobb számú érdeklõdõ részvételével.
Emellett az Óbudai Csicsergõ Óvodában évente
kétszer szerveztek ingyenes egészségnapot.

Együttmûködés 
a gyengénlátók egyesületével

Az elmúlt egy év alatt a Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-Magyarországi Regionális Egyesületének sike-
rült közösségbe szerveznie és aktivizálnia a III. ke-
rületben élõ látássérült tagjait, köszönhetõen an-
nak, hogy egy, a városrészben élõ látássérült mun-
katársat tudnak foglalkoztatni, mint közösségi men-
tort. A szervezet további mûködtetését segíti majd
elõ az egyesület és az önkormányzat között létrejö-
võ együttmûködési megállapodás.

A kerület Település-
fejlesztési Kon-

cepciójának és Integrált
Településfej lesztés i
Stratégiájának elkészí-
tésével az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfej-
lesztõ Nonprofit Kft.-t
hatalmazta fel a képvi-
selõ-testület, még 2013-
ban. A tervezési folya-
mat három jól elkülönít-
hetõ munkarészbõl állt.
Megalapozó tanulmány
helyzetfeltáró, helyzet-

elemzõ, helyzetértékelõ
munkarészekkel; hos-
szú távú településfej-
lesztési koncepció; kö-
zéptávú integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia.
Az ezeket tartalmazó
dokumentumok megis-
merésére és észrevétele-
zésére Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
a helyi lakosok számára
is lehetõséget biztosí-
tott. A településfejlesz-
tési koncepcióról, az in-

tegrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszkö-
zökrõl, valamint egyes
településrendezési sajá-
tos jogintézményekrõl
szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet értel-
mében a beérkezett vé-
lemények alapján átdol-
gozott stratégiai doku-
mentumok véglegesíté-
séhez testületi jóváha-
gyás szükséges, amelyet
a képviselõk elfogadtak.

Stratégia a településfejlesztésért

A Magyar Labdarúgó
Szövetség orszá-

gos pályaépítési prog-
ramjában pályázatot írt
ki önkormányzatoknak
és sportszervezeteknek
12×24 méteres mûfüves
grundpálya és 20×40

méteres mûfüves kispá-
lya építésére. A pályázat
célja, hogy az országban
új mûfüves és élõfüves
nagypályák valamint
mûfüves félpályák, kis-
pályák és grundpályák
épüljenek. Az elõzetes

felmérések és egyezteté-
sek alapján 20×40 méte-
res mûfüves kispályái-
nak megvalósításáról
döntöttek a Dr. Béres
József Általános Iskola
és a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola területén.

A2014/2015-ös tan-
évtõl az Almáskert

Óvoda Óbudai Csicsergõ
Tagóvodája és az Elve-
szett Állatok Alapítvány
létrehozott egy olyan
óvodai csoportot, ahol
emelt szintû természet-
és állatismeret oktatást
valósítanak meg nagy si-
kerrel. Az Elveszett Álla-
tok Gyógyító, Ellátó, El-
helyezõ Alapítvány
ZOO-Ovi programjába
idén két zoo-csoport
részvételét tervezi az
óvoda. Az idejáró gyer-

mekek a foglalkozáso-
kon az óvodában mini ál-
latkertet rendeztek be az
otthonról hozott kisálla-
tokkal, munka- és segítõ

kutyákkal ismerkedhet-
tek, a Hajógyári-szigeten
a vizek élõvilágát tanul-
mányozták. Ezen kívül
állatkerteket és parkokat
látogattak meg az ország
különbözõ városaiban.

Sikeres a ZOO-Ovi

Máltai iskola mûködhet a Kelta helyén
A Zipernowsky Károly utca 1-3. szám alatti ingatlant
(melynek udvarán a 8 tantermes épület áll) illetve a
Zipernowsky Károly utca 4. szám alatti ingatlant eddig a
Kelta Iskola Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. bérelte
az önkormányzattól, de a bérleti szerzõdés megszünte-
tését kérte 2016. augusztus 31-tõl. Az önkormányzat
képviselõ-testülete mindkét ingatlant oktatási célú hasz-
nosítás kikötésével a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Iskola Alapítványnak adta bérbe 2032. augusztus 31-ig.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Új focipályák létesülhetnek
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A városrészben már 2013.
február 1-jével bevezették
az úgynevezett emeltszin-
tû étkeztetést a nevelési-,
oktatási intézményekben,
mellyel a korábbiakhoz
képest több zöldség, gyü-
mölcs és teljes kiõrlésû
pékáru került a gyerme-
kek tányérjára. 

I dén szeptember 1-jé-
tõl az új EMMI-ren-

delet szigorú követel-
ményeket fogalmaz meg
az ételek összetételére
és elkészítésének szabá-
lyaira vonatkozóan. Ki-
tér az ételek só-, cukor-
és zsírtartalmára, a tej-
termékek és folyadékok
mennyiségére is. Szá-
mos panasz érkezett az-
óta az önkormányzat-
hoz, miszerint az étke-
zõk többsége ízetlen-

nek, sótlannak találja az
ételeket, a gyermekek a
számukra új ételektõl
idegenkednek, a szokat-
lan ízek miatt a tányéron
hagyják a menü jelentõs
részét. Ezért az önkor-
mányzat az általa fenn-
tartott illetve mûködte-
tett intézményeiben
kontrollálni szeretné a
közétkeztetést, egy egy-
séges, szakmailag meg-
alapozott állásfoglalás

alapján. Ehhez diete-
tikus szakembereket
vonnak be. Vizsgálataik
kitérnek a készételek
mennyiségére, érzék-
szervi tulajdonságaira
(külsõ megjelenés, állo-
mány, illat, íz) és az el
nem fogyasztott étel
arányára, továbbá az
egyes helyszíneken 10-
10 gyermekkel kérdõ-
íven értékeltetik a fel-
szolgált menüt.

Az Óbuda Baráti Kör
Egyesület aláírás-

gyûjtést szervez azért,
hogy felhívja a kormány-
zat döntéshozóinak figyel-
mét a Szent Margit Kór-
ház fejlesztésének szüksé-
gességére és fontosságára. 

Az egyesület elnöke,
Dr. Pintér Endre, a kerü-
let díszpolgára, a Szent
Margit Kórház nyugal-
mazott sebészprofesszora
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támogatá-
sát kérte, az intézmény fej-
lesztésének megvalósulása
érdekében. Akezdeménye-
zést egyhangúlag támogat-
ta a képviselõ-testület. 

Óbuda barátai a Margit kórházért

Az Óbuda Baráti Kör október 5-ei összejövetelén a Szent
Margit Kórház múltja, jelene, (jövõje?) volt a téma az Óbu-
dai Társaskörben. A beszélgetést Prof. Dr. Pintér Endre
egyesületi elnök, a kerület díszpolgára és dr. Badacsonyi
Szabolcs, a kórház megbízott fõigazgatója vezette

Aktualizálják 
a környezetvédelmi programot
Az önkormányzat elõször 2002-ben, majd 2008-
ban készíttette el középtávú környezetvédelmi
programját. Idén szükségessé vált a program aktu-
alizálása, újragondolása. Az ülésen elfogadták a ko-
rábban meghívásos pályázaton nyert Pannon
Natura Kft. által kidolgozott középtávú, 2015-tõl
2020-ig vonatkozó idõszakra szóló környezetvédel-
mi fenntarthatósági programját.

Kárpátaljai magyarok téli
megélhetésének támogatá-
sáról, valamint a fóti gyer-
mekfaluban élõ, kísérõ nél-
küli menekült gyermekek
életkörülményeinek javítá-
sáról döntött a képviselõ-
testület. A segélyakcióban a
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat kulcsszerepet vállalt.

Kárpátalján a fûtési
szezon közeledtével

egyre aggasztóbb a hely-
zet. Az ukrán fizetõeszköz
továbbra is mélyrepülés-
ben, az alapvetõ háztartási
cikkek és az élelmiszerek
ára pedig ennek megfele-
lõen az egekben van. A
nyári rezsiszámlákat a la-
kosság 40 százaléka nem
egyenlítette ki. A gázár-
emelés a fûtési szezonban
olyan terheket ró a háztar-
tásokra, amit azok képtele-
nek teljesíteni. A téli gáz-
számla akár többszöröse is
lehet a nyugdíjnak vagy

minimálbérnek, ezért a la-
kosság legrászorultabb ré-
tegeinek, az egyedülálló
kisnyugdíjasoknak és
nagycsaládosoknak segít-
séget kell nyújtani ahhoz,
hogy átvészeljék a telet.

Az önkormányzat kép-
viselõ-testülete a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot
bízta meg a támogatás rá-
szorulókhoz juttatásával.
Az akciók során a bereg-
szászi járásban és Aknasz-
latinán 80 háztartás kaphat
a kritikus idõszakban tûzi-
fát, élelmiszert vagy a ki-
egyenlített gázszámla/ki-
váltott gyógyszer ellenér-
tékét. (Igény szerint a fen-
ti támogatási módokat
kombinálni is lehet, elsõ-
sorban az élelmiszer- és
gyógyszertámogatást.) A
programban háztartáson-
ként, átlagosan 50 ezer fo-
rint támogatást nyújt Óbu-
da-Békásmegyer - mint-
egy 80 háztartás részére.)

Kárpátaljai rászorulóknak
segít a III. kerület

Idén eddig közel 3 ezer kí-
sérõ nélküli kiskorú mig-
ráns érkezett hazánkba,
akiket Fóton és Hódmezõ-
vásárhelyen szállásolnak
el. Fóton nagyjából 40-90
fiatal (14-18 éves zömében
fiú, köztük a többség afgán)
lakik, akiket a nemzetközi
gyermekvédelmi egyezmé-
nyek miatt nem engedhet-
nek ki az országból a nagy-
korúság elõtt.

AMagyar Máltai Sze-
retetszolgálat a fia-

talok megfelelõ ellátására
szeptember végén prog-
ramot indított. Arra szá-
mítanak, hogy a hatósá-
gok valamilyen iskola-
jellegû foglalkozást indí-
tanak az intézményben.

A tábor egy nyitott épü-
letkomplexum, szabad ki-
és bejárással. Berendezé-
se viszont hiányos, elsõ-
sorban a keleti kultúra ré-
szét képezõ szõnyegekre,
ágynemûkre, sportfelsze-
relésekre van szükség.
Mindezek mellett a fog-

lalkozások megszervezé-
sére kell összpontosítani,
hiszen, ha a gyerekek fi-
gyelmét, érdeklõdését
nem tudják felkelteni, il-
letve az idejüket haszno-
san felhasználni, akkor a
legjobb felszereltség sem
lesz elegendõ ahhoz,
hogy a fiatalok továbbál-
lási szándékából adódó
esetleges konfliktusokat
ki lehessen küszöbölni.

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat programja
sportszerek beszerzését,
a lakószobák (szõnye-
gekkel, matracokkal, dí-
szítõ elemekkel) felsze-
relését jelenti. Ezek mel-
lett elõ kell teremteni az
önkéntesek képzésének
és szupervíziójának költ-
ségeit, angol és magyar,
mint idegen nyelv okta-
tását, szakemberek díja-
zását. A III. kerületi kép-
viselõk a kiskorú mene-
kült gyermekek megse-
gítésére megszavazták a
program pénzbeli támo-
gatását.

Kísérõ nélküli menekült
gyermekek támogatása

Javítanának a reform-ételeken

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Göncz Árpád volt köztársasági elnök
hosszú ideig élt a III. kerületben, 1993
óta Óbuda-Békásmegyer díszpolgára. A
nagy tiszteletnek örvendõ író, politikus
94 éves volt.

G öncz Árpád 1922. február 10-én
született Budapesten. Az ötvenes

évektõl élt a kerületben, a Bécsi út 88.
szám alatt. Óbuda-Békásmegyer hûsé-
ges lokálpatriótája, kiemelkedõ köz-
életi tevékenysége elismeréseként
1993-ban megkapta a kerület díszpol-
gára kitüntetõ címet.

Jogi doktorátust 1944-ben szerzett a
Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Az Országos Földhitelintézet jogásza
volt 1942-1945 között. A diktatúra évei-
ben hegesztõként és csõlakatosként vál-
lalhatott munkát. Az 1956-os forradalmi
események után részt vett a Magyar De-
mokratikus Függetlenségi Mozgalom
által benyújtott memorandumok elké-
szítésében. 1957-ben segített Nagy Imre
„A magyar nép védelmében” címû kéz-
iratát külföldre juttatni. Májusban tar-
tóztatták le, majd a Bibó-per vádlottja-
ként életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélték. 1963-ban amnesztiával szaba-
dult, 1965-tõl folyamatosan szak- és
mûfordítóként, íróként tevékenykedett.

1988-ban a Szabad Kezdeményezések
Hálózata, majd az SZDSZ alapításakor
tûnt fel, kezdettõl a párt ügyvivõje volt,
késõbb az Országos Tanács tagja. A
rendszerváltozás éve a Magyar Írószö-
vetség elnökeként érte.

Az elsõ szabad választáson az or-
szággyûlés elnöke és ideiglenes ál-
lamfõ volt egy személyben. Miután a
két pozíciót szétválasztották, õ lett a
köztársaság elsõ elnöke. Tisztségében
1995-ben újraválasztották.

2000 után a közélet alakításában
már nem vett részt. 2005 óta családja
körében, visszavonultan élt.

* * *
Göncz Árpád volt köztársasági el-

nököt november 6-án 15 órakor he-
lyezik örök nyugalomra az Óbudai
Temetõben.

Göncz Árpádra emlékezünk 

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 59. évfordulóján megemlékezést
tart a Jézus Szíve Templomban október 22-én a 18 órai
mise után. Ezt követõen mûsor lesz gyertyagyújtással a
Zsámboki téri keresztnél

Gyertyagyújtás 
a Zsámboki keresztnél

Az elhurcolt áldozatokra emlékeznek 
A Gulág Emlékbizottság, a SZORAKÉSZ, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Óbuda-Békásmegyer és
a „Braunhaxler” Egyesület a Szovjetunióba malenkij
robotra elhurcolt óbuda-békásmegyeri áldozatok tisz-
teletére megemlékezést rendez november 6-án 17
órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobán-
ka tér 5.). „2015 - az Óbuda-Békásmegyerrõl malenkij
robotra elhurcoltak emlékéve”. Fõvédnök: Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Bõvítette gyártóbázisát a né-
met Festo cég, melynek be-
ruházási költsége 4 milliárd
forint és 170 új munkahelyet
teremt. Minderrõl sajtótájé-
koztatón számoltak be októ-
ber 1-jén.

AFesto eddig 30 milli-
árd forintot ruházott

be Magyarországon, és
magyarországi munkavál-
lalóinak száma meghalad-
ja az 1000 fõt. Acég csalá-
di vállalkozás, amelynek
székhelye Esslingenben
van - mondta Wilfried
Stoll, a cég tulajdonosa. - A
világ 176 országában 17
ezer 800 alkalmazottal te-
vékenykedik. A múlt évi
árbevétele 2,45 milliárd
euró volt. A németországi
gyártóhelyek után a ma-
gyarországi áll nagyság-
ban a második helyen - is-
mertette az adatokat a tu-
lajdonos.

Bús Balázs polgármes-
ter a sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy Óbuda-Bé-
kásmegyer, illetve az ott
élõ emberek számára ko-
moly elismerés, ha lak-
helyük a nagyvállalatok
érdeklõdését is felkelti.
Számunkra - tette hozzá -,

a Festo III. kerületi jelen-
léte azt üzeni, hogy város-
részünk kedvezõ perspek-
tívát képes nyújtani ingat-
lanok, infrastruktúra és
humán erõforrás vonatko-
zásában is a német gazda-
ság számára. A Festo és a
III. kerület kapcsolata a
mai napig a kölcsönösség
alapján áll. A cég társadal-
mi felelõsségvállalás ke-

retében részt vett például a
kerületi „TeSzed” szemét-
szedõ akcióban, de emlí-
tésre méltó a tavalyi ját-
szótér rendbehozatal vagy
az idei óvoda kifestés is. A
mostani fejlesztéshez a
kerület ingatlannal, inf-
rastruktúrával és munka-
erõvel járult hozzá, míg a
gyártó pneumatikus esz-
közökkel segíti az Óbudai

Egyetemen a mechatroni-
kai képzést.

Szabó László, a Kül-
gazdasági és Külügymi-
nisztérium parlamenti ál-
lamtitkára kiemelte, hogy
a kormány egy éve írta alá
a Festo-val a stratégiai
együttmûködési megálla-
podást. Eddig 62 ilyen
partnere van a kormány-
nak, amelyek összesen

192 ezer fõt alkalmaznak.
A megállapodások aláírá-
sa óta 1470 milliárd forin-
tot ruháztak be Magyaror-
szágon ezek a cégek, és
18 ezer új munkahelyet
hoztak létre.

A további adatok között
említette azt, hogy Német-
országból érkezett a mûkö-
dõ tõke egynegyede, így 6
ezer cég 300 ezer munka-
helyet teremtett Magyaror-
szágon. 

Ansgar Kriwet, a Festo
globális értékesítési veze-
tõje arról beszélt, hogy a
cégnek 300 ezer ügyfele
van világszerte, akik most
már komplett eszközöket
vásárolnak. Nem csak a
pneumatikus elemeket, ha-
nem a vezérlõ elektronikát
is szállítja a társaság.  Atel-
jes éves árbevételük 9 szá-
zalékát költik kutatás-fej-
lesztésre, ez duplája az
iparági átlagnak és ezzel is
igyekeznek Kína elõtt ma-
radni - mondta az értékesí-
tési igazgató.

A résztvevõk az esemé-
nyen megtekinthették
egy-egy érdekes, a gyár
által elõállított pneumati-
kus berendezést és annak
mûködését.

Október 1-tõl éles üzemben mûködik a
Belsõ-óbudai területeken a fizetõparko-
lási rendszer. A két zónában összesen 12
ezer parkolóhely található, ezek igény-
bevételéhez 170 automatánál lehet je-
gyet váltani, vagy Óbuda Kártyával kü-
lönféle kedvezményeket igénybe venni. 
Az augusztus-szeptemberi, úgynevezett teszt-
idõszakban is kellett már parkolójegyet válta-
ni, vagy Óbuda Kártyával kedvezményes
parkolást indítani a parkolási övezetben vára-
kozó autók vezetõinek, azonban az elmúlt két
hónapban büntetést nem, csak tájékoztatót
helyeztek a szélvédõre a parkolási ellenõrök.

Kedvezmények
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata páratla-
nul széles kedvezményeket kínál a kerületben

lakók, illetve az itt dolgozók, gazdasági társasá-
gok részére. A fizetõs zónákban lakásonként
két autóra lehet éves parkolási kedvezményt
igénybe venni akár albérlõként is. Az
övezeten kívül lakó, de kerületi állandó
lakcímmel rendelkezõk pedig naponta
90 percet várakozhatnak a fizetõs terü-
leteken, akár több részletben is, ameny-
nyiben rendelkeznek Óbuda Kártyával
és igénylik a kedvezményt. Gazdálko-
dói kedvezményt vehetnek igénybe a
fizetõs övezetbe bejegyzett vállalkozá-
sok, illetve azok is, akik más kerületben
laknak ugyan, de a díjköteles zónában
dolgoznak. Naponta kétszer 60 perc
gyermekszállítási kedvezményt igé-
nyelhetnek azok, akiknek gyermeke a
fizetõövezetben található iskolába vagy
óvodába jár. A 2015-ben kiadott ked-
vezmények 2016. március 31-ig érvé-
nyesek. 2016. évre elõreláthatólag ez év no-
vemberétõl lehet kedvezményeket regisztrálni,
melyek 2016. január 1-tõl 2017. január 31-ig
lesznek érvényesek, hasonlóan az éves autópá-
lya-matricák érvényességéhez.
Az Óbuda Kártyákat az összes igénylõ részé-
re postázta az Óbuda Parkolási Kft., ha valaki
mégsem kapta meg az igényelt kártyáját, az
keresse az ügyfélszolgálatot. Az állandó la-
kossági kedvezményt igénybevevõk nem

kapnak Óbuda Kártyát amennyiben csak a la-
kóhelyük zónájában kívánnak kedvezményt
igénybe venni, mivel rendszám alapján rögzí-

tik a kedvezményeket. Ezért nincs „matrica”
vagy szélvédõ mögé helyezhetõ kártya sem, a
parkolási ellenõrök rendszám alapján, elektro-
nikusan ellenõrzik a parkolási jogosultságot.
Az Óbudai Parkolási Kft. ügyfélszolgá-
latának elérhetõségei: 1033 Budapest,
Mozaik utca 7., földszint. Telefon: +36-21-
208-8002 (helyi tarifával hívható). E-mail
cím: ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu;
web: www.obudaiparkolas.hu

Fizetõparkolás: véget ért a tesztidõszak

Módosított szabályzat
Óbuda-Békásmegyer polgármestere érte-
síti az érintetteket, hogy 2015. október 16.
és 2015. november 2. között a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer
Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hi-
vatal épületében, a fõépítészi és városter-
vezési irodán (Hídfõ utca 18.)
az ÓBVSZ Bécsi út-Vörösvári út-eszter-
gomi vasútvonal közötti szakaszára vo-
natkozó módosítása megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

Átadták a Festo új gyártóbázisát

170 új munkahely Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Idõsek Világnapján ki-
osztották az Idõsbarát Ön-
kormányzat-díjakat. Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2011 után ismét
megkapta a rangos elis-
merést.

B alog Zoltán, az em-
beri erõforrások

minisztere - az Idõsbarát
Önkormányzat-díj Bi-
zottságának javaslata
alapján - az idõsügy te-
rületén végzett tevé-
kenysége elismerése-
ként 2015-ben Idõsbarát
Önkormányzat-dí ja t
adott át Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának. A Pesti Vigadó-
ban tartott október 1-jei
ünnepségen dr. Gallóné
Nagy Judit, az önkor-
mányzat szociális szol-
gáltató fõosztályának
vezetõje vette át az elis-
merést.

Balog Zoltán a díját-
adás kapcsán kiemelte:
ideje van a köszönetnek,
ideje van annak, hogy
köszönetet mondjunk az
idõseknek azért, amit
felépítettek, amit újjáé-

pítettek. Hangsúlyozta:
amikor köszönetet mon-
dunk, akkor azoknak is
köszönetet mondunk,
akik azért dolgoznak
nap, mint nap, hogy az
idõs kor valóban nyu-
godt kor legyen. Arra is
alkalmat ad ez az alka-
lom, hogy elgondolkoz-
zunk a nemzedékek
egymáshoz fûzõdõ vi-
szonyáról.

Czibere Károly, az
Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának szociális
ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelõs ál-
lamtitkára azoknak
mondott köszönetet,
akik az idõsekért dol-
goznak, akik nem csak
ellátást nyújtanak, ha-
nem otthonná teremtik
az intézményeket az
idõsek számára.

Ismét Idõsbarát Önkormányzat-díjas
Óbuda-Békásmegyer

Dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ (szociális szolgál-
tató fõosztály), Balog Zoltán miniszter (Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma), Müller Istvánné intézményvezetõ
(Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény)

FOTÓ: KOCSIS LÁSZLÓ

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az idén elõször kiírt
pályázat célja, hogy a
települések az eddigi-
eknél hatékonyabban
képviseljék a gyerme-
kek érdekeit és jogait.
A pályázaton 27 önkor-
mányzat indult, végül a
független értékelõbi-
zottság szakmai döntése
nyomán Cigánd, Hód-
mezõvásárhely és Óbu-
da-Békásmegyer nyer-
ték el az Emberi Erõ-
források Minisztériu-
mának támogatását is
élvezõ díjat.

A nyertes önkormány-
zatok egyebek között a
következõket vállalták
pályázataikban: gyer-
mekbarát jogszabályi-
igazgatási keretek kiala-
kítása, gyermekbarát
költségvetés megalkotá-

sa, településszintû gyer-
mekjogi stratégia kidol-
gozása, gyermekjogi
képzés indítása, a gyer-
mekek véleményének
valódi meghallgatása és
figyelembevétele. A pá-

lyázati programok minél
hatékonyabb megvaló-
sulását az UNICEF Ma-
gyar Bizottság segíti,
valamint az értékelõ bi-
zottság is figyelemmel
kíséri.

- Elkötelezett hívei va-
gyunk a gyermekpárti
társadalmi környezet
megteremtésének, és le-
hetõségeinkhez mérten
mindent megteszünk,
hogy a kerületi igényekre
jól reagáló szociális vé-
dõhálót építsünk ki. Eb-
ben kiemelten fontos

szerepet kap a jövõ gene-
rációja életminõségének
javítása - hangsúlyozta
Bús Balázs polgármester,
megjegyezve: a pályáza-
ton történõ részvétellel a
kerületben mûködõ pél-
daértékû, jó gyakorlatok-
nak kívántunk nagyobb
nyilvánosságot adni.

Óbuda-Békásmegyer gyermekbarát település 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Emberi Erõ-
források Minisztériumával együttmûködve, nyílt pályá-
zaton meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási hall-
gatók számára a 2015/2016. tanév második és a
2016/2017. tanév elsõ félévére vonatkozóan (BURSA-
2016A), illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára. (BURSA-2016B).
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
• Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat terüle-
tén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézmény-
ben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytat-
ják tanulmányaikat.
• A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû (a
2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló kö-
zépiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érett-
ségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tan-
évtõl kezdõdõen felsõoktatási intézményben teljes idejû
nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat kötelezõ mellékletei
a) „A” típusú pályázat esetén: eredeti hallgatói jogvi-
szony-igazolás a 2015/2016. tanév elsõ félévérõl.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl. (A pályázat be-
nyújtását megelõzõ hónapról.) Az egy fõre jutó jövedelem
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 350%-át (99.750 Ft).
c) Lakcímkártya másolata.
d) A pályázó rövid nyilatkozata szociális helyzetérõl, körül-
ményeirõl.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a to-
vábbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pá-
lyázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Ügyfélszolgálati Irodáján kell be-
nyújtani a mellékletekkel együtt.
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. Nyitva tartás: hét-
fõ 8-18 óráig, kedd 8-18 óráig, szerda 8-18 óráig, csütör-
tök 8-18 óráig, péntek 8-12 óráig.
További információ az önkormányzat honlapján
(www.obuda.hu), az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
honlapján (www.emet.gov.hu) található illetve az önkor-
mányzat oktatási osztályán kapható a 437-8614-es tele-
fonszámon (Szathuryné Ruszthi Nóra).

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Szentlélek tér
7.) pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás
céljára szolgáló, üres helyiség - a nyertes pályá-
zó számára felújítási kötelezettséggel történõ -
bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgá-
latán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., föld-
szint, pénztári órák hétfõn 15-tõl 17.30, szer-
dán 8.30-tól 12 és 13-tól 16, csütörtökön 8.30-
tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázat részét
kell képezze a pályázó által benyújtott mûszaki
dokumentáció, mely legalább mûszaki leírást és
árazott, tételes költségvetést, alaprajzi változta-
tás igénye esetén ezen túl a meglévõ és a terve-
zett alaprajzot kell tartalmazzon.
A pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekin-
tetben, hogy tudomásul veszi, miszerint az in-
gatlan bérbe adására a nyertes pályázó számára
elõírt felújítási kötelezettséggel kerül sor. A
rendeltetésszerû használatot lehetõvé tevõ, el-
végzendõ felújítási munkák mûszaki tartalmát
és költségvonzatát a pályázati felhívás mellék-
letét képezõ, Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Mûsza-
ki Osztálya által készített helyszíni felmérési
jegyzõkönyv tartalmazza (letölthetõ szintén a
fenti honlapokról), a pályázat nyertese (leendõ
bérlõ) köteles ezen munkálatokat teljes körûen,
I. osztályú minõségben, saját költségén az adott
helyiség birtokbavételét követõ 60 napon be-
lül elvégezni. Leendõ bérlõ jogosult - legfel-
jebb a pályázatban meghatározott összeghatár
erejéig - költségeinek részleges, bérbeszámítás
útján történõ megtérítéséhez, a mindenkori ha-
vi bérleti díj 50%-ának mértékéig. A bérleti díj-
fizetési kötelezettség a felújítási munkálatok
mûszaki átadás-átvételi idõpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ kö-
zött kötendõ külön megállapodás keretében ke-
rül sor, mely tartalmazni fogja, hogy a bérbe-
számítás fenti összegben történõ érvényesítése
az elfogadott mûszaki tartalom teljes körû, I.
osztályú minõségben történt megvalósulása
esetén lehetséges, mely körülményt a mûszaki
átadás-átvételi eljárás során jegyzõkönyvileg is
rögzíteni kell.

A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos
megnevezését valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat

és igazolnia kell a pályázati részvétel feltétele-
ként elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt (minden hónap utolsó
munkanapjának 12.00 órája) követõ 60 napig
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van
lehetõség, azok bontására minden hónap utol-
só munkanapján 12 órakor került sor az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyisé-
gében, melynek kiértékelésérõl a pénzügyi, tu-
lajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizott-
ság (a továbbiakban: bizottság) az azt követõ
ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget
annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben
- a bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három havi
összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfize-
tését bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. Abánatpénzt az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe he-

lyezni (pénztári
órák hétfõn 15-
tõl 17.30, szer-
dán 8.30-tól 12
és 13-tól 16,
c sü tö r tökön
8.30-tól 12 órá-
ig). A bánat-
pénzt helyisé-
genként kell le-
tenni. Az ered-
ményhirdetést
követõ nyolc
napon belül a
nem nyertes pá-
lyázók részére
a bánatpénzt
visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõ-
en tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás
nélkül, részben vagy egészében eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes
összegét a bizottság döntésérõl történõ írásbeli ér-
tesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie,
hogy amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kéz-
hez vételét követõ 30 napon belül a bérleti szer-
zõdést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a
pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és a pályá-
zó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell
foglalni, melynek költségei a bérlõt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A helyiség megtekintéséhez idõpont egyeztet-
hetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-
3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. októ-
ber 1-jétõl a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.
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2014 októberében indította útjára a
Máltai Szeretetszolgálat a „Min-

dennapi kenyerünk” nevû programját.
Ennek keretében havonta átlagosan 80
rászoruló család kapott egy-egy kenyér-
bérletet. A bérlet segítségével a csalá-
dok a Zápor utcai pékségében a fél kiló
kenyeret 50, az egy kiló kenyeret pedig
100 forintért vásárolhatták meg.  
Az Óbuda Békásmegyer Önkormány-
zata által támogatott és az Óbudai
Családi Tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ által koordinált akció si-
kerét jelzi, hogy egy év alatt már több
mint 1000 bérletet osztottak ki. Az ak-
ció keretében, az elmúlt egy év alatt:
• a havonta kiadott bérletek száma 79-
126 db között mozgott;

• az akcióban részt vevõ családok szá-
ma 64-120 között változott;
• a családok összesen 6045,5 kilo-
gramm kedvezményes félbarna és fe-
hér kenyeret vásároltak, amely „átszá-
molva” 12 ezer 91 darab félkilós ke-
nyérnek felel meg. (Összehasonlítás-
képpen: ennyi kenyérrel körbe lehet
keríteni az egész Óbudai-szigetet!)
A„Mindennapi kenyerünk” akció tovább
folytatódik. A programhoz az a kerület-
ben bejelentett lakóhellyel rendelkezõ
óbudai lakos csatlakozhat, aki:
a) legfeljebb havi 90 ezer forint nyug-
díjjal rendelkezik, vagy
b) az önkormányzat által megállapított
rendszeres települési támogatásban,
vagy a Kormányhivatal által megálla-
pított foglalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatásban részesül, vagy 
c) regisztrált álláskeresõ, vagy
d) közfoglalkoztatásban foglalkozta-
tott, vagy 
e) 3, vagy több gyermeket nevel.
(Az akcióról bõvebb felvilágosítás Ta-
pasztó Gábor családgondozótól kérhetõ a
06(20)576-8976-os telefonszámon, vagy
a cstan.info@kszki.obuda.hu címen.)

Egyéves a kenyérbérletÁlláskeresõ klub 
Õszi álláskeresés új lendülettel! III. kerületi lakosok
részére, októberben „Munka-közösség” néven ál-
láskeresõ klubot indítunk. A részvétel ingyenes. A
jelentkezés és a csatlakozási lehetõség a klub
egész ideje alatt nyitott. Témakörök: felkészülés az
álláskeresésre; az önismeret és az önbizalom erõ-
sítése; álláskeresési technikák; érdekérvényesítés;
aktuális információk a munkaerõ-piacról; ötletek
megosztása. Elsõ alkalom: 2015. október 5. (6 alka-
lom, minden héten hétfõn), 16-tól 18 óráig. (Hely-
szín: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ, Váradi Sándor utca 9-11. További infor-
máció: Rudik Sándor, tel: 250-3766.)

Új rendelési idõ
Felhívjuk a betegek figyelmét, hogy a Szent Margit
Rendelõintézet Tüdõszûrõ állomásának keddi
rendelési ideje november 1-tõl megváltozik. Az új
rendelési idõ: minden kedden 13-tól 19 óráig.

Ünnepség új idõpontban 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Õszike
utcai Idõsek Klubjának idõsek világnapi ünnepségét
október 19-én 11 órakor tartják a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). A rendez-
vényt összekötik a nyugdíjasház fennállásának 30.
évfordulójának megünneplésével.

Az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont ellátottjai idén ismét
almaszedéssel köszönt-
hették az õszt.

A z eseményt hatal-
mas érdeklõdés

övezte. A pomázi almás-
ba az intézmény minden
részlegérõl jelentkezõ

fiatalok és hozzátartozó-
ik egy ötven fõs busszal
utaztak, melynek költsé-
geit idén is Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata biztosította.

Az intézmény nagyon
fontosnak tartja és tá-
mogatja, hogy az ellá-

tottak és hozzátartozóik
minél több hasznos idõt
tölthessenek el együtt a
családias programon.
Az ilyen közösségi ese-
mények pozitív hatással
bírnak mind a szociális
foglalkoztatásban, mind
a nappali ellátásban

részt vevõ fiatalok csa-
ládi és társas kapcsola-
taira.

A friss levegõn eltöl-
tött órák kellemes ki-
kapcsolódást nyújtottak
mindenki számára. Az
almaszedés után közös
piknikkel zárult az õsz-

köszöntõ program. A le-
szedett és megvásárolt
almát az intézmény
minden részlegén tudják
hasznosítani, hiszen
szabadidõs programja
közt a háztartástan is
szerepel, ahol a fiatalok
megismerkedhetnek az
alma sokrétû felhaszná-
lásával.

Almaszedés Pomázon
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Könyvbemutató a Platánban
Guba Ildikó: „A halál nem program” - Buday-
Goldberger Leó élete címû könyvét mutatták be  ok-
tóber 15-én az Óbudai Platán Könyvtárban.

Óbudai anzixok 
„36 analóg felvétel a régi Óbudáról” címmel nyílt ki-
állítás Németh Kriszta fotóiból a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban. Az Óbudai Platán Könyvtárnak kö-
szönhetõ tárlat október 28-ig látható a Mátyás király
út 11-15. szám alatt.

Dal és tánc
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület az „Arany minõsítésû” dalkörébe
és tánccsoportjába vár énekelni és/vagy táncolni
szeretõ hölgyeket, urakat. (Érdeklõdni és jelentkez-
ni Domaniczky Gabriella kórustitkárnál lehet a 06-
20-430-3658-as telefonszámon.)

Szentendrei festõk arcképcsarnoka
A Magyar Festészet Napja (október 18.) alkalmából
október 16-án nyílik a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum legújabb idõszaki tárlata.
Szentendrén élõ és alkotó festõk speciális arckép-
csarnoka a kiállítás. Tóth József „Füles” fényképész a
mûvészek mûtermeiben kiválasztott és reprodukált
képeket, majd utólag kiegészítette az alkotókról ké-
szített portréival, melyek szervesen kapcsolódnak az
eredeti alkotásokhoz. Mindezek együtt láthatók a Fü-
lesre olyannyira jellemzõ tárlaton. (Megtekinthetõ no-
vember 15-ig. Cím: Korona tér 1.)

Megáll az idõ

Idõszaki kiállítás nyílt a fenti címmel a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. A digitális korunkat meg-
elõzõ idõszak hétköznapi idõmérõi lakásainkban a me-
chanikus órák voltak. Megjelenésükben felfedezhetõk
az ArtDeco letisztult és a SzocDeco funkcionalista stí-
lusjegyei. Ezeknek az óráknak lejárt az ideje, számuk-
ra megállt az idõ, de lakásdíszként érdemes megõrizni
õket, mert a magyar ipartörténet/iparmûvészet egy-
egy jeles és felejthetetlen darabjai. A kiállítás a Design
Hét Budapest 2015 eseménysorozat hivatalos része.
(Megtekinthetõ november 29-ig. Cím: Korona tér 1.)

Hol kapható?
Lapunk elõzõ számában olvashattak interjút dr. Gyõrfi
Károllyal, a „Keresztényüldözés a 21. században” cí-
mû kötet szerzõjével. A könyv sokak érdeklõdését fel-
keltette. Kapható a Libri könyvesboltjaiban, online is
megrendelhetõ a világhálón. A Kairosz Kiadó boltjá-
ban 20 százalék kedvezménnyel vásárolható meg. (A
Kairosz Kiadó legközelebbi boltja az Árpád híd pesti
hídfõjéhez közel található. Cím: XIII. Apály utca 2/d.)
E-mail: kairosz@hu.inter.net Telefonszám: 359-9825.)

„Mi közöm hozzá?” - ez
volt a mottója annak a di-
ákkonferenciának, mely
lezárta az Óbudai Múzeum
Holokauszt Emlékévhez
kapcsolódó projektjét. A
projektet múzeumpedagó-
giai díjjal jutalmazták. Az
elismerést dr. Hoppál Pé-
ter kultúráért felelõs ál-
lamtitkár adta át 

A z Óbudai Múzeum
közös projektet va-

lósított meg hat óbudai
középiskola 24 diákjá-
val tavaly õsszel. A mú-
zeum hat gondolatéb-
resztõ, inspirációs prog-
ramot biztosított a diá-
koknak, melyek között
szerepeltek múzeumi
programok, színházi-ne-
velési elõadás, érzéke-
nyítõ foglalkozás az elõ-
ítéletrõl szociológus-tré-
ner vezetésével, város-
történeti séta és zsinagó-
galátogatás is. A rendez-
vények impulzust adtak
a diákoknak a gondol-
kodáshoz, az alkotó-
munkához. 

A projekt célja volt
ugyanis, hogy a négyfõs
csapatok - mûfaji meg-
kötés nélkül - saját,
önálló véleményüket
tükrözõ alkotást hozza-
nak létre a zsidóság tra-
gédiájával kapcsolat-
ban, méghozzá a saját
életükre, az õket körül-
vevõ jelen világra vo-

natkoztatva azt. A kama-
szokhoz egyetlen kérés
volt csupán, a saját vála-
szok keresése: mi kö-
zöm nekem mindehhez
2014-ben?

A létrejött alkotásokat
(három rövidfilmet, il-
letve egy-egy szobrot,
plakátot, installációt) a
novemberi konferencián
mutatták be diák- és
szakmai közönség elõtt.
A diákok munkáira Verõ
Tamás rabbi, dr. Barna
Ildikó szociológus és dr.
Papp Richárd kulturális
antropológus reflektált.
Hitelessé és személyes-
sé Fahidi Éva Holo-
kauszt-túlélõ tette az el-
hangzottakat. A beszél-
getéseket Veiszer Alinda
újságíró vezette. A mé-
lyen átgondolt, komplex
projekt során az alkotó-
munka közösségi tevé-

kenységként, dialógu-
sok során valósult meg,
ahol a saját álláspont ki-
alakítása volt a legfon-
tosabb szempont. Ebben
a kontextusban a mediá-
tor szerepet felvállaló
múzeum, mint a történe-
lemrõl való felelõs gon-
dolkodás hiteles hely-
színe jelent meg. Az al-
kotások nem csupán az
érintett gimnáziumok-
ban szervezett vándorki-
állításokon, de az Óbu-
dai Múzeum honlapján
is megtekinthetõk: www.
obudaimuzeum.hu

Az országos múzeum-
pedagógiai évnyitóval
megkezdõdött a Múzeu-
mok Õszi Fesztiválja,
mely november 15-ig
országszerte 150 múze-
umban mintegy 1600
programmal várja az ér-
deklõdõket.

Múzeumpedagógiai nívódíj
az Óbudai Múzeumnak

Polgár Mónika projektvezetõ, Felbermann Judit, az Óbu-
dai Múzeum igazgató-helyettese és Népessy Noémi, az
intézmény igazgatója

FOTÓ: SÁROSPATAKI GYÖRGYI

P rogram idõseknek
október 20-án 14

órától az Aquincumi
Múzeumban. Elõre beje-
lentkezés szükséges!

Baden-Baden, Karls-
bad, Herkulesfürdõ…
Helyek, amelyek a XIX.
században gyógyvizük-
rõl váltak híressé. Ma,
amikor a gyógyfürdõk
és a gyógyturizmus újra
reneszánszát éli, talán
nem is gondolunk arra,
hogy a források vizének
gyógyító erejét már
2000 évvel ezelõtt is
használták. Az elõadás

során megnézzük, hogy
vizsgálták a rómaiak a
víz minõségét, milyen
különbözõ összetételû
vizeket, milyen nyava-
lyákra javasoltak. Ellá-
togatunk a felsõ tízezer
híressé, hírhedté vált
fürdõhelyére, Baiaeba,
elolvassuk Sulis istennõ
forrásába bedobált átok-
táblácskákat Bathban,
megnézzük, hol kúrálták
magukat a germán határ
mentén a harcokban
megfáradt katonák és
hova mehettek a leprá-
sok bajaikra enyhülést

keresni. Természetesen
mivel lakhelyünk, Buda-
pest is fürdõváros, annak
is utánajárunk, Aquin-
cum polgárai elmentek-e
a „Rudasba”. 

Gyógyvizek és gyógyfürdõk az ókorban
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulaj-
donában álló, nem lakás céljára szolgáló,
üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgá-
latán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., föld-
szint, pénztári órák hétfõn 15-tól 17.30, szer-
dán 8.30-tól 12 és 13-tól 16, csütörtökön 8.30-
tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos
megnevezését valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat,
és igazolnia kell a pályázati részvétel feltétele-
ként elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt (minden hónap utolsó
munkanapjának 12.00 órája) követõ 60 napig
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van
lehetõség, azok bontására minden hónap utol-
só munkanapján 12 órakor került sor az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyisé-
gében, melynek kiértékelésérõl a pénzügyi, tu-
lajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizott-
ság (a továbbiakban: bizottság) az azt követõ
ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget

annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása

van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben
- a bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három havi
összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfize-
tését a bérbeadó részére (a nyertes által befize-
tett bánatpénz összegét az óvadékba beszámít-
ják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a bérle-
ti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A
bánatpénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.)
készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári

órák hétfõn 15-tõl 17.30, szerdán 8.30-tól 12
és 13-tól 16, csütörtökön 8.30-tól 12 óráig). A
bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az
eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt

visszafizetik. 
Érvénytelen a pályá-
zat, amennyiben nem
tesz eleget a pályázati
kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. 
A pályázatok értéke-
lését követõen az
Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. a pályázókat írás-
ban értesíti. A pályá-
zat kiírója fenntartja a
jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a
tenderbontást követõ-
en tovább tárgyaljon,
zárt versenytárgyalást
tartson, illetve, hogy
a pályázatot indoko-
lás nélkül, részben
vagy egészében ered-
ménytelennek nyilvá-
nítsa.
A nyertes pályázónak a
megszerzési díj teljes
összegét a bizottság
döntésérõl történõ írás-
beli értesítés kézhezvé-
telét követõ 8 napon
belül az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. részé-
re meg kell fizetnie.

A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie,
hogy amennyiben a döntésrõl szóló értesítés
kézhez vételét követõ 30 napon belül a bérleti
szerzõdést nem köti meg, erre vonatkozó igé-
nyét a pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és
a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot el-
veszíti.
A bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba
kell foglalni, melynek költségei a bérlõt
terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyez-
tethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesí-
tési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-
3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. októ-
ber 1-jétõl a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.
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Az egri Eszterházy Károly
fõiskolán rendezték az
„International Seminar on
teaching teacher training
and education” címû ne-
veléstudományi konferen-
ciát szeptember 7-én. 

Az esemény a buda-
pesti Corvinus Egye-

temen tartott nemzetközi

ECER neveléstudományi
konferencia elõhírnöke-
ként neves külföldi elõ-
adók nézeteit mutatta be
a neveléstudományi terü-
let legfrissebb eredmé-
nyeirõl, jövõbeli kihívá-
sairól, valamint a gya-

korlatban felmerülõ
problémák megbeszélé-
sére adott lehetõséget.
Dr. Furka Ildikó meghí-
vást kapott arra, hogy az
Óbudai Gimnáziumban
folytatott oktatói tevé-
kenységével kapcsolatos
kutatói munkáját poszter
formájában bemutassa,
népszerûsítse. Munkáját
az angol nyelvû konfe-
rencia-kiadványba is be-
válogatták. Az esemé-
nyen hallottakkal a tanári
kar tudását és ismereteit
bõvítve, tapasztalatait to-
vábbadva járul hozzá a

gimnázium oktató-neve-
lõ munkájának fejlõdésé-
hez. A részvétel eredmé-
nyeképpen az iskola be-

kerülhet a nemzetközi
kutatások résztvevõi kö-
zé, ezzel is öregbítve an-
nak hírnevét.

A magyar népmese napja

Benedek Elek (1859. szeptember 30.-1929. au-
gusztus 17.) születésének évfordulóján ünneplik a
magyar népmese napját. Ennek célja, hogy a
könyvtárosok, az óvónõk, a pedagógusok és a me-
sével foglalkozó szakemberek, a meseszeretõ gyer-
mekek és felnõttek az eseményen megkülönbözte-
tett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más
népek meséi felé. A Szellõ utcai Logopédiai Ambu-
lancián mesedélutánnal emlékeztek a nagy mese-
íróra szeptember 30-án.

Tehetséggondozó szakkör 
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2015-2016-os
tanévben is elindítják matematikából az ingyenes
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájába
év közben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelent-
kezés nincs. Szakkörvezetõ: Számadó László.

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 2015-ben sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlá-
sával segítették az intézmény munkáját. A befolyt
összeg felhasználásáról még egyeztetés folyik az
óvodavezetéssel és a szülõk képviselõivel.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány ál-
tal kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségi-
zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanít-
ják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon. www.obuda-matek.hu) Thalész-Kör 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Olyan szolgáltatás a ját-
szócsoport a bölcsõdé-
ben, ahová várják az 1-3
éves korú gyerekeket szü-
leikkel együtt egy közös
játékra és egy ízletes
ebédre. 

A kerületben a böl-
csõdei rendszeren

belül jelenleg 3 játszó-
csoport mûködik, biz-
tonságos, családias kör-
nyezetben, ahol az elsõ
lépések zajlanak a külvi-
lág és a társak felé. A
gondosan felszerelt mi-
nõségi játékeszközök se-
gítik a kisgyermek testi-
lelki harmonikus fejlõ-

dését. A szakképzett kis-
gyermeknevelõ nevelé-
si, szocializációs és gon-
dozási mintát nyújt az
ide látogató családok-

nak. A programban a
szülõket szeretnék erõsí-
teni a szülõségükben, a
kisgyermekükkel való
minél jobb kapcsolat ki-
alakításában. 

A szolgáltatás hétfõtõl
péntekig 9.30-tól 12.30
óráig vehetõ igénybe a
következõ bölcsõdékben.
Kaszásdûlõ: Szérûskert
utca 35. Tel.: 388-6509.
Óbuda: Solymár utca
12. Tel.: 368-9291. Bé-
kásmegyer: Víziorgona
utca 1. Tel.: 454-0948.
Bõvebb információ:
www.obuda ibo lcso -
dek.hu

Játszócsoport a bölcsõdében

• A Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola tanulói az au-
tómentes világnap alkal-
mából a Hajógyári-szi-
getre kerékpároztak szep-
tember 18-án. A harminc
tagú csapat fegyelmezet-
ten, egymásra figyelve
tette meg a távot. A sziget

játszóterén vidáman és
gyorsan telt a délután. 

• Egy kisebb csoport-
tal vágtak neki a Tour
De Óbuda rövidtávjának
szeptember 20-án; a Fõ
térig, illetve vissza Bé-
kásmegyerre kerékpá-
roztak. 

Biciklis diákok

Neveléstudományi sikerek az Óbudai Gimnáziumban
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szoba-
festés, gipszkartonozás, parkettásmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! A legkisebb munkát is
elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30)948-4000
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p
9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor. Tel.: 06 (20)321-0601
� Társasházak közös képviseletét vállaljuk
kettõs aláírással, személyes, egyedi ügyfélfo-
gadással. Cégünk a III. kerületi Önkormány-
zatnál regisztrált. Tel.: 06(30)268-2265, ale-
comteam@t-online.hu
� Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap,szifon,wc-
tartály,radiátor, csere javítás 06 70 642 75 26
� Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázá-
sok csõtörések megszüntetése.Víz és fütés-
szerelés. Te.: 06(20)491-5089

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klí-
maberendezések javítása. Hétvégén is hívható.
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempézés,
villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, -
javítás, kõmûves és asztalos munkák garanciá-
val. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Nemzetközi horary konzulens diplomával,
20 éves tapasztalattal vállalok személyes, kér-
dõ, éves, havi elõrejelzést, tanácsadást. Tarot.
Tradicionális káldeusi asztrológia. Oktatás is.
Tel.: 06(70)244-2538
� Vízvezeték-fûtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Lakásfelújítás, tisztaságifestés. Üres laká-

sokra árkedvezmény, garanciával. Tel.: 787-
1332, 06(20)986-3129
� Irodai takarítást vállalok. Kolosy tér kör-
nyékén. Tel.: 06(30)302-7691
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galé-
ria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Lakásfelújítás, építkezés A-Z-ig. Ács, kõ-
mûves, burkoló, festõ, víz, fûtés, villanyszere-
lés, stb. Tel.: 06(30)479-2776
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízsze-
relés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Társasházkezelést, közös képviseletet vál-
lalunk, korrekt, megbízható módon, referenci-
ákkal. Tel.: 274-6135; 06(70)561-1174. E-
mail: flotthometeam@gmail.com
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalattal,
felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni vállal-
kozók, gazdasági társaságok könyvelését, bér-
számfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott ön-
töttvas kádját! A bontás árának töredékéért fel-
újítjuk. Tel.: 06(20)529-4180
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
�TV javítás helyszínen is garanciával, ingyenes
kiszállás (LCD, LED TV-t és monitort vásárolok,
hibásat is!). Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-3057
� Álom meditáció. Mit jelentenek a vissza-
térõ álmok? A tanfolyamon megtudod! Ta-
nuld meg álmaidat értelmezni, felhasználni.
Hétvégi kurzusok Óbudán. www.alom-med-
itacio.webnode.hu, www.facebook.com/
alommeditacio

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés min-
den szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvo-
si Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-

9406, 06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán
fõorvos

� Személyes problémák megoldása, korsze-
rû, alternatív módszerekkel. Dr. Szabó Szi-
lárd. Tel.: 06(20)921-2899
� Mozgásgyógyászat (csillaghegyi HÉV-
megállónál) okt. 20-ra és 22-re ingyenes álla-
potfelmérés, november 15-ig félárú nyitási
akciót hirdet. Számlaképes gyógyítókat vár.
Tel.: 06(20)257-8483
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Pedikûr-manikûr házhoz megy. Nyugdí-
jas kedvezmény. Tel.: 06(20)806-7783
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot
okozó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-
9241
� Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás
rendelése: Dunamed rendelõ, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531

� Nyelvtan- és  irodalomkorrepetálást vál-
lal bármely korosztálynak foglalkozását sze-
retõ, gyakorlott tanárnõ. 06(30)827-3883
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár.
Tel.: 06(20)801-7580
� Általános iskolás gyerekek délutáni-esti fel-
ügyeletét, tanítását, kísérését vállalja nyugdíjas
pedagógus. Tel.: 06(20) 801-7580
� Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvészeti-
oktatói gyakorlat van. Bármely korosztálynak
10 éves életkortól. E-mail: szamoca5@citro-
mail.hu Tel.: 06(30)609-9151
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol beszédcentrikus oktatás 25 éves
nemzetközi tapasztalattal, kezdõtõl a felsõfo-

kig. Személyesen vagy Skype-on is. Ár: 3000
Ft/60 perc. Tel.: 06(70)244-2538
� Matematika, német, angol, fizika. Felzár-
kóztatás, érettségi, nyelvvizsga. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-
6410
� Olasz nyelvoktatás kezdõtõl haladóig,
nyelvvizsgára felkészítés, vidám egyénre sza-
bott haladás. Tel.: 06(30)355-5744
� Olaszul nyelv oktatása (gazdasági is).
Tel.: 06(30)602-3494; meszaros494@t-
online.hu
� Érettségi egy vagy két év alatt megsze-
rezhetõ, folyamatos becsatlakozással! Szere-
tettel várunk. Tel.: 06(70)626-3866
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matematikából korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnõ  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Matektanítás másképp a Flóriánnál, egy
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
� Matematika, fizika, kémia tanítás önnél,
általánostól-fõiskolásig. Ingyenes próbaóra!.
Tel.: 06(70)647-2243
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 367-
8160, 06(20)243-9043

� Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel.
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Autó felvásárlás! Használt, régi, roncs!
Forgalomból ingyen kivonjuk! A hét minden
napján.06(70)622-0123
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron!
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órákat,
porcelánokat, bizsukat, könyveket, zongorát,
írógépet, varrógépet, szõrmét, hagyatékot. Díj-
talan kiszállással. Tel.: 06(30)308-9148
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Óbuda antikvitás üzletünk készpénzért
vásárol borostyánt, ékszereket, bútort, fest-
ményt, porcelánt, órákat, ezüsttárgyakat, lak-
berendezési tárgyakat és teljes hagyatékot.
Cím: 1036 Bp., Lajos u. 38. (Kolosy piacnál,
az árkádok alatt.) Tel.: 06(20)563-1491
� Bélyeget, papír és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk. VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
� Briliáns régiség, arany, ezüst vásárlás
azonnali fizetéssel. Tel.: 06(20)590-5284,
+36(1)792-1692. Cím: V. ker Kígyó utca 4-6.
� Zsazsa Galéria gyûjtõi árakon vásárol!
Törtaranyat, fazonaranyat, ezüstöt, antik
ezüstöt, borostyánt, korállt, márkás órákat,
porcelánokat, festményeket, dísztárgyakat.
Teljes hagyatékot! XIII. ker Hollán Ernõ u. 4.
Tel.: 350-4308, 06(70)884-4084

Régiség

Elad-vesz

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3
fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

��Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltávo-
lítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Dr. Czeiner Béla nõgyógyász fõorvos
magánrendelése: kedd délután Szõlõ utca,
minden páros hét péntek délutánján
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ
munkanapokon: 06(20)480-3953

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747

� Tetõfedés, ács és bádogos munkák!
Cserép, pala, zsindelyezés, tetõk javítása,
készítése, bádogozása, ereszcsatornák cse-
réje. Lapostetõk szigetelése, viharkár utáni
helyreállítás. Tel.: 06(30)513-1112

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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� Borostyán-korall ékszer felvásárlás
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól,
ezüst 350 Ft-tól. Mindenféle régiséget, órá-
kat, porcelánokat, érmét, kitüntetést, képesla-
pokat, pengõt, készpénzért teljes hagyatékot.
Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Üzlet: V. ker.,
Szent István krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Szakszerû családfakutatást vállalok!
Hívjon bizalommal! 06(70)931-1070 
� Nyugdíj! Ki számolja ki, mennyi lesz
majd a nyugdíja? Érdekelné, hogyan lehet
40.000 forinttal több nyugdíjjáruléka? Várom
hívását! Kallós Péter, 06(20)978-0011
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Lehet megérné eladni lakását? Eladjuk,
munkadíj 3%, hívja irodánkat: 06(20)960-0600
�Családi házra vágyik? Elcserélném salgó-
tarjáni 105 nm-es, igényesen kialakított csalá-
di házamat III. kerületi lakásra, panel is lehet.
Tel: 06(20)911-0200

� II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2 üzlethelyiség, 18,4 MFt-ért eladó.
Tel.: 06(20)498-4847
� Szépvölgyi útnál, Virág Benedek u.-ban 70
m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, garázsos + tároló
öröklakás 29,5 millió Ft. Tel.: 06(70)615-4350

� Óbudai, Váradi utcai, II. emeleti, 34 nm-
es, konvektoros, összkomfortos lakás 11,5
millió forintért eladó. Tel.: 06(20)390-4087;
06(20)573-9326
� Csillaghegyen 110 m2-es, földszintes, alá-
pincézett ház 36 MFt-ért eladó. Tel.:
06(20)332-0371

� 19-20. századi magyar és régi külföldi
festmények, mûtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900.
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Ne-

mes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Életjáradéki szerzõdést kötnék idõs sze-
méllyel kölcsönös szimpátia esetén. Tel.:
06(20)449-9644

� Gyakorlott, megbízható, nemdohányzó
hölgy takarítást, vasalást vállal, rendes csalá-
doknál, referenciával. Tel.: 06(30)254-0862
� III. Bécsi út végén, parkkal rendelkezõ, 5

lépcsõházas társasház,
számlaképes, ügyes kezû
gondnokot, kertészt-házta-
karítót keres. Jelentkezni
lehet írásban, Pyramidon
Kft. 1033 Budapest, Ka-
szásdûlõ u. 3. E-mail:
pyramidonkftkepviselet@
gmail.com
� Irodai takarítást válla-
lok. Kolosy tér környékén.
Tel.: 06(30)302-7691
� Óbudai varrodába ke-
resünk, szakképzett varró-
nõket teljes munkaidõre,
vasalónõt 4-6 órás idõre.
Tel.: 06(30)948-4392,
nemethrudolf1@gmail.com
� Óbudai családi napkö-
zibe keresünk tapasztalattal
rendelkezõ dadust és csec-
semõgondozónõt. Érvé-
nyes eü-könyvvel elõny-
ben! bolcsiobuda@gmail.
com

� Kolosy üzletházban 27
m2-es üzlet eladó, kiadó a
fõbejárattal szemben. Tel.:
06(20)942-6883

Üzlet

Állás

Életjáradék

Festmény

� Eladó lakást keresek a kerületben! Vá-
rom hívását! 06(20)333-7998

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

Egyéb

Számítógép

� Kastélyok, színházak részére készpénzért
vásárolok bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat, csillárokat, hangszereket, órákat, ki-
tüntetéseket, ruhanemût, ezüstnemût, teljes
hagyatékot hétvégén is. Tel.: 06(70)234-8221

� Vásárolok mindennemû régiséget,
órákat, érméket, porcelánokat, könyveket,
bizsukat, festményeket, bútorokat, ezüst
nemûket, hanglemezeket, teljes hagyaté-
kok kiürítéssel. Díjtalan kiszállással. Mol-
nár Enikõ. Tel.: 06(20)365-1042

� Kastélyok berendezéséhez vásárolok
nagyméretû és kisméretû festményeket,
ezüsttárgyakat, 6-12 evõeszközkészleteket,
aranyékszereket, borostyánt stb., bútoro-
kat, órákat, porcelánokat, bronztárgyakat,
egyebeket. Kiszállás díjtalan! Üzletünk:
06-1-789-16-93, 06(30)382-70-20
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot
hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, Saroglya utcá-
ról nyíló építési telkek értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerint:

Magánszemélyek, befektetõk figyelem! 
A III. kerület Saroglya utcában, Ürömhegy fejlõdõ részén, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetõséggel rendelkezõ,
kedvezõ adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!  
Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 113 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1021 m2.  
Irányár: 29.527.559 Ft + áfa, összesen: 37.500.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
2. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 114 hrsz. alatti telek 
Terület: 1035 m2.  
Irányár: 29.921.260 Ft + áfa, összesen: 38.000.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 115 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1034 m2.  
Irányár: 29.921.260 Ft + áfa, összesen: 38.000.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
4. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 116 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1032 m2.  
Irányár: 29.842.519 Ft + áfa, összesen: 37.900.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
5. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 117 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1029 m2.  
Irányár: 29.763.779 Ft + áfa, összesen: 37.800.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
6. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 118 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1000 m2.  
Irányár: 31.732.283 Ft + áfa, összesen: 40.300.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
7. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 126 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1003 m2.  
Irányár: 27.637.795 Ft + áfa, összesen: 35.100.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft.
8. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 127 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1000 m2.  
Irányár: 27.559.055 Ft + áfa, összesen: 35.000.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft.
9. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 128 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1007 m2.  
Irányár: 30.551.181 Ft + áfa, összesen: 38.800.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.900.000 Ft.
10. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 129 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1009 m2.  

Irányár: 27.795.275 Ft + áfa, összesen: 35.300.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft.
11. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 132 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1099 m2.  
Irányár: 28.740.157 Ft + áfa, összesen: 36.500.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft.
12. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 134 hrsz. alatti telek 
Terület: 1289 m2.  
Irányár: 31.968.504 Ft + áfa, összesen: 40.600.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft.
13. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 135 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1006 m2.  
Irányár: 29.133.858 Ft + áfa, összesen: 37.000.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft.
14. Bp., III. ker. Saroglya utca 22815/ 141 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1396 m2.  
Irányár: 36.535.433 Ft + áfa, összesen: 46.400.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.600.000 Ft.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától

számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-
nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázók-
nak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb 2015. november 2. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújta-
ni az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14 órakor a Bp., III. kerület Mo-
zaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül
sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Te-
lekhasznosítási Osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Pályázati felhívás 
Saroglya utcai építési telkek értékesítésére II. ütem
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Az immár hagyományos õszi takarítási akciót október 5-tõl 18-ig rendezi az önkormány-
zat a városrészben. Az ingyenes elektromos és elektronikai, valamint egyéb veszélyes
hulladék begyûjtésének idõpontja: október 17-én 8-14 óra között. Helyszínek: Heltai Je-
nõ tér; Csobánka téri rendelõ mögött; Mátyás király út-Batthyány utca sarok; Római tér

Az európai uniós programo-
zási idõszakhoz illeszkedõ,
magyar vízstratégia 2020-
ig tartó magyar vízstraté-
gia tervezete, a Kvassay
Jenõ Terv (KJT) elkészült
idén augusztusban - adta
hírül az Országos Vízügyi
Fõigazgatóság.

A z Alaptörvény meg-
fogalmazása szerint

a vízkészlet, mint termé-
szeti erõforrás, a nemzet
közös örökségét képezi,
melynek védelme, fenn-
tartása és a jövõ nemze-
dékek számára megõrzé-
se az állam és az állam-
polgárok kötelessége is. 

Avízstratégia tartalmaz-
za a következõ öt év alap-

vetõ vízpolitikai célkitûzé-
seit és a stratégia végrehaj-
tásához szükséges eszkö-
zök felmérését. Ahhoz
azonban, hogy a stratégia
sikeres lehessen, alapvetõ
fontosságú a szakmai, a tu-
dományos, társadalmi és
politikai konszenzus kiala-
kítása. A magyar vízstraté-
gia megalkotása és sikeres
végrehajtása minden érin-
tett szereplõ érdeke, köte-
lessége, ezért az önkor-
mányzat is konstruktívan
segíti a Kvassay Jenõ Terv
alakítását. (A stratégia ter-
vezete a www.vizugy.hu
honlapon elérhetõ és le-
tölthetõ. Vélemények küld-
hetõk a kjt.forum@vizugy.
hu e-mail címre.)

Elkészült a magyar vízstratégia 

A források a felszín alatt
található vizek (talajvi-
zek, rétegvizek, karsztvi-
zek) rendszerint természe-
tes felszínretörései, me-
lyek lehetnek állandóak
vagy idõszakos jellegûek.

APilisi Parkerdõ Zrt.
az erdõterületein lévõ

állandó forrásokhoz a víz
hasznosítása érdekében
számos, úgynevezett for-
rásfoglalást épített; a Pilis-
ben és a Visegrádi-hegy-
ségben fakadó 143 forrás-
ból 79-et alakítottak ki
ilyen módon, melyek több-
ségébõl idõszakosan vagy
folyamatosan folyik a víz.  

A felszínre bukkanó víz
foglalatba helyezése védi a
vízfolyást mint víztani és
természetvédelmi értéket,
egyúttal a túrázók, kirán-
dulók számára elérhetõbbé
is teszi azt. Az Országos
Kéktúra nyomvonalának
felújítása során a Pilisi
Parkerdõ Zrt. munkatársai

a kiépített forrásokat pihe-
nõ- és tûzrakóhelyekkel
vették körül, így nagy ré-
szük mára alkalmassá vált
arra, hogy a természetjárók
túrájuk állomáshelyeiként
gondoljanak rájuk.

A forrásokról
A Pilisben és a Visegrá-

di-hegységben található
kiépített, bõvizû források
vízminõségét a Pilisi Park-
erdõ Zrt. általában évente
bevizsgáltatja. Fontos tud-
ni azonban, hogy a forrás-
víz minõsége a vízhozam-
tól, évszaktól függõen vál-
tozhat, ezért nagyon fon-
tos, hogy a bevizsgálás
eredményeitõl függetlenül
a források vizét mindenki
csak saját felelõsségére fo-
gyaszthatja! A stabil víz-
hozammal rendelkezõ ki-
épített források vízminõ-
sége - amilyen például a
visegrádi Apátkúti-völgy-
ben található Kaán Ká-
roly-forrás - nagy való-

színûséggel egész évben
fogyasztásra alkalmas. 

A gyalogos természetjá-
rók számára a források
korlátlanul rendelkezésre
állnak. Kezet moshatunk,
a túra közben kiürült kula-
csunkat megtölthetjük. Ha
otthoni fogyasztásra sze-
retnénk vizet vinni, akkor
az erdõterületre személy-
gépkocsival való behajtás-
hoz úthasználati engedély
kiváltása szükséges. Eze-
ket a Pilisi Parkerdõ Zrt. il-
letékes erdészetei, illetve a
zrt. központja adja ki. 

Forrásnevek
és legendák
A Pilis és a Visegrádi-

hegység forrásainak leg-
többen csak töredékét is-
merik, holott a közis-
mert Lajos-forrás mel-
lett olyan figyelemre
méltó nevû források is
várnak a túrázókra, mint
az Asszonyfej-forrás, a
Leány-kút, a Hideglelõs-
forrás, az Urak Asztala-
forrás, a Hétvályús-forrás
vagy az Édeslyuk kunyhó
forrása. Mivel a források
az emberiség korai szaka-
szában is fontos víznye-
rõhelyet biztosítottak, szá-
mos legenda, mítosz vagy
monda kapcsolódik hoz-
zájuk. Egyes helyek tradi-
cionális zarándokhellyé
váltak, mint például a
dömösi Kaintz-forrás mel-

lett lévõ Szentfa-kápolna,
a pilisszentkereszti Szent-
kutat pedig korábban az
egész környezõ vidék cso-
datevõ helyként ismerte,
mivel többen is bámulatos
módon meggyógyultak ví-
zétõl.  A forrás zarándok-
hellyé vált, felette kis ká-
polnát emeltek. Jellemzõ,
hogy a középkori kolosto-
rok források közelébe tele-
pültek, ezek romjai ma is
láthatók. Ilyen például a
pilisszentkereszti ciszterci
vagy a pilisszentléleki és a
budaszentlõrinci pálos ko-
lostorrom. A források ter-
mészeti értékét a vízminõ-

ség, a körülöttük vagy
bennük élõ élõvilág, vagy
kultúrtörténeti értékük je-
lenti. Hazánkban a termé-
szetvédelmi törvény értel-
mében minden forrás vé-
dett.

Õszi túra a Pilisben
Az Összefogás Óbudáért Egyesület mindenkit vár
október 18-ai õszi túrájára a Pilisbe. Útvonal: Két
bükkfa-nyereg-(Fekete-kõ)-700 méteren a Pilisben-
(Pilis-tetõ)-Grófi út-Pilisszentkereszt-Szurdok-Szent-
kút-Pilisszentkereszt. A túra hossza: 13 kilométer;
szintemelkedés 150 méter. Találkozó: 8.40 órakor a
Szentlélek téren, a HÉV-pótló megállójában. Érke-
zés: Szentlélek tér, a késõ délutáni órákban. Idõ-
pont: október 18. (A túrára a 06-30-350-8359-es te-
lefonszámon vagy az info@osszefogasobudaert.hu
e-mail címen lehet jelentkezni.) 

Forrásvizek foglalatban

Takarítsuk ki Óbudát!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik
utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ
ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a
megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó
ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik
az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél veze-
tett 12001008-00140645-00100001 számú letéti
számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályáza-
ti biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb 2015. november 2. (hétfõ) 12 órá-
ig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthe-
tõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14
órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt,
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében
kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályá-
zat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb
vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló,
2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Ál-

lamot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Tatai Önkormányzatot elõ-
vásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rende-
zése érdekében, az állam által az állampolgárok tulaj-
donában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értel-
mében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingat-
lanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában
lévõ egyes vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló,
18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatá-

rozottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az
értékesítési, helyiség- és telekhasznosítási osztály
430-3463-as és a 430-3466-os telefonszámain lehet
kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályá-
zatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, Ár-
pád utcáról nyíló, 2 db telekingatlan értékesítésére az alábbiakban

III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felõli oldalon, L4-
III-O/A övezetbe tartozó, 35 % beépítési lehetõséggel rendelkezõ önkormányzati
tulajdonú MÉLYFEKVÉSÛ ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK! Az övezet terüle-
tén legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület helyezhetõ el. Az Árpád utcában elektro-
mos áramellátás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.  

Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/2 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.

2. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/3 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.

A telkek beépíthetõségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tar-
talmazza. A fenti adatok tájékoztató jellegûek, ezeknek az építési engedélyben
történõ érvényesíthetõségéért a Kiíró nem vállal felelõsséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az
irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásá-
tól számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.
A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-

tot zárt borítékban, legkésõbb 2015. november 2. (hétfõ) 12 óráig van lehetõsé-
gük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14 órakor a Bp., III. kerület Mo-
zaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül
sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõ-
vásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által
az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásá-
ról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a
meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség-
és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain le-
het kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül to-
vábbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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A sport területén kiemelke-
dõ helyet foglal el a gyerme-
kek rendszeres testmozgás-
ra való nevelése. Ennek ér-
dekében Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezésére
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a 2015/2016-os
tanévtõl ingyenes korcso-
lyaoktatást biztosít a kerü-
leti fenntartású iskolákba
járó diákoknak. 

Aprogram szeptem-
ber második heté-

ben kezdõdött, melynek
elsõ szakaszában a 2.
osztályosok vesznek
részt a tanterv szerinti
testnevelés órák keretein
belül. Az edzéseket
2015. szeptember 7-tõl
2015. november 20-ig,
11 héten keresztül, heti
egy alkalommal, kedden,
szerdán és csütörtökön
tartják az óbudai Gepár-
dok Jégcsarnokban.

A program elsõ sza-
kaszába az Óbudai Har-
rer Pál Általános Isko-
la, az Elsõ Óbudai Né-
met Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Isko-
la és a Krúdy Gyula
Angol-Magyar Két Ta-
nítási Nyelvû Általános
Iskola intézményeit
vonták be. 

Az oktatás célja nem-
csak az alapok elsajátítá-

sa és a biztos korcsolyá-
zó tudás megszerzése,
hanem az, hogy a gyere-
kek a játékos feladato-

kon keresztül megsze-
ressék a sportot. Megta-
nulják a diákok, hogy a
csúszós felületen ho-
gyan irányítsák a kor-
csolyájukat, lökjék el
magukat, fékezzenek,
vagy éppen álljanak fel
esés után. A csoportok-
kal két edzõ foglalkozik,
akik elsõ alkalommal
felmérik a gyerekek tu-
dását, majd ezt követõen
kezdõ és haladó csopor-
tokkal folyik az oktatás.
Kiváló mozgáskoordiná-
cióra lehet szert tenni,
mely más sportok alap-
jainak elsajátításában is

nagy segítséget jelent-
hetnek. Az oktatás 40-45
perces, mely a bemelegí-
téssel, majd a tanultak
ismétlésével kezdõdik.
Ezt követi az új elemek
tanulása, az órát játékos
foglalkozás zárja.

A program által fel-
ölelt idõszak lehetõséget
nyújt a korcsolyázás
alapjainak elsajátítására.
Bízunk benne, hogy en-
nek a programnak is
nagy sikere lesz, sok
gyermeknek szerezhe-
tünk élményeket ennek
a méltán népszerû téli-
sport elsajátításával. 

Mozgáskoordinációs alapok a jégen

Diákok ingyenes korcsolyaoktatása 

Sporttábor az õszi szünetben 
A MULTI Vízisport Egyesület 9-15 éves korú fiatalok-
nak úszó- és kajakoktatással egybekötött egésznapos
sporttábort szervez az õszi szünetben. Idõpont: októ-
ber 26-30. 9-tõl 17 óráig. Napirend: gyülekezõ 8-9 óra
között; 9.30-11 óra sportfoglalkozás; 12 óra három fo-
gásos ebéd; 14.30-16 óra sportfoglalkozás, vízikressz
oktatás; 16.30 óra uzsonna; 17 óra táborzárás. Rész-
vételi díj: úszni tudóknak 12.000 forint, úszásoktatás és
kajak oktatás 18.000 forint.Jelentkezés:október 21-ig,
e-mail: multikajak@freemail.com, tel.: 06-20-936-2070.

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatá-

nak csapata is képvisel-
tette magát szeptember
11-én a Budapesti Kerü-
letek VII. Foci Tornája
és Családi Napja sport-
rendezvényen. A mérkõ-
zéseket mindvégig szo-

ros küzdelem jellemezte.
A XIX. kerület csapatá-
nak a döntõben a III. ke-
rületiek együttesét a le-
hetõ legszorosabb küz-
delemben, 3:2-re sike-
rült legyõznie. A tornán
az elõkelõ II. helyezést
érte el így Óbuda. 

Ezüstérmes focicsapat

N yugdíjasoknak ren-
deztek pingpong-ver-

senyt Volper László mester-
edzõ közremûködésével a
Kiskorona utcai idõsklub-
ban szeptember 29-én. Az
Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény fontosnak
tartja a mozgás kiemelt sze-
repe mellett a sport közös-
ségteremtõ erejét is - mond-
ta Müller Istvánné intéz-
ményvezetõ a megnyitón.
A díjakat Bús Balázs pol-
gármester adta át.

Szüreti asztalitenisz kupa 

Az Európai Sporthét prog-
ramjainak is része volt az
idei második óbudai ke-
rékpáros nap, a Tour de
Óbuda õszi programja. 

A 2015. évi második
Tour de Óbuda is

esõsen kezdõdött szep-
tember 20-án, de ha-
mar kellemes, késõ-
nyári napsugarakban
kerékpározhattak részt-
vevõk.

A hagyományostól el-
térõen a Szentendréig
tekerõk egy órával ko-
rábban, 8 és 9 óra között
indultak el. Az elsõk
még a szemerkélõ esõ-
ben kezdték el a távot
teljesíteni, de a 9 órai
vezetett túrán már szép
számban csatlakoztak a
két vezetõ kerékpáro-

sunkhoz. Összesen 310-
en regisztráltak, akik
közül egy szerencsés a
délutáni sorsoláson is-
mét értékes kerékpárral
térhetett haza. A nyere-
ménysorsolás elõtt jóté-
konysági tombolát szer-
veztek az Összefogás
Óbudáért Egyesület ré-
szére. 

Tour de Óbuda: európai sportesemény

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a megajánlott vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfo-
gadására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pá-

lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a
pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb
2015. november 2. (hétfõ) 12 óráig van

lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosí-
tási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. no-
vember 2-án 14 órakor a Bp., III. ke-
rület Mozaik utca 7. szám alatt, az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos
helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja azon jogát,
hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot indokolás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett
ingatlanokra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI. törvény ér-
telmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdon-
ba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII.
törvény értelmében a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése
érdekében, az állam által az állampol-
gárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a
értelmében a kárpótlásra jogosultat a
meghirdetett ingatlanra elõvásárlási
jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormány-

zat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet
3. paragrafusában meghatározottak szerint
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3465-ös tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, va-
lamint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp. Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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Immár harmadik alkalom-
mal rendezték az Óbudai
Bornapokat a Fõ téren
szeptember 26-án és 27-én.

Aválasztékban nem
volt hiány. Neves

borházak, kisebb családi
pincészetek gondoskod-
tak a minõségi borokról
olyan széles skáláját tár-
va a látogatók elé a jófé-
le fehéreknek, testes
vagy gyümölcsös zamatú
vöröseknek, könnyû ro-
séknak, hogy nem volt
könnyû a választás. Új-
donságnak számított,

hogy ezúttal a pezsgõ-
kedvelõk is hódolhattak
szenvedélyüknek, mert a
gombai szõlõbirtok nem

csak borait hozta el, ha-
nem pezsgõkülönleges-
ségeit is, élükön a nyers
pezsgõvel.

Budapesten rengeteg helyen
lehet jókat enni és inni, de
vannak helyek, ahol az íze-
ket valami rendkívüli adott-
ság is felerõsíti: a hangulat.
A római-parti Kócsag Bisztró-
ban egyszerre van jelen a
nosztalgia, valami békebeli
elegancia, és persze a csalá-
dias légkör. Mindez egy cso-
dálatos, nemrégiben felújí-
tott partszakaszon. 

Vannak kisvendéglõk,
amelyekbe egy pilla-

nat alatt bele lehet szeretni.
A belsõtér kialakítása is
ennek kedvez: ha valaki
nem akar látszani, hanem
csak egy sör és jó ebéd
vagy vacsora mellett be-
szélgetni akar, elbújhat,
hogy egyedül maradjon
partnerével és az ízekkel.
Ha valaki a tágabb pers-
pektívákat kedveli, annak
ott a hatalmas, csodálatos
és Dunára nézõ pazar kert.
Itt a hangulat még oldot-

tabb, gyerekek futkosnak,
játszanak, hiszen számuk-
ra ez mindennél elõbbre-
való. A kert télen is nyitva
van, a melegítõ berendezé-
sek és a pokrócok olyan-
kor elmaradhatatlan tarto-
zékai a szerviznek. 

Az ételválaszték minden
igényt kielégítõ, ráadásul
mindent a rokonszenves
tulajok készítenek, õk is
szolgálják fel, mert egy
családi vendéglõben így
dukál. A „Nagyi M kony-
hájából” nemcsak egy rek-
lámszlogen, hanem karak-

teresen képviseli a hely el-
bûvölõen házias jellegét.

A szárnyasok fejedel-
mét, a libacombot válasz-
tottuk. A hús omlós volt,
amit a kötelezõ hagymás
tört burgonyával és párolt
káposztával szolgáltak fel,
de mégsem a megszokott
módon. Minden íze tarto-
gatott valami egyedit, va-
lószínûleg ezt hívják a séf
sírig õrzött titkának. A fû-
szerezés nem tolakodó,
mondhatni: az egyszerûsé-
ge adta a nagyszerûségét.
Melegség tölti el a vendé-

get amikor beleharap, és
észre sem veszi, hogy ettõl
a pillanattól csak az ételre
szenteli minden figyelmét.
Aki egyéb kulináris élve-
zeteket keres, az étlapon
más ételkülönlegességeket
is talál. Awokban sült csir-
ke, sült kolbász, többféle
füstölt húsból készült só-
let, grillsajt, saláta, gulyás-
leves mind-mind maga a
kísértés. Azt talán monda-
ni sem kell, hogy kihagy-
hatatlan a pontyhalászlé,
és még a hekk is olyan
friss, mintha most fogták
volna.

A sör rajongóinak 45
féle nedû (cseh, belga, né-
met kézmûves sörök) kel-
leti magát, és meg kell je-
gyezni, hogy megfizethe-
tõ áron, ami ugye nem
mindig jellemzõ a ven-
déglõkre. A borválaszték
sem hagy kívánnivalót
maga után, az olcsóbb és
a drágább itókák egyaránt

simulékonyan kísérik az
ízletes fogásokat. A hely
egyik népszerû szolgálta-
tása, hogy egyedi beje-
lentkezés alapján szíve-
sen vállalják kisebb ren-
dezvények, születésnapi
bulik lebonyolítását.

Egy szó, mint száz ez
egy elbûvölõ étterem,
ahol egyszerû, nagyon él-
vezhetõ fogásokat szol-
gálnak fel, kiemelkedõ
színvonalú alapanyagok-
ból. Óbuda egyik egye-
dülálló vízparti ékessége.

(Cím: Római-part 25.
Telefonszám: +36-30-991-
0616.)

Szöveg és fotó: 
Rózsavölgyi Gyöngyi,

Vértes György 

Borok és ritmusok

Terítéken Óbuda

Kócsag bisztró, Nagyi M konyhája

FOTÓK: KOCSIS LÁSZLÓ
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FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órá-
tól tartja a Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában. Elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 06(30)365-0862-es
számon, ahol külön idõpont egyezte-
tésére is mód van.

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdûlõ utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdûlõ utca 7.) a hónap harmadik keddjén 17-tõl 19 óráig (legközelebb
október 20-án) ingyenes jogsegélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéddel.
(Érdeklõdni a 367-8791-es telefonszámon lehet.)
• Varga Mihály országgyûlési képviselõ megbízásából ingyenes jogse-
gélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19
óráig és dr. Kõvári Béla minden hónap harmadik csütörtökén 18-tól 20
óráig Varga Mihály országgyûlési képviselõ irodájában (Bécsi út 77-79.,
Bokor utca-Galagonya utca sarok). Bejelentkezés nem szükséges. Érdek-
lõdni a 06(20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából, a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd, minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól 18 óráig.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca
17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-
órát tart, melynek keretében minden második csütörtökön dr. Hecsei Pál
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott a 06-30-546-2202-es számon.)
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-
tében, hétfõn 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus ut-
ca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az
MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében, hétfõn
16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.Tel.: 368-9464).
• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János építész in-
gyenes építési tanácsadása minden hónap második csütörtökén 18-tól 19
óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél (Mátyás király út 13-15. Be-
jelentkezés legkésõbb két nappal a tanácsadást megelõzõen a 06-70-967-
1493-es telefonszámon, vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni a
06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí-
men lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)

Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél
Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján
17-tõl 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.: 06-30-883-2123.
Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18 órától.
Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál. Tel.: 06-30-905-9175.
Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 17 órától.
A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-
967-1493-as telefonszámon.
(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb oldali épü-
letszárnya.)

Elõadás a köznevelésrõl
A Kereszténydemokrata Néppárt soron következõ rendezvénye
november 3-án 18 órakor lesz a Selyemgombolyítóban. Dr.
Hoffmann Rózsa országgyûlési képviselõ tart elõadást „Az új
köznevelési rendszerünk” címmel. (Helyszín: Selyemgombolyító,
Miklós tér 1.)

MIGRÁCIÓ MAGYARORSZÁ-
GON A XIX. SZÁZADBAN.
Raffay Ernõ történész lesz az
újrainduló Óbudai Nemzeti Es-
tek következõ meghívott elõ-
adója. Házigazda: Z. Kárpát Dá-
niel, a Jobbik alelnöke. Idõpont:
2015. október 30. 18 óra. Hely-
szín: Attila Hotel, Attila utca 20.

Tájékoztató a kerti zöldhulladék-
gyûjtõ zsákok felhasználhatóságáról

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás végzésének feltételeirõl szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.
rendelet alapján 2016. január 1-tõl a zöldhulladékot a képzõdés
helyén, a zöldhulladék elkülönített gyûjtésének céljára gyártott
gyûjtõedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyûjtõ zsák-
ban kell gyûjteni, kivéve ha a zöldhulladékot házi vagy közössé-
gi komposztálás útján komposztálják.
Fentiek miatt a jelenleg zöldhulladék gyûjtésére használt
polietilén zsákokat 2015. december 31-ig lehet csak hasz-
nálni.
Tájékoztatjuk, hogy az FKF Nonprofit Zrt.-nek a polietilén zsák-
ban gyûjtött zöldhulladékot 2015 decemberéig áll módjában el-
szállítani! Kérjük, hogy a zsákok cseréjérõl és szolgáltatásunkról
informálódjon a www.fkf.hu weboldalon, valamint kérdéseivel
forduljon bizalommal Társaságunk ügyfélszolgálatához, ahol
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi kék-
számon: 06(40)353-353/06 40 FKF-FKF
Forgalmazó: FKF Nonprofit Zrt. 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
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