
A jégkár után a társadalmi összefogásnak 
köszönhetően 400 hektáron ültetnek facse-
metét, a fővárost körülvevő erdőkben is.

Az Anziksz: sokszínű üdvözlet a kultú-
ra városából – ez a címe Gyimesi 
László beharangozó írásának.

A kardiológiai rehabilitáció lehetősé-
geiről esik szó az Egészség Akadé-
mia november 30-ai előadásán.
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Az óbudai közösség-
építő munka esélyt ad 

arra, hogy szociális hely-
zettől függetlenül minden 
itt élő ember megtapasz-
talhassa a közösséghez tar-
tozás előnyeit - egyebek 
mellett ez is elhangzott az 
Óbudai Kulturális Köz-
pontban rendezett novem-
ber 10-ei ünnepnapon.  

Bővebben a 2. oldalon

Meg je le né sünk . 
La punk kö vet ke zõ szá-
ma december 11-én, 
pén te ken je le nik meg. 
Új sá gunk ko ráb bi szá-
mai is ol vas ha tók az 
obuda.hu hon la pon.

Elismerés 
szociális 
munkáért

Elindultak az első próbajá-
ratok a fonódó budai villa-
moshálózaton. Ha sikeres a 
tesztelés, megkezdődik a 
beruházás műszaki  átadás-
átvétele, folytatódnak a jár-
da- és peronburkolások, a 
területrendezés, az utcabú-
torok elhelyezése, és kiala-
kítják a végleges forgalom-
technikai rendet. A tervek 
szerint januárban lehet köz-
lekedni a vonalon.

Próbajáratok a fonódó vonalán

november 28. 
– december 20. 

www.
adventobudan.hu
Programok a 29. oldalon

Fotó: Antal István

Advent 
Óbudán

Bús Balázs polgármester kez-
deményezésére Óbudán már 
három éve meg oldott a rászo-
ruló gyerekek szünidei étkez-
tetése, jövőre azonban még 
többen részesülhetnek az is-
kolai szünetekben is napi egy-
szeri ingyenes étkezésben. 

C zibere Károly, az EM-
MI szociális ügyekért 

és társadalmi felzárkózá-
sért felelős államtitkára a 
III. kerületi Százszorszép 
Óvo  dában ismertette az in-
gyenes gyermekétkeztetés 
2016-tól érvényes változá-
sait. Elmondta, hogy az ön-
kormányzatok eddig pályá-
zati úton tudtak részt venni 
az ingyenes étkeztetésben, 
amelyben az idén nyáron 
142 ezer gyermek részesül-
hetett.     Folytatás a 8. oldalon

Jövőre sokkal több gyermek 
étkezhet ingyen a szünidőkben

Fotó: Kocsis László
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A szociális munkások 
is részei a helyi kö-

zösségépítésnek – mondta 
Bús Balázs polgármester 
köszöntőjében. Úgy fo-
galmazott, a szociális 
munkás döntően közös-
ségépítő, közösség reha-
bilitáló szakember. Azo-
kat az embereket, akik a 
közösség megtartó ereje 
ellenére ki hul lanak, meg-
próbálja visszahozni, és 
eredeti közegükben meg-
tartani. Ebben a tekintet-
ben tehát a szociális 
munkások az egyik leg-
fontosabb önkormányzati 
munkát végzik, legyen 
szó idősekkel, fiatalokkal 
vagy épp fogyatékosok-
kal kapcsolatos munká-
ról. Az önkormányzat és 
legfontosabb személyes 
célkitűzéseként is a kö-
zösségépítést nevezte 
meg, hangsúlyozva, hogy 
az ebben közreműködő 
szociális munkásoknak 
kitüntetett szerepe van.

Hilscher Rezső szavait 
idézve rámutatott, hogy 

még a legjobb szociálpo-
litika mellett is lesznek 
olyanok, akik kiesnek a 
szociális védőhálóból. - 
Ez a védőháló maga a 
közösség, ezért is szor-
galmazzuk, hogy minél 
több kerületi civil szer-
vezet és helyi közösség 
működjön. Annál erő-
sebb ugyanis városré-
szünk nagy közössége, 
minél több olyan színtér 
van, ahol az egyén a kö-
zösségi igényét megélhe-
ti. Az ember legfonto-
sabb szükséglete a másik 
ember vagy emberek tár-
sasága. Ezeknek a sze-
mélyközi kapcsolatok-
nak a kialakulását kell 
segítenünk, erősítenünk 
- tette hozzá.

A Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díjat 
idén a Soroptimist Club 
Budapest nemzetközi 
mozgalomnak ítélték. E 
szervezet célja, hogy 
összefogással másokon 
segítsen, valamint javít-
sa a nők és lányok életét 

a helyi közösségekben és 
az egész világon. A III. 
kerületben a Családok és 
Gyermekek Átmeneti 
Otthonának 2008 óta ki-
emelt támogatói.

Polgármesteri dicsé-
retben részesült: Fülöp-
né Hortobágyi Katalin 
bölcsődevezető, az Óbu-
dai Egyesített Bölcsődék 
munkatársa; Hajdúné 
Wittmann Márta foglal-
koztatás szervező, az 
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény dolgo-
zója; Darabosné Szénási 
Ágnes, a Fogyatékosok 
Nappali Otthona vezető-
je, az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási 
Központ munkatársa; 
Angyalné Kocsis Ildikó 
családgondozó, az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Köz-
pont dolgozója, Csepregi 
Györgyné, a Polgármes-
teri Hivatal Szociális 
Szolgáltató Főosztály 
Lakásügyi Osztályának 
ügyintézője. 

Köszönet az elesettek és rászorulók segítőinek

Elismerés a szociális dolgozóknak

Lovas Beáta, a Soroptimist Club Budapest alelnöke Bús 
Balázs polgármestertől vette át a Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díjat az Óbudai Kulturális Központban rendezett 
november 10-ei ünnepségen

A Máramaros útról nyíló 
zsákutcának eddig nem volt 
neve. Az Esti Kornél zenekar 
tagjai helyezték ki „névadó-
juk” utcatábláit.

Tavaly indult civil kez-
deményezés, hogy a 

fővárosban nevezzenek el 
egy közterületet Esti Kor-
nélról, az idén 130 éves 
Kosztolányi Dezső halha-
tatlan alakjáról. A kezde-
ményezők szerint Esti 
Kornél nem csak egy kul-
túrtörténeti fogalom, ha-
nem a pesti ember archetí-
pusának tökéletes megfor-
málója, így különösen 
megérdemli, hogy buda-
pesti utcatábla viselje ne-
vét. Bús Balázs polgár-
mester a kezdeményezést 
személyesen támogatta és 
a képviselő-testület elé 
terjesztette. Erről tavaly 
júniusban döntöttek, a bu-
dapesti közterület-elneve-
zésekben illetékes fővá-
rosi közgyűlés pedig idén 

januárban szavazta meg, 
hogy a III. kerületi Mára-
maros útról nyíló, eddig 
névtelen zsákutca Esti 
Kornél nevét vegye fel.

„Esti Kornél Koszto-
lányi számos novellájá-
nak főhőse. Két elbeszé-
lésfüzér jelent meg Esti-
ről: az Esti Kornél cím-
mel önálló kötetként ki-

adott, 18 fejezetből álló 
mű 1933-ban, és a Ten-
gerszem című kötetben 
helyet kapó, Esti Kornél 
kalandjai című 17 elbe-
szélést tartalmazó ciklus 
1936-ban. Hogy kicsoda 
Esti Kornél, az az első fe-
jezetből derül ki. Koszto-
lányi másik énjét fedez-
hetjük fel benne, aki az 

író elfojtott vágyait teste-
síti meg. Barátságuk fia-
talkorukra nyúlik vissza, 
amikor még elválasztha-
tatlan ellentétei voltak 
egymásnak. Esti Kornél 
sajátosan összetett jel-
lem: egyszerre komisz, 
léha, szeleburdi, züllött 
és ugyanakkor a legne-
mesebb emberi érzések is 
ott rejtőznek benne. Tré-
fából bárkiben képes 
kárt tenni, de a szenve-
dők iránt részvétet táplál, 
s a bajban mindig segít-
ségükre siet”- írja Varga 
Zsuzsanna a Házi dolgo-
zatok könyve – A realiz-
mus irodalmából című 
művében.

Az Esti Kornél nevet kapta egy óbudai utca

Nemzetiségi adventi est
Minden érdeklődőt várnak december 17-én 17 
órakor a Békásmegyeri Közösségi Házba a Né-
met, Lengyel és Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat és a „Braunhaxler” Egyesület közös nemzetisé-
gi adventi estjére. Fellépnek: Óbuda-Békásmegyer 
német nemzetiségi csoportos óvodásai, a német 
nemzetiségi iskolák tanulói, német, szlovák  és len-
gyel nemzetiségi kórusok. Házigazda: a Braun hax-
ler Dalkör. (Cím: Csobánka tér 5.)

Fotók: Antal István
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Az önkormányzat augusz-
tusban ötletpályázatot hir-
detett a Kalászi utca 5-7. 
alatti épület megújítására, 
abban egy multifunkcionális 
közösségi központ kialakí-
tására. A bírálóbizottság 
eredményt hirdetett.

Bús Balázs polgár-
mester, a bírálóbi-

zottság elnöke az ered-
ményhirdetésen megosz-
totta a jelenlévőkkel azt 
a gondolatiságot, ami vé-
gül oda vezette az ön-
kormányzatot, hogy öt-
letpályázatot írjon ki a 
volt iskola épületére. Ez 
pedig nem más, ahogy 
fogalmazott, mint a kö-
zösségépítés, aminek az 
eszközei a kultúra, illet-
ve az ennek helyet adó 
terek. A kerületben 
nagyjából minden részen 

van olyan kulturális in-
tézmény, vagy akár sza-
badtéri közösségi tér, 
amely lehetőséget kínál 
arra, hogy az emberek 
egymás társaságát élvez-
ve, egymással és minél 
hasznosabban töltsék el 
szabadidejüket. Ezt a 
gon dolatiságot, azaz, 
hogy az ember legfonto-
sabb szükséglete a másik 
ember társasága, az is-
mert dán építész, Jan 
Gehl is megfogalmazta 
és az általa tervezett te-
rek ennek jegyében épül-
nek.

A Pók utcai lakótelepen 
és a környékén élőknek az 
egyetlen ilyen jellegű 

funkciót betöltő tere az 
Óbudai Platán Könyv-
tár épülete, amely mára 
azonban éppen a népsze-
rűségének, látogatottsá-
gának és az épület korsze-
rűtlen adottságainak kö-
szönhetően egyre nehe-
zebben látja el  ezt a fel-
adatot. Bús Balázs utalt 
arra, hogy az itt élőknek 
is meg kell adni a lehető-
séget, hogy igazi közössé-
gé kovácsolódhassanak és 
meglátása szerint erre kí-
náltak megoldásokat a be-
érkezett, izgalmas pálya-
művek. - Most már csak 
azt a problémát látom, 
hogy honnan szerzünk 
erre forrást, de természe-

tesen igyekszünk ezt elő-
teremteni - tette hozzá. 

Massányi Katalin, az 
önkormányzat főépíté-
sze elmondta, a pályáza-
tok elbírálásánál több 
szempont is érvényesült,  
a szakmai zsűri összeté-
teléből adódóan. Kiemel-
te, hogy fontos szempont 
volt, hogy a meglévő 
környezethez illeszked-
jen a leendő épület terve, 
vegye figyelembe a zsű-
riben helyet foglalók ál-
tal megfogalmazott igé-
nyeket. Több ötlet szüle-
tett arra, amely az épüle-
tet átstrukturálva a bejá-
ratot máshová helyezve 
valósította meg a funkci-

óbeli követelményeket. 
A zsűri azokat a műve-
ket találta értékelt díjak-
ra érdemesnek, amelyek 
megtartották az épület 
eredeti, jellegzetes ka-
rakteri vonásait úgy, 
hogy mindezt korszerű-
sített, fiatalos  megjele-
néssel kombinálták. Az 
is fontos volt, hogy a 
külső megjelenés, a bel-
ső építészeti kialakítás 
is összhangban legyen. 
Mindezeket összefoglal-
va, hangsúlyozta, hogy a 
végén az összhatás dön-
tött és ennek megfelelő-
en alakult a díjazottak 
sora.

Az I. helyezést a titkos 
szavazáson 23-as szám-
mal ellátott pályázat 
nyerte. A nyertes pályá-
zatot a Geon Kft. terve-
zői csapata készítette 
Pethő László vezetésé-
vel. A zsűri a kiemelke-
dően érett, a helyhez és 
létesítmény jellegéhez 
mértéktartóan igazodó 
koncepciót, a magas 
színvonalon egységes és 
időtálló építészeti és 
belsőépítészeti kialakí-
tást díjazta a tervben.

Ötletpályázat izgalmas pályaművekkel

Variációk a Kalászi utcai könyvtárépületre

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium pályázatán 63,6 millió fo-
rintot nyert az önkormányzat 
egy több mint tíz éve üresen 
álló épület felújítására.

Az erről szóló megálla-
podást Varga Mihály 

nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvi-
selő és Bús Balázs polgár-
mester november 12-én 
írta alá. A tárcavezető el-
mondta: a kormány 2,5 
milliárd forintból ország-
szerte kétezer új óvodai 
férőhely létesítését támo-
gatja pályázatával. 
A magyar kormány ki-
emelt célként kezeli a 
gyermekek esélyegyenlő-
ségének és a korai nevelés 
megfelelő feltételeinek 
megteremtését - hangsú-
lyozta Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő a 
megállapodás aláírásakor. 

Mint mondta: az idei évi 
költségvetésben 2,5 milli-
árd forintot különítettek el 
az országgyűlés döntése 

alapján óvodák bővítésé-
re, illetve új óvodák építé-
sét támogató pályázatra. 
64 településen kezdődhet-

nek meg a mun-
kálatok, és a jö-
vő év végéig kö-
zel kétezer új 
óvodai férőhely 
kialakítása való-
sulhat meg or-
szágszerte.

A Nemzetgaz-
dasági Mi nisz-
térium által kiírt 
pályázaton sike-
resen vett részt 
Óbuda-Békás-
megyer Önkor-
mányzata. Bús 
Balázs polgár-
mester kiemelte: 

az önkormányzat 11 óvo-
dát működtet, 32 épület-
ben, melyekben összesen 
4 ezer gyermeket látnak 

el. Szeptemberben 1210  
gyermek vált óvodássá a 
kerületben. Tavaly azért 
pályázott az önkormány-
zat, hogy bővíteni tudják 
a férőhelyek számát, va-
lamint, hogy a speciális 
nevelési igényű (SNI) 
gyermekek számára szín-
vonalasabb ellátást bizto-
síthassanak. A pályázat-
nak köszönhetően a Me-
seerdő Óvoda újabb te-
lephellyel bővülhet, így a 
2004 óta üresen álló - va-
laha szintén óvodai fel-
adatot ellátó - Váradi utca 
9. alatti épület 75 kisgyer-
mek fogadására lesz al-
kalmas, ahová természe-
tesen SNI-s gyermekeket 
is felvesznek.

A kormány támogatásával bővül a Meseerdő Óvoda

Új óvodai férőhelyek 

Fotók: Antal István
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A helyi adók változtatásáról, kamera-rendszerek telepíté-
sének támogatásáról, a Szent Margit Rendelőintézet Non-
profit Kft. új vezetőinek kinevezéséről is döntöttek a képvi-
selők a november 12-én tartott rendes testületi ülésen. 

Adóváltozás, kameratelepítés, vezetői kinevezés

Az ülés napirendjének elfogadását megelőzően, a november 8-án elhunyt Kobzos Kiss Ta-
más, Kossuth- és Liszt-díjas zenész, előadóművész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgató-
ja emléke előtt egyperces néma felállással tisztelgett a képviselő-testület

Több ponton módosult a he-
lyi adókról szóló rendelet. 

A képviselő-testület a 
2012-ben elkezdett 

helyi adópolitika követke-
zetes folytatásaként az 
adóbevételeit az adóterhek 
fokozatos átcsoportosítá-
sával, differenciált adózta-
tás révén biztosítja. Erre 
tekintettel a testület az 
építményadó általános 
mértékét 1600 forint/
négyzetméter/év összeg-

ben, míg a telekadó általá-
nos mértékét 160 forint/
négyzetméter/év összeg-
ben határozta meg. A 3 
ezer négyzetmétert meg-
haladó bevásárlóközpon-
tok, üzletek után, továbbá 
a Római-parton lévő épü-
letek, épületrészek után, 
valamint a zenés táncos 
rendezvények céljára 
használt, legalább 250 fő 
befogadására alkalmas 
épület, épületrész után a 
fizetendő adó mértéke – a 

törvényben meghatározott 
maximum mértékhez iga-
zodva – 1848 forint/négy-
zetméter/év lett. A 2016-ra 
vonatkozó adómértékek 
kialakítása során – az adó-
zói észrevételekre tekin-
tettel – a korábbiaknál 
markánsabb hangsúlyt 
kaptak az egyes adóztatott 
ingatlanok értékbeli kü-
lönbségei, ennek megfele-
lően a telekadóban jelen-
tős kedvezményrendszert 
dolgoztak ki. 

Változások a helyi adórendeletben

Az idei szezonban 846 
gyermek és mintegy 

176 nyugdíjas pihenhetett 
az önkormányzat sóstói 
üdülőjében és táborában. 
A nyaralóknak a szerve-
zők egyebek mellett 
egészséges termékeket kí-
náltak a büfében, melyhez 
étlapot állítottak össze, a 
minőség és a mennyiség 
megőrzésével. Vol tak 
sportprogramok, filmve-
títések kertmozi kialakí-
tásával, vetélkedők. A tá-

bor infrastruktúrája is 
megújult. A táborvezetői 
faház erkélyét szigetelték, 
újraburkolták, a ház szer-
kezetét megerősítették. 
Kijavították a kültéri vi-
zesblokk tetejét, és meg-
kezdődött a sátrak beton-
talapzatának felújítása, a 
kőházak komfortosabbá 
tétele. A képviselő-testü-
let elfogadta az Óbudai 
Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. 2015. évi be-
számolóját. 

Sóstói értékelés

Az Óbudai Kulturális 
Központ (ÓKK) ud-

var-felújítási tervei már ko-
rábban elkészültek, a 
Corvinus Egyetem hallga-

tóinak írtak ki pályázatot 
az átalakításra. A megva-
lósítás is megkezdődhet, 
mert a játszótér udvaron 
belüli áthelyezésére dönté-

sükkel fedezetet biztosítot-
tak a képviselők. Az ÓKK 
udvarán közösségi kert is 
lesz a Városi Kertek Egye-
sület közreműködésével.

Közösségi kert az ÓKK udvarán

Új vezetők a rendelőintézet élén
A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 
korábbi ügyvezetőjének, dr. Petrik Róbertnek az 
egy hónappal meghosszabbított ügyvezetői megbí-
zatása 2015. november 30-án lejár, a pozícióra az 
önkormányzat szeptemberben pályázatot írt ki. A 
pályázatok értékelése és a jelöltek bizottsági meg-
hallgatása után a képviselő-testület a nonprofit kft. 
ügyvezetőjének Farkas Mária Annát választotta 
meg, míg cégvezetőnek dr. Badacsonyi Szabolcsot 
nevezte ki. Mindkét tisztségviselő megbízása 2015. 
december 1-jétől öt évre szól.

Készül a közösségi kert
Fotók: Antal István
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Több közműberuházás 
Első fordulóban tárgyalták az útépítési és közmű
ve sítési hozzájárulásról szóló rendelet-terveze-
tet. Ennek lényege, hogy az önkormányzat beruhá-
zásaihoz az érintett lakosság anyagilag hozzájárul, 
így közép- és hosszú távon több beruházás való-
sulhat meg. Például az útépítések során az önkor-
mányzat gondoskodik az érintett ingatlanok gépjár-
mű-behajtóinak egységes és szabványos kialakítá-
sáról az ingatlanhatár és a kiépített közút között (ki-
véve, ha az érintett írásban lemond erről), vagy a 
megvalósított közművesítési beruházásokat köve-
tően befizetett hozzájárulással az érintettek jogot 
kapnak a rácsatlakozásra, a mérőhelyig történő ki-
építéssel.

Kamerák telepítését támogatja 
az önkormányzat

Az Óbudai Vagyonkezelő által kezelt – nagyobb 
albetét számú – társasházak egy részében a ko-
rábbi években már kiépített kamerarendszert. En-
nek folytatásaként a Szentendrei út 36. és a Margit-
liget utca 2. alatti 15 emeletes házakban, illetve a 
Víziorgona utca 9., a Víziorgona utca 4., és a Ju-
hász Gyula utca 9. alatti tízemeletes házakban tele-
pítenek biztonsági kamera-rendszereket. Az önkor-
mányzat vissza nem térítendő támogatásként biz-
tosítja ezek kiépítését a lakóközösségeknek.

Forgalomcsillapítás 
a családi házas övezetekben

Egyre nagyobb számban érkezett panasz a családi 
házas övezetekben élők részéről, amelyekben a 
közutak forgalomcsillapítását kérik. Ilyen mun-
kákat az önkormányzat korábban is végzett, több-
nyire lakótelepek belső területein. Forgalomcsillapí-
tásra az övezeti kialakítás a leghatékonyabb, ezért 
korlátozott sebességű övezet, vagy lakó-pihenő 
övezet kijelölése hozhat eredményt. A városüze-
meltetési főosztály felmérte azokat a területeket, 
ahol indokolt és lehetséges forgalomcsillapított 
övezet kijelölése. Ezek: Csillaghegy, Táborhegy, 
Remetehegy, Testvérhegy és Rómaifürdő 
egyes részei. A képviselők elfogadták az új öveze-
tek tervezést és engedélyeztetést lehetővé tevő for-
rások elkülönítését.

Könnyebb lehet 
a gyengénlátók közlekedése

A Vakok és gyengénlátók közép-Magyarorszá-
gi Regionális Egyesülete (VGYKE) és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 2012 és 2014 között a 
„Közösség lámpásai”  elnevezésű programban aktí-
van együttműködött a kerületben élő látássérült em-
berek érdekében. Az egyesület a mai napig tevéke-
nyen részt vesz a városrész életében, klubot mű-
ködtetnek, szabadidős programokat szerveznek. A 
képviselő-testület támogatásának köszönhetően, a 
VGYKE koordinálásával 30 darab, a BKK FUTÁR 
rendszerébe bekötött jelzőlámpa vezérlésére alkal-
mas távkapcsolót kaphatnak a III. kerületben.

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete soron következő ülését december 10-én 
10 órától tartja a Városháza tanácskozótermében.

A Ganz Villamossági 
Evezős Klub telep-

helyének fejlesztése érde-
kében a sportegyesület ve-
zetői szeretnének egy új, 
kétszintes, 170 négyzet-
méter alapterületű öltözőt, 
vizesblokkot és a száraz-
edzéseket kiszolgáló kon-
dicionálótermet felépíteni, 
melyhez az önkormányzat 

támogatását kérik. Miután 
a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség kiemelt fontos-
ságúnak tartja, hogy a 
2013-tól 2020-ig tartó fej-
lesztési programban meg-
újuljanak és fejlődjenek 
tagszervezeteinek létesít-
ményei, ezért vállalja az 
infrastrukturális fejlesz-
tés támogatását. A klub 

tevékenysége természete-
sen Óbuda-Békásmegyer 
lakosságának egészség-
megőrzése és a sportolás 
kerületi népszerűsítése 
szempontjából is fontos, 
ezért az önkormányzat az 
együttműködési megálla-
podás megkötése után je-
lentős támogatást biztosít 
e cél megvalósításához.

Lendületet kap az evezős élet

Illusztráció

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat és az önkormány-
zat között a kerületi szociá-
lis, gyermekjóléti problé-
mák megoldása, a hajlékta-
lanság kezelése, valamint az 
idősgondozás hatékony biz-
tosítása érdekében 2010 óta 
van érvényben együttműkö-
dési megállapodás. 

A Szeretetszolgálat a 
szerződés értelmében 

az önkormányzat illetékes-
ségi területén lakcímmel 
rendelkező és életvitelsze-
rűen ott tartózkodó szemé-
lyek számára számos ellá-
tást biztosít. Munkájuk 
eredményeként 2012-ben 
elnyerték a Fischer Ágos-
ton Óbudai Szociális Díjat. 
A téli krízisidőszakban év-
ről évre megszervezik a rá-
szoruló, fedél nélkül élő 
emberek élelmezését. 

A kerületben 40 haj-
lék nélkül élő ember-
nek biztosítanak szend-
vicset vagy konzervet, 
készételt, forró teát, az 
ünnepek környékén 
édességet is. A 2015. ok-
tóber 15-től 2016. márci-
us 31-ig tartó programot 
a képviselő-testület dön-
tése értelmében az ön-
kormányzat anyagilag is 
támogatja.

Hajlék nélküliek ellátása

A Reménység utca 3. 
szám alatti társasház 

kérelemmel fordult a pol-
gármesterhez gázellátási 
problémáinak megoldása 
érdekében. A társasház 
egyik lakásában észlelt 
gázszivárgás miatt a szol-
gáltató kizárta az egész 
házat a szolgáltatásból, így 
az épületben nincs fűtés, 
melegvíz és főzési lehető-
ség sem. 

A gázhálózat teljes cse-
rére szorul, amíg ez nem 
történik meg, a szolgáltató 
nem kapcsolja vissza a tár-
sasházat a hálózatba. A tel-
jes gázhálózat cseréje több 
mint 3,5 millió forintba ke-
rül, azonban a ház lakói 
nagyrészt idős emberek, 

akik nem tudnak ekkora 
összeget előteremteni. 

A helyzet sürgős meg-
oldása érdekében az ön-
kormányzat támogatási 
szerződést kötött a tár-
sasházzal. Ennek értel-

mében az önkormányzat 
a probléma kezelésére 2 
millió 661 ezer 561 forint 
támogatást nyújt vissza 
nem térítendő, illetve ka-
matmentes kölcsön for-
májában.

Támogatás a gázszámlához

Fotók: Antal István
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Német 
közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat decem-
ber 17-én 16-tól 17 
óráig közmeghallgatást 
tart a Békásmegyeri 
Közösségi Házban. 
(Cím: Csobánka tér 5.).

Krumplibúcsú
December 26-án, kará-
csony második napján, 
10-től 16 óráig rendezi 
a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a 
„Braunhaxler” Egyesü-
let a hagyományos 
Óbudai Krumplibúcsút 
a Rozmaring étterem-
ben. 12 órakor választ-
ják meg a Krumplikirályt 
és -királynőt. A jó han-
gulatról Zwickli Mihály 
és fúvószenekara gon-
doskodik. Házigazda a 
Braunhaxler Dalkör. 
(Asztalfoglalás köte-
lező. Érdeklődés és je-
lentkezés Neubrandt 
Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszá-
mon).

Adventi vásár
Az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási 
Központ fogyatékos fia-
taljai az idén is kézmű-
ves ajándékokkal ké-
szülnek az ünnepekre. 
Kerámiatárgyakat, fajá-
tékokat, dísztárgyakat, 
szőnyegeket lehet vá-
sárolni az alábbi helye-
ken és időpontokban. 
Az Óbudai Auchan Áru-
házban december 
1-jén, az Óbudai Kultu-
rális Központban (San 
Marco utca 81.) dec-
ember 3-án, a Flórián 
Üzletközpontban dec-
ember 4-én és 8-án. 
Az árusítás 10-től 12 
óráig tart. Lepje meg 
szeretteit egyedi kéz-
műves ajándékkal!

Adventi 
készülődés

Az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület kéz-
műves foglalkozást tart 
minden csütörtökön 
16-tól 18 óráig a Hímző 
utca 1. szám alatti irodá-
jában. (Bővebb informá-
ció: +36-30-200-3115).

Tarlós István a főváros nap-
ja alkalmából díjakat adott 
át november 17-én. A főpol-
gármester a Budapest egye-
sítésének 142. évfordulója 
alkalmából tartott ünnepsé-
gen elismerésben részesí-
tett három óbudai kötődésű 
személyt.

A főpolgármester a dí-
jazottakat méltatva 

elmondta, akik ezen a 
napon elismerést kaptak, 
azok tetteikkel, erkölcsi 
vállalásaikkal gazdagab-
bá tették a várost. Beszé-
dében kiemelte, a fővá-
ros mindig csak úgy fej-
lődhetett, hogy voltak 
kimagasló egyéniségek 
és hazafias elkötelezett-
ségű emberek, akik saját 
munkájukat a közösség 
javára fordították, így 
pedig követendő példát 
nyújtottak. Olyan polgá-
rok, akik hosszú éveken, 
évtizedeken át kitartó 
munkával közösséget te-
remtettek és erősítettek, 
maradandót alkottak - 
tette hozzá.

Budapestért-díjjal tün-
tették ki Kobzos Kiss 
Tamást, aki elhúzódó 
betegsége után novem-
ber 8-án bekövetkezett 
halála miatt már nem le-
hetett jelen a díjátadó 
ünnepségen. A Kossuth- 
és Liszt-díjas zenész, 

előadóművész, zenepe-
dagógus, az Óbudai 
Népzenei Iskola igazga-
tója a magyar népzene 
„nagyköveteként” Bu-
dapest kulturális életé-
ben betöltött zeneművé-
szeti és kultúraközvetí-
tői tevékenységéért, va-
lamint kiemelkedő in-
tézményvezetői munká-
jáért október végén csa-
ládtagjai körében, ottho-
nában vette át a rangos 
kitüntetést.

Ugyancsak Budapes-
tért-díjjal tüntették ki 
Török Ferencet, a Ka-
szások Óbudai Ifjúsági 
Klub Egyesület ügyve-
zető igazgatóját, akinek 
társadalmi szerepválla-
lását, sporttevékenysé-
gét, valamint az ifjúság 
nevelése és védelme ér-
dekében kifejtett munká-
ját ismerték el.

Budapest Főváros 
Közgyűlése Papp László 
Budapest-Spor tdíjban 
részesítette Markovits 
László többszörös ma-
gyar bajnok teniszezőt, 
aki 2002 óta a Vasas 
Sport Club elnöke. A díj-
jal az eredményekben 
gazdag sportpályafutá-
sát, sikeres sportvezetői 
munkáját, az utánpótlás-
nevelésben végzett ki-
emelkedő tevékenységét 
jutalmazták.

Óbudaiak elismerése a főváros napján

A 2016. évi engedélyek igénylé-
sére december 1-től van lehető-
ség a Mozaik utca 7. szám alatti 
központi ügyfélszolgálatunkon. 
Kérjük, hogy mindenképpen fog-
laljanak időpontot! Call centerünk 
száma: +36-21-208-8002.
Társaságunk azonban biztosítja a 
gyorsabb ügyintézés érdekében a 
postai úton történő igénylést azon 

III. kerületi lakosok számára, akik 
saját gépjárművükre vonatkozóan 
nyújtanak be kérelmeket. Ezen la-
kosok a következő hetekben szá-
míthatnak a parkolási kft. levélben 
történő megkeresésére.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
a 2015. évi engedélyek 2016. 
március 31-ig, a 2016. évre ki-
adott engedélyek 2016. január 

1től 2017. január 31ig érvénye-
sek.
Kérjük, hogy a kérelmek benyúj-
tása előtt tájékozód janak a www.
obudaiparkolas.hu honlapon, az 
igénylések pontos menetéről.

Parkolási engedélyek igénylése

Fotó: Assay Péter

Fotó: Assay Péter

88 éves korában, november 25-én hajnalban el-
hunyt Fejér Miklós, az „olimpikonok vendéglő-
se”, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára, a Régi Si-
pos egykori vendéglőse, aki sokat tett az egykori 
Óbuda hagyományainak ápolásáért, hangulatá-
nak megőrzéséért. Fejér Miklóst Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Pályafutásának évtizedei alatt híres sportolókat, 
művészeket és politikusokat fogadott éttermében, 

vendégei között volt Jacques Chirac francia 
elnök, Helmut Kohl német kancellár vagy 
Manfred Wörner akkori NATO-főtitkár is. 
Fejér Miklós rajongója volt a magyar sport-
nak és sportolóknak, szoros barátságot ápolt 
az Aranycsapat szinte minden futballistájá-
val. Évtizedes támogatója volt a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak, mely számos esemé-
nyét tartotta a Lajos utcai vendéglőben.

Elhunyt Fejér Miklós, a kerület díszpolgára
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Bravúros gitáros

Szlovákia fővárosában, Pozsonyban rendezték 
november 13-tól 16-ig a  „L. Luthier Contest” Nem-
zetközi Klasszikus Gitár Fesztivál és Ifjúsági Ver-
senyt. A 20.000 dolláros összdíjazású versenyen 9 
országból 44 versenyző indult. Magyarországot a 
16-18 évesek mezőnyében a Veres Péter Gimnázi-
um tanulója, Pál Szilveszter képviselte, aki tavasz-
szal (2015 március) a XIII. Országos Zeneiskolai 
Gitárverseny győztese volt. A 16 éves óbudai fiatal-
ember korosztályának  legfiatalabb indulójaként, 
idősebb konkurenseit megelőzve,  a bravúros II. 
helyen végzett. A gáláns díjazásnak köszönhetően 
egy értékes L. Luthier gitár volt a második hely ju-
talma.Zenei tanulmányait az Aelia Sabina AMI-ben 
folytató Szilvesztert tanára, Szücsi Balázs gitármű-
vész készítette fel.

Matek csapatverseny
A Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola első alkalommal adott otthont a 
Bólyai Matematika Csapatversenynek. A megmé-
rettetésen hetvenöt csapat indult, melyek közül har-
mincegy az óbudai intézmény csapata volt. A leg-
jobban a 4. osztályos kúdysok szerepeltek, akik 
megnyerték a versenyt. Rajtuk kívül még egy má-
sodik (8. osztály) és egy negyedik helyezést (7. 
osztály) értek el a legjobban szereplő krúdys diá-
kok.

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 munkájá-
ba év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes je-
lentkezés nincs. Szakkörvezető: Számadó László.

Középiskolai előkészítők, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerűen, nagy 
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány 
által kért arányban és időben matematikából, ma-
gyarból. Lehetőség van a próbatesztek közös gya-
korlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás ma-
tematika-fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. 
Érettségizők, középiskolások tanítása bármelyik 
tantárgyból. Az általános- és középiskolás diákokat 
minden délután és szombat délelőtt 2-3 fős kiscso-
portban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-
es telefonszámon. www.obudamatek.hu) 

Thalész-kör

Folytatás az 1. oldalról
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata évek óta el-
kötelezett a gyermekek és 
gyermekes családok tá-
mogatásában, valamint a 
gyermekéhezés megelő-
zésében, illetve megszün-
tetésében. A családokat, 
gyermekeket többfélekép-
pen támogatja annak érde-
kében, hogy az étkezésük 
biztosítva legyen az év 
minden napján. 

Ennek egyik kézzel-
fogható intézkedése, 
hogy Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezésére 
2013-tól a rászoruló gyer-
mekek nem csak a nyári 
szünetben, hanem vala-

mennyi iskolai szünetben 
reggelihez és meleg ebéd-
hez jutnak, melyet hely-
ben fogyasztva vagy elvi-
telre is kérhetnek. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata ezt részben saját 
erőből, részben az állam 
által biztosított pályázati 
forrásból finanszírozta.  
az Összefogás Óbudáért 
Egyesület javára gyűjti az 
adományokat, mely Egye-
sület  2013 márciusában 
indította útjára a „Rászo-
ruló gyermekek reggeliz-
tetése” programját azzal a 
céllal, hogy Óbuda-Bé-
kásmegyeren egyetlen 
gyermeknek se kelljen 
éhesen, korgó gyomorral 

beülni az iskolapadba. 
Minden reggel 5.30-8.00 
óráig, a kerületben össze-
sen 3 helyszínen kaphat-
nak az önkormányzat tá-
mogatásával (az Összefo-
gás Óbudáért Egyesület és 
a Bosco Szent János Ala-
pítvány segítségével) in-
gyen reggelit a rászoruló 
gyermekek/családok.

Jövő évtől – a tervek 
szerint – az önkormány-
zatoknak már kötelező 
lesz erről gondoskodniuk 
nemcsak nyáron, hanem 
minden iskolai szünetben. 
Ennek költségeit az állam 
teljes egészében állja, 
ezért az idei 3 milliárd fo-
rint után jövőre 4,5 milli-
árdot fordít erre a költség-
vetésből, ami 50 százalé-
kos emelést jelent – hang-
súlyozta az államtitkár. 
Czibere Károly közölte, a 
szülőnek kell kérelmeznie 
a szünidei étkezést, majd a 
jegyző állapítja meg a rá-
szorultságot. Kiemelte, 
nemcsak azok a rászoruló 
gyerekek részesülhetnek a 
szünidei ingyenes étke-
zésben, akik bölcsődébe 
vagy óvodába járnak, ha-
nem azok is, akiket még 
nem írattak be.

Czibere Károly elmond-
ta, a III. kerület régóta so-
kat tesz a gyermekétkez-
tetés területén, utalva ez-
zel arra, hogy a kerületben 
már 2013 óta minden isko-
lai szünetben reggelihez 
és meleg ebédhez jutnak a 
rászoruló gyerekek.

Vers- és prózamondó verseny
Az immár 24. alkalommal tartandó rendezvény cél-
ja, hogy a gyerekek szabadon választott irodalmi 
művek segítségével megismerkedjenek a magyar 
írók és költők műveivel. Ezen a napon a 80 éves 
Csukás István munkássága előtt is tisztelgnek, aki 
Óbuda-Békásmegyer díszpolgára.
A válogatáshoz ajánlunk még más, évfordulós szer-
zőket: Zelk Zoltánt, Sütő Andrást, Tamási Áront, 
Heltai Jenőt, Babits Mihályt, Tóth Árpádot, Koszto-
lányi Dezsőt, Simon Istvánt, Jankovics Ferencet.
Az öt kategória: I. 3-4 évfolyam vers; II. 3-4. évfo-
lyam próza; III. 5-6. évfolyam vers; IV. 5-6. évfolyam 
próza;  V. 7-8. évfolyam vers.
Iskolánként vers kategóriákban 3 tanuló, próza kate-
góriában 2 tanuló jelentkezését várják! A kerületi kö-
zépiskolások 5-8. osztályos diákjaira is számítanak. 
A verseny helyszíne: Pais Dezső Általános Iskola. Ideje: 
2016. január 18. 14. órakor. Regisztráció: 13.45 órakor.
Jelentkezés: 2016. január 10-ig az iskola e-mail cí-
mén, faxon, telefonon vagy levélben. Cím: 1038 Bu-
dapest, Pais Dezső utca 1-3. Elérhetőségek: pais-
a@kszki.obuda.hu. Érdeklődni lehet 454-0516 tele-
fonszámon, Ácsné Böcskei Georgina tanárnőnél.

Jövőre sokkal több gyermek 
étkezhet ingyen a szünidőkben

Fotó: Antal István
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A tavaly decemberi jégkár 
megtizedelte a hazai erdőket, 
a katasztrófa azonban példa-
értékű társadalmi szolidari-
tást eredményezett. Az Áder 
János köztársasági elnök 
kezdeményezésére meghir-
detett „S.O.S. – Bajban az er-
dő!” kampány sikerének kö-
szönhetően az Országos Er-
dészeti Egyesület 45 millió fo-
rintot tud szétosztani az érin-
tett erdőgazdálkodóknak. Az 
egyesület november 16-án te-
repi rendezvényen mutatta be 
a köztársasági elnöknek és a 
nagyobb adományozók kép-
viselőinek a helyreállítási 
munkálatok eredményeit, az 
őszi csemeteültetés kezdetét.

Tavaly december elején 
elsősorban a Börzsöny, 

a Pilis, a Visegrádi- és Bu-
dai-hegység, a Gödöllői-
dombság, a Gerecse, a Vér-
tes, a Mátra és a Bükk er-
dőterületein okozott hatal-
mas pusztítást az ágakra 
fagyott, sok helyen 8-10 
centiméter vastagságú, 
többtonnás jégréteg. Az el-
múlt évtizedek egyik leg-
súlyosabb természeti csa-
pása miatt szükségállapot 
alakult ki az erdőkben: a 
járhatatlanná vált közutak, 
az életveszélyes erdészeti 
és turistautak, a kidőlt, ket-
tétört törzsű fák által lesza-
kított villamosvezetékek és 
kidöntött villanyoszlopok 
képe egy évvel ezelőtt be-
járta a médiát. 

Gyűjtés indult
A kárfelszámolás még 

javában tartott, amikor 
Áder János köztársasági 
elnök meglátogatta az 
érintett területeket, s mint 
természet közeli, a fenn-
tarthatóság és a természeti 
értékek iránt elkötelezett 
ember és politikus, társa-
dalmi összefogást kezde-
ményezett. Az MTVA ál-
tal meghirdetett „S.O.S. – 
Bajban az erdő!” kam-
pány sikereként 45 ezer 
betelefonáló, rövid idő 
alatt több mint 10 millió 
forintot gyűjtött a hazai er-
dők megújítására. Az OTP 
Bank 20, a Szerencsejáték 
Zrt. 10, a CBA 5 millió fo-
rintot, a Mountex Kft. és 
az Andreas Stihl Kft. je-
lentősebb anyagi és esz-
köztámogatást ajánlott fel.

A gyűjtés eredménye-
ként a hozzájárulásokat fo-
gadó Országos Erdészeti 
Egyesület mindösszesen 

45 millió forintot tud szét-
osztani a jégkárban érin-
tett erdőgazdaságok kö-
zött, amelyet az őszi erdő-
sítési időszakban a teljesen 
megsemmisült erdőterüle-
tek újraültetésére, a súlyo-
sabban megrongálódott 
turisztikai berendezések 
helyreállítására fordítanak 
az erdészek.

Áder János köztársasági 
elnök a Pilisi Parkerdőben 
tartott terepi rendezvé-
nyen elmondta: - Köszönet 
illeti mindazokat, akik a 
katasztrófa sújtotta erdők 
helyreállításán dolgoztak. 

Elsősorban az erdészeket, 
akik az elmúlt egy évben 
nehéz körülmények között 
is megtettek mindent az 
erdők megtisztításáért, 
biztonságos látogathatósá-
gáért. Köszönöm továbbá 
minden támogatónak a 
hozzájárulást, nemcsak a 
vállalatoknak, hanem kü-
lönösen a magánszemé-
lyeknek. Nem utolsósor-
ban köszönet illeti a köz-
médiát, amiért tematikus 
napjával ráirányította a fi-
gyelmet az erdőkre és az 
erdészek munkájának ér-
tékére.

Több millió 
facsemete

Az erdőgazdaságok az 
elmúlt közel egy év során 
összesen 194 ezer 31 köb-
méter károsodott faanya-
got termeltek ki, ami nor-
mál körülmények között 
a főváros környéki erdők 
egy éves kitermelési ada-
tainak felel meg. 2015 vé-
géig mintegy 334 hektár 
erdőt ültetnek teljesen új-
ra az erdészek, amit a ké-
sőbbiekben várhatóan 
még 60 hektár felújítása 
követ. A károsodott erdő-
területek erdősítéséhez 
előreláthatóan 2 millió 
278 ezer csemetére és 
5950 kilogramm makkra 
lesz szükség. A jégkár 
óta csak a Pilisi Parkerdő 
területén összesen 500 
kilométer turistautat tisz-
títottak meg és tettek újra 
járhatóvá.

A 45 millió forint hoz-
zájárulás a  fenti munkák 
megvalósítását segíti, 
azon belül is az ültetések-
re és a turistautak, erdei 
utak járhatóvá tételére for-
dítják az adományokat. A 
támogatók, a természeti 
értékek megóvása iránt el-
kötelezett magánemberek 
és vállalatok így összesen 
mintegy 100 hektár, a jég 
által teljesen elpusztított 
magyar erdő megújításá-
hoz járultak hozzá.

400 hektáron ültetnek facsemetét 

Megújuló erdők a tavalyi jégkár után

Az egyik pilis szent kereszti erdőrészleten tekinthette meg a köztársasági elnök az őszi csemete-
ültetési mun kálatokat. Az ültetések zöme 2015 őszén megvalósul, de még 2016 tavaszán is foly-
tatódik. A teljes helyreállítás, az utolsó sérült erdőrészek megtisztítása várhatóan 2016 végéig tart

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady End-
re út 51.) gyűjti be és szállítja el az állati tetemeket a 
III. kerület közigazgatási területéről. Az önkormány-
zat és a lakosság részéről az állati tetemek elszállí-
tására vonatkozó igényt, bejelentést minden nap 0-
24 óra között az 358-0526-os vezetékes és a 06-70-
338-5819-es mobiltelefonon vagy az 280-8945-ös 
faxon lehet megtenni. A bejelentések a diszpecser@
poliszkft.hu e-mail címen is megtehetők. Komposztáláshoz aprítják a levágott gallyakat a Reménység utcában

Fotó: Antal István
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25 éves a Gézengúz Alapítvány, a jubi-
leumot különleges fotópályázattal és 
kiállítással ünnepli a szervezet. A hu-
szonöt év alatt ötvenezer beteg gyer-
meken – köztük sok óbudain is - segí-
tettek az alapítvány szakemberei, a ki-
csik több mint fele koraszülött volt. A 
jubileumot különleges fotópályázattal 
és kiállítással ünnepli a szervezet.

D r. Schultheisz Judit a meg-
nyitón felidézte az alapít-

vány történetének kezdetét, azo-
kat a heteket, hónapokat, amikor 
megszületett harmadik gyerme-
ke, akinek segítségre volt szüksé-
ge. Ő volt az első „gézengúz”. Az 
elmúlt negyedszázad alatt már 
egy nagyvárosnyi család életét si-
került teljesebbé tenni, a legna-
gyobb apróságok pedig ma már 
egyetemisták - mondta. Akkori-
ban még ritka volt, hogy egy pici 
baba, aki fél-egy kilogrammal 

született, életben maradjon, míg 
ma már sokkal nagyobb a túlélési 
esélyük az ilyen kicsiknek is. - A 
mi feladatunk, felelősségünk is 
nőtt ezzel együtt. Ezeknek a gye-
rekeknek szinte mindegyike vala-
milyen lemaradással, idegrend-
szeri problémával küzd. Ha kap-
nak segítséget, rendszeres fejlesz-
tést, akkor csodákra képesek, de 
ha az első néhány év elveszik, az 
az egész életüket meghatározza - 
emelte ki az alapítvány elnöke.

A Gézengúz Alapítvány fotó-
pályázatára egyébként édes-
anyák, hivatásos fotósok és gye-
rekek is neveztek, így néhány hét 
alatt több mint ötszáz fotó érke-
zett. Ezekből választotta ki a zsű-
ri, Keleti Éva és Szigeti Tamás 
fotográfusok, Bartos Erika 
mese könyv író és Kelemen Viktó-
ria, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának alpolgármestere 
azokat, amelyek a leginkább be-
mutatják, mekkora erő rejlik a 

legkisebbekben és milyen hatal-
mas eredményeket érhetnek el.

A fotópályázat szervezésében a 
Koraszülöttekért Közhasznú 
Egyesület is együttműködött. Kul-
csár Judit, a szervezet alelnöke el-
mondta: november 17-e a koraszü-
löttek világnapja, de a kicsiknek az 
év 365 napján különleges gondos-
kodásra van szükségük ahhoz, 
hogy felnőve teljesebb életet élhes-
senek. Ez pedig a szülőknek em-
bert próbáló feladat, mégis – ahogy 
a kiállított fotókon is látszik – ren-
geteg felemelő, erőt adó pillanatot 
találni a hétköznapokban.

A megnyitóra a kicsi és a 
nagy gézengúzok első fotóikkal 
kezükben érkeztek, hogy meg-
mutassák, hogyan változtak az 
évek alatt, és mennyi mindenre 
elég „néhány csepp törékeny 
erő”. A kiállítás november 29-ig 
a Vigadóban látható, utána ván-
dorkiállítást tervez a képekből a 
civil szervezet.

Fényképek a legkisebb legnagyobb hősökről

Különleges fotópályázat a Gézengúznál

PROjEKTzÁRÓ A WALDORFBAN. Az Óbudai Waldorf Gimnázium Bécsi úti 
épületének nagyterme adott otthont az Erasmus+ nemzetközi projekt 
záróestjének. A november 20-ai eseményen negyven külföldi diák és tíz pe-
dagógus mutatta be, mit alkotott a héten. A rendezvényen jótékonysági vá-
sár és tánctanulás is volt

Fotók: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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A szociális területen hosszú éveken 
át nyújtott kimagasló hivatástudat-
tal és elkötelezettséggel végzett, 
példaértékű empatikus segítőkész-
séget tanúsító munkája elismerése-
ként kapta meg idén a „Pro Óbuda”-
díjat. Pokorádi Gizella alázatos te-
vékenységének köszönhetően ne-
vét beírta Óbuda-Békásmegyer tör-
ténetébe.

- Hogyan fogadta kitüntetésé-
nek hírét?

- Amikor megtudtam, hogy je-
löltek a „Pro Óbuda”-díjra, kissé 
meglepődtem, ugyanakkor öröm-
mel töltött el, hogy a képviselő-
testület egyhangú döntésével elis-
merte a munkámat. Jóleső érzés-
sel gondoltam vissza azokra az 
emberekre, akikkel közösen vé-
geztük napi munkánkat, akikkel 
mindig jó közösséget alkottunk.

- Ha visszapergeti a munká-
val eltöltött hosszú évek filmjét, 
elégedett a tevékenységével?

- Csak remélem, hogy sokan 
elégedettek voltak azokkal a tevé-
kenységekkel, melyeket 1990-től 
nyugdíjba vonulásomig az önkor-
mányzatnál végeztem. Még élén-
ken él emlékezetemben óbudai te-
vékenységem kezdete: 1990-ben 
mint külsős bizottsági tag  a szo-
ciális bizottságban kaptam fel-
adatokat. Ekkoriban az Óbudai 
Ifjúsági Információs és Tanács-
adó Irodában dolgoztam, ahol 
megismerkedtem a szociális 
munka alapjaival.

Úttörők voltak
Az 1994-es választások után 

két cikluson keresztül a szociális 
területet koordináló alpolgármes-
terként tevékenykedtem. Ebben 
az időszakban született meg a 
szociális törvény és a gyermekvé-
delmi törvény is. A kerületben 
több új támogatási forma és intéz-
mény kialakulása is erre az idő-
szakra tehető. Sok mindenben út-
törők voltunk, úgy gondolom, 
ezek az újítások jól szolgálták a 
kerületi lakosság érdekeit. 
2002-ben változott a munkakö-
röm, az alpolgármesteri tevé-
kenységemet befejezve új posztra 
kerültem, a szociális és egészség-
ügyi osztály vezetőjeként dolgoz-
tam tovább. Ezt a beosztást is sze-
rettem, itt az ügyfelekkel való 
közvetlen kapcsolat sokoldalú és 
igen változatos feladatokat jelen-
tett. 2006-ban az önkormányzati 
testület összevonta a gyermekvé-
delmi és a szociális és egészség-

ügyi osztályokat, a Gyámhivatal-
hoz kerültem, ahol ügyintézői fel-
adatokat láttam el. Itt dolgoztam 
egészen nyugdíjba vonulásomig. 

- Sokoldalúságát bizonyítja, 
hogy több fontos megbízatást 
kapott, a szociális munka több 
területén dolgozott. Melyik mun-
kakört szerette a legjobban?

- A vegyészeti ismeretek mel-
lett a második szakmám a szociá-
lis munka volt. Az itt szerzett szé-
leskörű tudás birtokában vala-
mennyi beosztásomban fel tud-
tam használni a tanultakat és az 
egyre gyarapodó tapasztalataim-
nak köszönhetően minden mun-
kakörben otthon éreztem magam. 
Természetesen menet közben va-
lamennyi helyen akadtak nehéz-
ségek, de szerencsére minden fel-
merülő problémát sikerült megol-
dani. A kérdésre nem tudok hatá-
rozott választ adni, hiszen mind-
egyik feladatot szerettem, min-
den helyen jól éreztem magam.

Két diploma
- Iskolai tanulmányai során kel-

lő útra valóval látták el tanárai?
- A szerencsés diákok közé 

tartoztam, nekem nem jelentett 
terhet az iskola, első osztályos 
koromtól szerettem tanulni. En-
nek köszönhetem, hogy két dip-
lomát szereztem, melyek nagy-
ban segítették valamennyi tevé-
kenységemet. Nem maga a diplo-
ma érdekelt elsősorban, hanem 
azért tanultam, végig az a cél 
motivált, hogy jobban értsem és 
végezhessem a dolgomat.

- Mióta tart óbudai kötődése?
- 1971-ben kerültem Óbudára, a 

Goldberger Textilműveknél kap-
tam munkát, vegyésztechnikus-
ként töltöttem el ott néhány évet. 

Nemsokára Óbudára költöztünk, 
gyermekeim már itt születtek. Rö-
vid ideig otthon dolgoztam, majd 
1994-től az önkormányzathoz ke-
rültem. Elégedettséggel tölt el, 
hogy  több beosztásban ugyan, de 
mindig a kerületben, mindig Óbu-
da ügyeit szolgálva dolgozhattam.

Vidéki élet
- Most a nyugdíjasok nyugodt 

életét éli, de az elképzelhetetlen 

önről, hogy unalmasan telné-
nek napjai. Mivel foglalja el 
magát, mi a kedvelt időtöltése?

- Nyugdíjba vonulásom óta 
többnyire Tiszaderzsen élek csa-
ládom régi parasztházában. Van 
ott bőven tennivaló, unatkozásra 
nincs idő. A ház korszerűsítésé-
vel, komfortosabbá tételével fog-
lalatoskodom, lassan készen le-
szek a munkával. Élvezem a csen-
det, a jó levegőt és a nyugalmat. 
Kertészkedek, megtermelem 
amire szükségünk van, élvezettel 
fogyasztjuk a kert finomságait. 
Nagy gondot fordítok a befőzésre, 
az éléskamra polcain sorakoznak 
a különböző gyümölcsökből ké-
szített befőttek. Ha a családom, 
vagy a barátaim hosszabb időre 
elutaznak, szívesen vigyázok a 
kutyáikra. Óbudai tartózkodásom 
alatt szívesen megyek moziba, 
színházba, sokat vagyok együtt a 
családommal. Ha ők meglátogat-
nak Tiszaderzsen, együtt fedez-
zük fel a környék nevezetességeit, 
a szép tájakat. Nehéz eldönteni, 
melyik a jobb, a nyüzsgő fővárosi, 
vagy a nyugodt vidéki élet. Ne-
künk szerencsére mindkettő meg-
adatott.                   Lovas Albert

„ Pro Óbuda”-díj szociális munkáért

Fotó: Antal István



12 2015. 22. számÖnkormányzat



132015. 22. szám Önkormányzat











18 2015. 22. számKulTúra – pályázaT

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., 
Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hir-
det a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában 
álló üres, tehermentes, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek tulajdonjogának érté-
kesítésére.

A helyiségekre külön-külön lehet 
ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia 
kell a pályázó adatait, a megaján-
lott vételárat, a fizetés módját és 

idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a 
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfo-
gadására. A pályázó ajánlatához a pályázat 
benyújtásától számított 60 napig kötve van. A 
pályázaton azon ajánlattevők vehetnek 
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik 
az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél  
 

vezetett 12001008-00140645-00100001 szá-
mú letéti számlájára. A pályázóknak az aján-
latot és a pályázati biztosíték befizetését igazo-
ló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. 
február 1. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük 
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Érté-
kesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-

lyán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-én 
14 órakor a Bp. III., kerület Mozaik utca 7. 
sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. A pályázaton 
résztvevőket levélben vagy telefonon értesít-
jük a pályázat eredményéről. A pályázat ki-
írója fenntartja azon jogát, hogy a legmaga-
sabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályá-
zatbontást követően tovább tárgyaljon, kö-
zöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatla-
nokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelőző, vala-
mint az egyes állami tulajdonban lévő va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adá-
sáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel-
mében a Fővárosi Önkormányzatot elővá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állam-
polgárok tulajdonában igazságtalanul okozott 
károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi 
XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra 
jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásár-
lási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj-
donában lévő egyes vagyontárgyak elidegení-
téséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. para-
grafusában meghatározottak szerint szerző-
déskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály +36 1 430-3464-es és a +36 1 430-
3465-ös telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következő internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

   Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

A magazin továbbra is a III. 
kerület kulturális életére fó-
kuszál. Az előző számhoz ha-
sonlóan irodalom, képzőmű-
vészet, helytörténeti írások, 
zene és a kultúra legkülönbö-
zőbb ágai jelennek meg. A 
kötet szerzői – többségükben 
maguk is a kerület lakói – 
Óbuda múltjából és jelenéből 
idéznek fel érdekes történe-
teket, bejárva a városrész kü-
lönböző pontjait. 

A bevezető jegyzetet 
ezúttal Gyimesi Lász-

ló írta, aki évtizedekig 
dolgozott a Gázgyár kul-
turális központjában, és a 
mai napig nélkülözhetet-
len szerepet játszik egész 
Óbuda kulturális életé-
ben. A lokálpatrióta kul-
túra- szervező maga is ki-
váló költő, novellista és 
drámaíró. Idén nyáron je-
lent meg az önkormány-
zat kiadásában „Pannon 
szabadtér” című kötete, 
amely Óbudával kapcso-
latos írásait tartalmazza.

Sajnos tragikus jelen-

tőséget kapott a nemrég 
elhunyt Kobzos Kiss 
Tamással készült nagy-
interjú, melyben az Óbu-
dai Népzenei Iskola igaz-
gatója életéről, zenei hit-
vallásáról vallott.

Az őszi számban sze-
mélyes hangú beszélge-
tést olvashatnak Benedek 
Tiborral, a vízilabda vá-
logatott szövetségi kapi-
tányával is, aki az Óbuda 
Sport Kft. Szabadidő 
szeretem elnevezésű, 
egész éves amatőr sport-

Megjelent az Óbudai Anziksz őszi száma

Magazin minőségi tartalommal

Bp., III. ker. Tímár u. 26. pinceszinti,  
17621/0/A/41 hrsz. iroda, alapterülete: 197 m2. 
A hagyományos szerkezeti kialakítású épület,  

melyben a helyiség található,  
az Amfiteátrum melletti részen helyezkedik el.  

Az épület sarkán lévő helyiség közvetlen  
utcai bejárattal rendelkezik. 

A falak vizesek, salétromosak, teljes felújítást igényel. 
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, gáz. 

 
Irányár: 10.910.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.100.000 Ft. 
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint. 

 

Bp., III. ker. Tímár u. 15. alagsor,  
17629/0/A/1 hrsz. műhely, alapterülete: 85 m2. 

 
Belső-óbudai, hagyományos szerkezeti kialakítású 
lakóépület alagsorában helyezkedik el a műhely.  

Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.  
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik.  

Felújítandó állapotú. 
Bevezetett közművek: víz, villany. 

 
Irányár: 3.790.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft. 
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint. 

 
 

 Bp., III. ker. Boglár u. 6. fsz. 1., 64057/13/A/300 hrsz. 
üzlethelyiség, alapterülete: 59 m2. 

 
A helyiség a békásmegyeri lakótelep Duna felőli oldalán, 

panel épület földszintjén található, két utcai bejárattal 
rendelkezik.  

Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, gázalapú 
házközponti fűtés. 

Irányár: 7.470.000 Ft. 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 750.000Ft. 
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint. 

 Bp., III. ker. Hollós K. L. u. 4. földszint,  
62321/7/A/3 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 24 m2. 

 
A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felőli oldalán 10 
emeletes panel épület földszintjén található, közvetlen utcai 

bejárattal rendelkezik. 
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, gáz, távhő. 

 
Irányár: 3.360.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 340.000 Ft.  
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint. 

 

Bp., III. ker. Folyamőr u. 4. földszint,  
18229/7/A/120 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 25 m2. 

 
A 10 emeletes panel épület, melyben a helyiség található, az 
óbudai lakótelep Duna felőli oldalán, a Szentendrei út és a 

budai alsó rakpart között helyezkedik el, közvetlen két utcai 
bejárattal rendelkezik.  

Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, távhő. 
 

Irányár: 3.760.000 Ft. 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft. 
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint. 

 
Bp., III. ker. Jendrassik Gy. u. 1. fsz. 1.,  

62321/66/A/1 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 118 m2.  
 

A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felőli oldalán 10 
emeletes panel épület földszintjén található, a korábban 
irodaként funkcionáló helyiségcsoport közvetlen utcai 

bejárattal rendelkezik. 
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, távfűtés. 

 
Irányár: 13.500.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.350.000 Ft.  
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint. 

 

Bp., III. ker. Pacsirtamező u. 26. pinceszint,  
17632/0/B/1 hrsz. raktár, alapterülete: 77 m2. 

 
A raktár, mely a Belső-óbudai hagyományos szerkezeti 

kialakítású lakóépület pinceszintjén helyezkedik el, 
közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.  

Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik.  
Felújítandó állapotú. 

Bevezetett közművek: víz, villany. 
 

Irányár: 4.690.000 Ft. 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000 Ft . 
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint. 
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Amikor a fájdalom elnémítja a hangot
A párizsi eseményekre reflektált az Óbudai Danubia 
Zenekar november 24-ei hangversenye a Zeneaka-
démián. Schubert, Mahler és Bach megrendítő da-
rabjai szólaltak meg – a béke jegyében. Az ártatlanul 
meggyilkoltak emlékére ajánlotta a zenekar a „Gyer-
mekek vagyunk” című sorozatának „Könny” című 
epizódját. A tragikus merényletek szomorú aktuali-
tást adtak az estnek. A szerzeményeket bár már ko-
rábban műsorra tűzték, de most új értelmezést kap-
tak a művek. A Goethe-ballada nyomán írt Schubert-
dal, a gyermeket elrabló Rémkirályról, vagy a Fried-
rich Rückert elégiáit csokorba gyűjtő Mahler-dalcik-
lus a mindenkori áldozatok emlékére szólaltak meg. 
A legendás Kovács János vezényelt a koncerten.

Különleges díszek 
Az alkotó kedvű gyermekeket és szüleiket az immár 
hagyománnyá vált adventi készülődésre várják 
november 28-án 10.30-tól 13 óráig a Kiscelli Mú-
zeumba. A foglalkozáson ötletes karácsonyi dísze-
ket és adventi koszorút készítenek már az ünnep 
jegyében. (Cím: Kiscelli utca 108. A foglalkozás 
ára: 700 Ft/fő, a családi kedvezményes jegy: 2100 
Ft, szülők + összes gyermek).

Évszázados tradíció – Dr. Oetker
Az élelmiszereket forgalmazó, mindannyiunk szá-
mára ismert márkát, a Dr. Oetker múltját és jelenét, 
az évszázados tradíciót bemutató időszaki kiállítás 
nyílik december 1-jén 15 órakor a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Időutazásra 
hívják az érdeklődőket. (Megtekinthető 2016. feb-
ruár 28-ig, a Kiskorona tér 1. szám alatt.)

Interaktív jótékonysági koncert                     
A Jazzy Aid ünnepi műsora, jazz, musical, pop dec-
ember 4-én 17 órai kezdettel a Gramofon Music 
Bárban (Bécsi út 53.). Zongorán Pozsár Andrea ját-
szik. Művészvendég: Tara Wills (gitár, ének, Pana-
mából). A koncert interaktív, a közönség részvéte-
lére számítanak. Az est bevételéből Pintér Teréz 
óbudai látássérült klubját és a szentendrei látássé-
rült közösséget támogatják.

Beszélgetés a könyvtárban
A Szépírók Társaságának szervezésében, a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula Könyvtárá-
nak vendége: Cserna-Szabó András, József Attila-
díjas író lesz december 8-án 18 órakor. Beszélgető 
partnere: Bárdos Deák Ágnes. (A programra a be-
lépés díjtalan. Helyszín: Fő téri könyvtár.)

Karácsony előtt
Irodalmi estet tart „Kiskarácsony-Nagykarácsony” 
címmel december 10-én 16 órai kezdettel az 
Óbudaí Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli vendéglő 
Krúdy Szalonjában. (Cím: Mókus utca 22.).

Fürdőkultúra az ókorban
„Wellness az ókorban – Fürdőkultúra Aquincumban” 
címmel nyílt időszaki kiállítás november 16-án az 
Aquincumi Múzeumban. A látogatók megismerhetik 
a rómaiak fürdési szokásait, azt hogy fürdőik nem-
csak a mindennapi tisztálkodást szolgálták, hanem 
a „jó létnek”, az „érezd jól magad” a szinterei is vol-
tak, a testi és lelki felüdülésre egyszerre nyújtottak 
lehetőséget. Azaz – fürdőkultúra, amit a rómaiak 
adtak a világnak. (Cím: Szentendrei út 135.)

fesztiváljainak fővédnö-
ke a 2015-ös évben. A ki-
váló sportember beszél 
családjáról és arról is, 
miért szeret Óbudán élni.

A Bécsi út 56. szám 
alatti épület történetéről, 
melyben ma a Symbol ét-
terem működik, Massányi 
Katalin főépítész mesél 
családi emlékek és fotók 
alapján, hiszen az volt ük-
apja, Hoffmann Lipót 
szülőháza.

Az idén negyvenéves 
egykori San Marco utcai 
úttörőház, a mai Óbudai 
Kulturális Központ építé-
szeti különlegességeit, 
máig is érvényes szakmai 
értékeit Branczik Márta 
művészettörténész, mu-
zeológus mutatja be.

 A magazin képsoroza-
ta ezúttal Németh Krisz-
tina: Óbudai anzikszok 
című kiállításának anya-
gából válogat. A fekete-
fehér képnovellákat a 
szerző irodalmi szövegei 
teljesítik ki.

Fesztbaum Béla szín-
művész az Óbudai Tár-
saskör felkérésére állí-
totta össze Seress Rezső, 
a „Szomorú vasárnap” 
című világhírű dal szer-
zője életművét feldolgo-
zó esetjét. Az interjúban 
elmondja, miért Óbuda 
az egyetlen hely Buda-
pesten, ahol színpadra 
kerül a „Dalok a Kispi-
pából” című előadás.

Lassányi Gábor régész 
a Gázgyár alatti római te-
mető titkaival ismerteti 
meg olvasóinkat, megmu-
tatva néhány ókori átok-
táblát is. Zeke Gyula író 
ezúttal egy Amfi teát-
rumról készült fotó kap-
csán emlékezik. Rostás 
Péter, a Budapesti Törté-
neti Múzeum igazgató-he-
lyettese, aki korábban a 
Kiscelli Múzeumot vezet-
te, a kastély és az egykor 
hozzátartozó csodálatos 
park múltját és lehetséges 
jövőjét mutatta meg.

Mivel a gasztronómia 
is a kultúra része, szó 
esik a régi óbudai sző-
lőkről, bemutatják mitől 
itt a legjobb a pecsenye, 
a lángos és a gyros.

Az Óbudai Anziksz az 
önkormányzati kulturális 
intézményekben, a nem 

önkormányzati kulturális 
intézményekben, múzeu-
mok ban, könyvtárakban, 
rendelőintézetekben, szo-
ciális intézményekben és 
néhány vendéglátó-ipari 

egységben helyben olvas-
ható, és a készlet erejéig 
elvihető. A minőségi tar-
talmat kínáló lapot Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata adja ki.

Gyimesi László (jobbról) Óbudával kapcsolatos írásait tar-
talmazó kötete „Pannon szabadtér” címmel nyáron jelent 
meg az önkormányzat kiadásában

Benedek Tibor

Fesztbaum Béla
Fotó: Assay Péter

Reprodukciók: Sánta Balázs
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A városrész és a kör-
nyező települések 

megfelelő szintű egész-
ségügyi ellátása a Szent 
Margit Kórház fejlesztése, 
megerősítése nélkül nem 
megoldható, ezért rend-
kívül fontos, hogy min-
den érdekelt egyöntetűen 
kiálljon az aláírásgyűjtő 
akció mellett, melyet az 
Óbuda Baráti Kör Egye-
sület kezdeményezett két 
hónappal ezelőtt. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának Kép viselő-
testülete pártoktól függet-
lenül, egyhangúlag támo-
gatta a kezdeményezést, 
melyhez a Fővárosi Ön-
kormányzat és Tarlós Ist-
ván főpolgármester mel-
lett eddig is sokan csatla-
koztak: számos civil szer-
vezet és magánszemély, 
valamint Szentendre és 
Csobánka települések ön-
kormányzatai. Több párt 
kerületi szervezetei aktí-

van részt is vesznek az 
aláírások gyűjtésében. 

Tehát nem politikai ak-
cióról van szó, hanem egy 
alulról jövő kezdeménye-
zésről. Fontos, hogy még 
többen lássák el kézje-
gyükkel a gyűjtő-íveket, 
hiszen a számok önmagu-
kért beszélnek. Ahhoz, 
hogy az egyesület kezde-
ményezése kellő hang-
súlyt kaphasson a döntés-
hozók előtt, szükséges, 
hogy a lehető legtöbben 

támogassák aláírásukkal 
az ügyet. 

Az Óbuda Baráti Kör 
nem kér a kapcsolattartás-
ra alkalmas adatokat, és - 
bár a címet szükséges 
megadni - az aláírásgyűj-
tés alapján senkit nem fog-
nak megkeresni a későbbi-
ekben, és nem tárolják a 
személyes adatokat sem. 
Azokat tehát, akik fontos-
nak tartják a Margit kór-
ház ügyét, arra kérik, lás-
sák el kézjegyükkel az alá-

íróívet, és a megfelelő ada-
tokkal kitöltve juttassák el 
az aláírásgyűjtő helyszí-
nek egyikére! (Részletek a 
www.margitkorhazert.hu 
oldalon).

Az aláírásgyűjtés de-
cemberben is folytató-
dik, még Ön sem késett 
el, hogy támogassa a 
Szent Margit Kórház fej-
lesztését!                                sz

Fontos, hogy még több aláírás gyűljön össze

Tegyünk együtt a Margit kórházért!
Miként lehet egy infarktus 
után ismét teljes értékű éle-
tet élni? Többek között erre 
is választ kapunk a Szent 
Margit Kórház nagy sikerű 
Egészség Akadémiáján, 
november 30-án az Óbudai 
Kulturális Központban.

A Szent Margit Kórház 
minden érdeklődőt vár 

a népszerű Egészség Aka-
démiájának idei, a rehabili-
táció témakörével foglalko-
zó előadássorozatának első 
előadására, melynek témája: 
„A kardiológiai rehabilitá-
ció lehetőségei”. Ha már 
megtörtént a baj, akkor az a 
legfontosabb, hogy a beteg a 
legrövidebb időn belül fel-
gyógyuljon, ismét aktív, tel-
jes értékű életet éljen. Mit 

kell tenni ahhoz, hogy egy 
infarktus után teljes legyen 
a gyógyulás? Lehet-e egyál-
talán teljes gyógyulást elér-
ni? Meddig és mire kell fi-
gyelni? Többek között ezek-
re a kérdésekre is választ 
kapnak azok, akik meghall-
gatják dr. Páder Katalin, a 
Szent Margit Kórház Kardi-
ológiai Rehabilitációs Osz-
tálya osztályvezető főorvo-
sa és dr. Varjú Imre, a 
Szent Margit Kórház Kardi-
ológiai Osztálya osztályve-
zető főorvosa előadását 
november 30-án 16 órai 
kezdettel az Óbudai Kul-
turális Központban (San 
Marco utca 81.). Az elő-
adássorozat ingyenes, a 
program végén kérdéseket is 
feltehetnek az előadóknak.

Infarktus után 
teljes értékű élet

Fotó: Antal István
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Kamaraest 
A békásmegyeri Megbékélés Házában Czvik Ildikó 
(gordonka) és Adrián Ruiz (zongora) november 30-
ai 19 órakor kezdődő kamaraestjén Dvorák, Janá-
cek, Liszt, Rahmanyinov, Debussy, Granados, De 
Falla, Piazzolla művek hangzanak el. (A belépés 
díjtalan. Cím: Királyok útja 239., Újmegyeri tér.)

Képek az egykori Festőiskolából
A IX. Szakrális Művészetek Hete programsorozatában 
nyitotta meg P. Szabó Ernő művészettörténész az 
egykori Óbudai Festőiskola művészeinek alkotásaiból 
összeállított tárlatot az Óbudai Kulturális Központ San 
Marco Galériájában. Meghívott művészek: Adorján At-
tila, Ardey Edina, Federits Zsófia, Fenyves Gabriella, 
Garai Tamás, Gyémánt László, Haynal Valerie, Kő Fe-
renc, Mészáros Ágnes, Pálvölgyi Rita, Pifkó György, 
Székely Annamária, Törőcsik Eszter, Zoltai Bea, Votin 
Dóra. (Megtekinthető december 4-ig, hétköznapokon 
9-től 16 óráig a San Marco utca 81. szám alatt.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vilá-
ga” címmel folytatódik a bibliai előadássorozat (Isten 
szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség korá-
ban). Az érdeklődőket keddenként várják az ÓKK-ba. 
„Péter, a tengeren jár, süllyed, de felemeltetik” címmel 
december 1-én; „A hamis bíró és az özvegyasszony 
története” címmel december 8-án hallhatnak elő-
adást. Előadók: Filep György, Kecskeméti János, 
Holló Péter, Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor. 
Belépőjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Egyedi bőrmunkák 
Zajácz Tamás bőrműves iparművész munkáiból 
nyílt kiállítás az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény Kiskorona Galériájában. A művész egyedi 
bőrmegmunkálási eljárással készült bőrképeket, 
bőrfestményeket és bőrportrét állít ki. A különleges 
tárlat megtekinthető december 4-ig, hétköznapon-
ként 8 és 16 óra között a  Kiskorona utca 3. szám 
alatt. A kiállított alkotások megvásárolhatók.

zumpf András: Graffiti falak Óbudán című fotókiállítását 
Bús Balázs polgármester nyitotta meg a Kaszásdűlői Kul-
turális Központban (3K) november 13-án 

Egészséges táplálkozás a 
kolostorokban – erről tud-
hatnak meg többet az érdek-
lődők azon az időszaki kiál-
lításon, mely a fenti címmel 
nyílik december 10-én a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban. A 
tárlat jövő év május 1-ig lá-
togatható.

M i közük a szerzete-
seknek a gasztro-

nómiához? Több mint 
gondolnánk. A kora kö-
zépkor óta szigorú sza-
bályok szerint, olyan 
egészségesen étkeznek, 
hogy azt egy fitnesz-gu-
ru is megirigyelhetné, de 

szabályaik nemcsak a 
test, hanem a szellem és 
a lélek épségét is szolgál-
ják. Készítenek bort, sört 
és gyógyító likőröket, 
kertjeikben a zöldségek 

és gyümölcsök mel lett 
megterem sokféle fű-
szer- és gyógynövény, 
asztalukra olykor ünnepi 
finomságok, olykor - 
gyakrabban - böjti elede-
lek kerülnek. A szakács 
testvérek az idők során 
nem csak a kis közös-
ségre, hanem szegények 
és betegek ezreire is főz-
tek. A látogatók belekós-
tolhatnak régi és mai ko-
lostorok ízeibe, és meg-
ismerhetik azokat a ha-
zai szerzetesrendeket, 
amelyeknek szerepük 
volt étkezési kultúránk 
fejlődésében. (Cím: Ko-
rona tér 1.).

Szerzetesek asztalánál

Az Irgalmasság évének decemberi programjai a 
Szentháromság Plébánia-templomban (Vörösvári út 110.)
november 29. 9 óra: adventi koszorúkötés és az első gyertya meggyújtása. 
December 6án 9 órakor: Szent Miklós ünnepén, „Mikulásra várunk”. Decem
ber 8-án 15 órától a Szent Vér kápolnában az Isteni Irgalmasság szentév kez-
detén: „erdei kaput” nyitnak, közös imát mondanak, elmélkedést hallgatnak 
meg a teremtett világról, világért. December 13án 9 órakor a gyerekek „kis-
kapuját” nyitják meg. 11 órakor a felnőttek kapuját tárják ki az irgalmasságot 
várók/hiányolók előtt. December 20án 9 órakor: szentmise, utána 9.45 óra-
kor iskolások betlehemi játéka, 10 órakor az Árpád gimnázium diákjainak né-
met nyelvű betleheme. December 24én 23.30 órakor „utrenyje” görög éne-
kes esti dicséret; éjfélkor szentmise.

Egyházi programokkal ünnepelték az idén 150 éves Kövi Szűz Mária Templomot

Kortárs művészek és a nemzet
39 társadalmilag elkötelezett, közép- és kelet-európai kortárs művész alkotásain a 
nemzettel kapcsolatos képzetek, a nemzeti identitás formálódásának fázisai és a 
nacionalizmus problémái elevenednek meg a „Képzelt közösségek, magánképze-
tek” című (Privát Nacionalizmus Projekt) időszaki kiállításon. A két óbudai helyszí-
nen, a Budapest Galériában és a Kiscelli Múzeumban átfogó kurátori koncepcióba 
foglalt válogatással és számos új művel találkozhat a látogató. Az október 28-tól 
december 13-ig nyitva tartó tárlaton bemutatott alkotások közül kiemelkedik négy, 
amelyek az 56. Velencei Biennálén is láthatók, a Biennálén kívül először Óbudán 
kerülnek a közönség elé. (Helyszínek: Lajos utca 158. és Kiscelli utca 108.)

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István



22 2015. 22. számapróhirdeTés

szol gál ta tás
 Te tő fe dés, ács és bá do gos munkák! 
Cserép, pa la, zsin de lye zés, te tők ja ví tá sa, 
ké szí té se, bá do go zá sa, eresz csa tor nák cse-
ré je. Lapostetők szi ge te lé se, vi har kár utá-
ni hely re ál lí tás. Tel.: 06(30)513-1112

 Duguláselhárítás falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése.Víz-, és 
fütésszerelés.06-20-491-5089
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga-
ran ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun-
kák, szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket-
tás munkák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! A 
leg ki sebb mun kát is el vál lal juk! Tel.: 
06(30)960-4525
 Társasházak közös képviseletét vál-
laljuk kettős aláírással, személyes, egye-
di ügyfélfogadással. Tel.: 06-30-268-
2265, alecomteam@t-online.hu

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a 
kerü leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) 
Vár hidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenő 
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
 Hűtőgépszerviz Óbudán! Meg bízha tó ság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve 
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén 
ingyenes 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-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós 
06-30-2-664-666
 Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott 
öntöttvas kádját! A bontás árának töredéké-
ért felújítjuk. 06-20-529-4180, www.kad-
felujitas.hu
 Bútorasztalos! Egyedi gardróbszekré-
nyek, konyhabútorok készítése. Bútorjaví-
tás, máshol vásárolt bútor szerelése. +36-
20-352-08-69, wwwutor-asztalos.eu
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala-
kí tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
víz sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á-
val! www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 
961-6153
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, má-
zolás! Tel.: 06(30)341-3423
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 21 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 
év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csem pé zés, 
villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, 
-javítás, kőműves és asztalos munkák garan ci-
ával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sí tása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Nemzetközi horary konzulens diplo-
mával, 20 éves tapasztalattal vállalok sze-
mé lyes, kérdő, éves, havi előrejelzést, ta-
nács adást. Tarot. Tradicionális káldeusi 
asztrológia. Oktatás is. Tel.: 06(70)244-2538
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869

 Lakásfelújítás, tisztaságifestés. Üres 
lakásokra árkedvezmény, garanciával. Tel.: 
787-1332, 06(20)986-3129
 Irodai takarítást vállalok. Kolosy tér 
környékén. Tel.: 06(30)302-7691
 Lakatosmunkát mindenneműt vállalok. 
Zárszerelést, védőrács, rácsosajtó, korlát, 
galéria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 
06(20)9424-943; 705-0511
 Lakásfelújítás, építkezés A-Z-ig. 
Ács, kőműves, burkoló, festő, víz, fűtés, 
villanyszerelés, stb. Tel.: 06(30)479-2776
 Társasházkezelést, közös képviseletet 
vállalunk, korrekt, megbízható módon, 
referenciákkal. Tel.: 274-6135; 06(70)561-
1174. E-mail: flotthometeam@gmail.com
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
sze relés, burkolás, laminált parkettás mun-
kák magánszemélyek, közületek részére. 
Tel.: 06(30)212-3308
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes 
kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 TV javítás helyszínen is garanciával, 
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lag függöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812

egész ség
 Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs. Szak-
rendelőkben (Vörösvári út 88-96) vagy az 
Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógy-
masszőrtől Tel.: 06-20-595-3057
 Álom Meditáció! Mit jelentenek a visz-
szatérő álmok? A tanfolyamon megtu-
dod! Tanuld meg álmaidat értelmezni, fel-
használni. Hétvégi kurzusok Óbudán. 
www.alom-meditacio.webnode.hu, www.
facebook.com/alommeditacio
 Karácsonyra egészséget adj ajándékba! 
Válogass akciós mozgásszervi közérzetja-
vító utalványainkból 3-30 ezerig. Mozgás-
gyógyászat 1039 Bp., Szentendrei út 325. 
Tel.: 20-257-8483
  Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai 
ma gán ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 
1035 Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer-
da 16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je-
lent ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

 Dr. Czeiner Bé la nő gyógy ász fő or vos 
ma gán ren de lé se: kedd dél után Sző lő ut ca, 
min den pá ros hét pén tek dél után ján 
Vörösvári út. Be je lent ke zés, in for má ció 
mun ka nap okon: 06(20)480-3953

 Dr. Kalán Jú lia bőrgyógyász-koz m e-
tológus fő or vos ma gán ren de lé se: III. ker. 
Bé csi út 217-ben (EuroCenterrel szem-
ben). Gyer mek bőr gyógy ászat is. Bőr ki nö-
vé sek el tá vo lí tá sa. Be je lent ke zés: 
06(20)543-3948

 Személyes problémák megoldása, kor-
szerű, alternatív módszerekkel. Dr. Szabó 
Szilárd Tel.: 06(20)921-2899
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán  főorvos
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., 
a  Kórház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyug-
díjas kedvezmény. Tel.: 06(20)806-7783
 Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi 
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot 
okozó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-
9241
 Gyógypedikűr, manikűr, talpmasszázs, 
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön 
otthonában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-
4531
 Fogyasztómasszázs fájdalommentesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénzkereseti lehető-
ség gel. premiumkko@gmail.com
 Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás. 
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.: 
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com; 
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu

Oktatás
 Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia-, ma gyar-
ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos- és kö zép-
is ko lá so kat a Vörösvári úton, min den dél-
után. Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 
fős kis cso port ban. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Német beszédcentrikus nyelvoktatás 
Óbudán. Külföldi - és Goethe - Intézetek-
ben megszerzett - 25 éves szakmai tapasz-
talattal. kreation@freemail.hu, 0630/773-
9155
 Matematika, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek! 06-20-959-0134
 Tanulj angolul könnyedén, beszéd-
cent rikusan Békásmegyeren, Óbudán. 
obudaangol.hu Tel.: 06-20-439-64-10
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás 
külföldi- és Goethe Intézetekben megszer-
zett szakmai tapasztalatokkal. 25 éves 
nyelvészeti-oktatói gyakorlat van. Bármely 

korosztálynak 10 éves életkortól. E-mail: 
szamoca5@citromail.hu Tel.: 06(30)609-
9151
 Német, matematika, fizika, angol. Fel-
zár kóztatás, érettségire, nyelvvizsgára felké-
szítés önöknél. Tel.: 06-20-973-6467
 Angol beszédcentrikus oktatás 25 
éves nemzetközi tapasztalattal kezdőtől a 
felsőfokig. Személyesen vagy Skype-on is. 
Ár: 3000 Ft/60 perc. Tel.: 06(70)244-2538
 Matematika, német, angol, fizika. Fel-
zárkóztatás, érettségi, nyelvvizsga. Házhoz 
megyek. Tel.: 06(20)973-6467
 Olasz nyelvoktatás kezdőtől haladóig, 
nyelvvizsgára felkészítés, vidám egyénre 
szabott haladás. Tel.: 06(30)355-5744
 Olaszul nyelv oktatása, (gazdasági is) 
Tel.: 06(30)602-3494; meszaros494@t-on-
line.hu
 Érettségi egy vagy két év alatt meg-
sze rezhető, folyamatos becsatlakozással! 
Szeretettel várunk. Tel.: 06(70)626-3866
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepe-
tálás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt 
óradíjjal.  Tel.: 06(30)952-3691
 Magyar nyelv és irodalom, történelem 
és esztétika tanár egész évben oktatást, fel-
ké szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az 
általános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-
4809, 06(70)619-5546
 Matematikából  korrepetálást és fel-
vételire felkészítést vállal tanárnő  Békás-
megyeren. 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-főiskolásig. Ingyenes próbaóra!. 
Tel.: 06(70)647-2243
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 
367-8160, 06(20)243-9043

elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó ál-
lapotú eladó mosogatóval, szerelvények-
kel. Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-
8326
 Antikváriumunk készpénzért vásá-
rol könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, 
vitrintárgyakat, festményeket, hangleme-
zeket. Tel.: 332-0243
 Autót vásárolnék évjárattól és típus-
tól függetlenül, akár hétvégén is! Esetleges 
szállítását megoldom.06-70-622-0123
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

Ré gi ség
 Óbuda antikvitás üzletünk készpénzért 
vásárol borostyánt, ékszereket, bútort, 
festményt, porcelánt, órákat, ezüsttárgyakat, 
lakberendezési 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 köny-
veket, festményt, műtárgyakat, papírrégi-
séget vásárolunk. VI. Andrássy út 16. H-
SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
 Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol! 
Törtaranyat, fazonaranyat, ezüstöt, antik 
ezüstöt, borostyánt, korállt, márkás órákat, 
porcelánokat, festményeket, dísztárgyakat. 
Teljes hagyatékot! XIII. ker Hollán Ernő u 
4. Tel.: 350-43-08, 06-70-884-4084
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
nagyméretű és kisméretű festményeket, 
ezüsttárgyakat, 6-12 evőeszközkészlete-
ket, aranyékszereket, borostyánt stb., 
bútorokat, órákat, porcelánokat, bronztár-
gyakat, egyebeket. Kiszállás díjtalan! 
Üzletünk: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020

 Almási Katalin becsüs legmagasabb 

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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áron vásárol bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, csillárt, könyveket, 
hangszert, bizsukat, csipkét, szőrmét, por-
celánokat, hagyatékot. Díjtalan kiszállás-
sal. Tel.: 06-30-308-9148 
 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól, 
ezüst 350 Ft-tól. Min den fé le ré gi sé get, órá-
kat, por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, ké-
pes la po kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes ha-
gya té kot. Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs lés. 
Üz let: V. ker., Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 
06(20)914-0150
 Kas té lyok, szín há zak ré szé re kész-
pénz ért vá sá ro lok bú to ro kat, fest mé nye-
ket, dísz tár gya kat, csil lá ro kat, hang sze re-
ket, órá kat, ki tün te té se ket, ru ha ne műt, 
ezüst ne műt, tel jes ha gya té kot hét vé gén is. 
Tel.: 06(70)651-1028

 Vá sá ro lok min den ne mű ré gi sé get, 
órá kat, ér mé ket, por ce lá no kat, köny ve ket, 
bi zsu kat, fest mé nye ket, bú to ro kat, ezüst 
ne mű ket, hang le me ze ket, tel jes ha gya té-
kok ki ürí tés sel. Díj ta lan ki szál lás sal. Mol-
nár Eni kő. Tel.: 06(20)365-1042

 számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat rész-be sze re-
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)857-2653

egyéb
 Ta ka rí tást vál la lok Óbu dán he ti 1-2 al-
ka lom mal, il let ve nagy ta ka rí tást is. Tel.: 
06(30)966-9241

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Tímár utcában eladó 35 m2-es galériás 
lakás kertkapcsolattal 13,5 MFt Tel.: 06-20-
509-4241

 Világos kerületi lakást vásárolnék saját 
részre, azonnali fizetéssel, bármilyen álla-
potút (NEM KÖZVETÍTŐ!) 70-255-0966
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi 
mellett) 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

Festmény
 19-20. szá za di ma gyar és ré gi kül föl di 
fest mé nyek, mű tár gyak vé te le kész pénz ért. 
Díj men tes ér ték becs lés. Tel: 06(30)949-
2900. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.
hu, Ne mes Ga lé ria: 1024 Szil ágyi Er zsé bet 
fa sor 3.

életjáradék
 Lakottan megvásárolnám ingatla-
nát életjáradékkal, közjegyzői okiratba 
foglalva, teljes körű jogi garanciával. 
www.primamedical.hu vagy a 06-30-
92-12-418, Pintér Judit

 Élet já ra dé ki szer ző dést köt nék idős 
sze méllyel köl csö nös szim pá tia ese tén. Tel.: 
06(20)449-9644

Állás
 Óbudai piacra csemegepultost teljes 
munkaidőre felveszünk. Tel.: 06-30-216-
48-22
 Önállóan dolgozni tudó kőművest és 
burkolót keresek alkalmankénti munkára. 
Tel.: 06-30-341-34-23
 III. kerületbe keresünk kötödei kisegí-
tőt, varrónőt és ketlizőnőt. Bedolgozó is ér-
dekel. Tel.: 06-30-22-02-002
 Római-parti szálloda gyakorlattal 
rendelkező konyhai kisegítőt keres. 
Érd: penzugy@alfaarthotel.hu

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

kezű gondnokot, kertészt-háztakarítót keres. 
Jelentkezni lehet írásban Pyramidon Kft. 
1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 3. E-mail: 
pyramidonkftkepviselet@gmail.com
 Irodai takarítást vállalok. Kolosy tér 
környékén. Tel.: 06(30)302-7691
 Óbudai varrodába keresünk, szakképzett 
varrónőket teljes munkaidőre, vasalónőt 
4-6 órás időre. Tel.: 06(30)948-4392, 
nemethrudolf1@gmail.com

kiadó
 Zápor utcában 61m2, 2 szobás, igényes 
lakás kiadó! Tel.: 06-30-241-6243
 Kolosy üzletházban 27 m2 üzlet el adó, kiadó 
a főbejárattal szemben. Tel.: 06(20)942-6883

December 1-jétől bővülő parkolási lehe-
tőségekkel várja a Bogdáni út és a Szent-
endrei út sarkán, az újonnan nyíló Mömax 
lakberendezési áruház alatti mélygarázs a 
környékbeli lakókat. A parkolási övezetek 
változása kapcsán a mélygarázst üzemelte-
tő Star Park csoport célja, hogy hosszútá-
von és megfizethető módon enyhítsen a 
parkolási nehézségeken.

A felszíni, alapvetően az áruház vásárlói 
számára fenntartott parkoló mellett további 
férőhelyekre van szükség, így a bővülést  

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata is 
ösztönözte és támogatta. 

Az idén átépített, fedett, 250 férőhelyes 
mélygarázsban modern biztonsági rend-
szer őrzi a gépjárműveket, az állandó jár-
őrök mellett a kollégák 0-24 órában, mint-
egy 26 kamerán keresztül követik a be-és 
kihajtást. A garázsbejárat maximális ma-
gassága 2,05 méter, motorok, hobbijár-
művek, csónakok egyéb járművek tárolá-
sa is lehetséges egyedi díjszabás alapján. 
Kulturált mellékhelyiség és szívélyes ad-

minisztráció várja a 
recepción az ügyfe-
leket.

A 2016-os éves bérlet most az első 100 je-
lentkezőnek bruttó 72 000 Ft, azaz 6000 
Ft/hó/autó. További kedvezmény, hogy aki 
még idén éves bérletet vált, annak már 
nem fog gondot okozni, hogy a karácsonyi 
bevásárláskor hol parkoljon: a 2015. dec-
ember hónapot ingyen megkaphatja. 

A helyek korlátozott számban állnak ren-
delkezésre, melyeket a regisztráció sor-
rendjében biztosítják. 

Foglalja le Ön is - most bevezető áron - a 
biztos parkolóhelyét! 

További információ Petheő Attila üze-
meltető: 06-70-380-7129. Regisztráció: 
www.starpark.hu

Kedvezményes parkolás Óbudán: 

Új, 250 férőhelyes mélygarázs, havi 6000 Ft-os bevezető áron 

Ingatlanpályázatok
• Pályázati felhívás saroglya utcai építési telkek értékesítésé-
re, II. ütem.
• Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egy-
fordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévő ÜDÜLŐ 
ingatlan (Tata, Őz utca 1012.) értékesítésére
• Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egy-
fordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan 
(III. Szent István utca 64024/2 hrsz.) értékesítésére
A pályázati felhívások szövege megjelenik az Óbuda Újságban, 
felkerült továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: in-
gatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszol-

gálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 

8.30-12 és 13 -16, csütörtökönként: 8.30-12 óra kö-
zött).

Cím
Funkció Helyrajzi szám

Bérleti 
jogviszony 
időtartama

Alap-
terü-
let
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki ál-
lapot

Minimá-
lis bérleti díj 

(Ft/hó)
Bánatpénz

(Ft)

Bécsi út 86., föld-
szinti, utcai

vendéglátó
vagy

14729/9 5 év 173 víz, villany, gáz leromlott 509.485 611.000  

üzlet 5 év 370.566 444.000 

Bécsi út 225., 
földszinti, utcai

üzlet 16918/2/A/357 5 év 59 víz, villany, távfűtés közepes 77.585 93.000 

Bécsi út 227., 
földszinti, utcai

üzlet 16918/2/A/417 5 év 59 víz, villany, távfűtés közepes 68.971 82.000 

Harang utca 4., 
földszinti, utcai

üzlet 18910/88/A/17 5 év 107 víz, villany, távfűtés megfelelő 103.148 123.000 

Berend utca 22., 
pincei, lépcsőházi

raktár 18529/4/A/139 3 év 54 víz, villany leromlott 14.580 17.000 

Berend utca 26., 
pincei, lépcsőházi

raktár 18529/4/A/140 3 év 54 víz, villany leromlott 14.580 17.000 

Hévízi út 9., IV., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/4/A/137 3 év 58 villany leromlott 15.660 18.000 

Hévízi út 9., V., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/4/A/138 3 év 64 villany leromlott 17.280 20.000 

Kiscelli utca 76., 
földszinti, lépcső-
házi

iroda 17309/A/3 5 év 57 víz, villany, gáz közepes 79.344 95.000 

  Kiscelli utca 76., 
pincei, udvari

raktár 17309/A/3 3 év 93 villany leromlott 16.926 20.000 

Meggyfa utca 
23/B., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 18529/21/A/113 3 év 77 villany leromlott 20.790 24.000 

Nagyszombat ut-
ca 27., földszinti, 
lépcsőházi

egyéb he-
lyiség (iro-
da) és

14729/4/A/1 5 év 194 víz, villany, gáz közepes 255.110 1.018.000 

Nagyszombat ut-
ca 27., földszinti, 
lépcsőházi

egyéb he-
lyiség (iroda) 14729/4/A/2 5 év 512 víz, villany, gáz közepes 593.920

Selmeci utca 21., 
pinceszinti, utcai

raktár
és

17406/A/13 3 év 30 víz, villany leromlott 7.590 37.000 

raktár 17406/A/14 95 leromlott 24.035

Selyem utca 4., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 17005/38/A/58 3 év 61 villany leromlott 16.470 19.000 

Váradi utca 2-8/
A., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18659/A/104 3 év 47 villany leromlott 14.100 16.000 

Váradi utca 2-8/
A., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18659/A/105 3 év 47 villany leromlott 14.100 16.000 

Váradi utca 2-8/
A., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18659/A/107 3 év 34 villany leromlott 10.200 12.000 

Váradi utca 2-8/
A., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18659/A/108 3 év 64 villany leromlott 17.280 20.000 

Váradi utca 2-8/
A., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18659/A/109 3 év 59 villany leromlott 15.930 19.000 

Zápor utca 61., 
földszinti, utcai

üzlet 16998/3/A/300 5 év 45 víz, villany, távfűtés leromlott 60.480 71.000 

Az ÓBUDAI VAGYONKEzELŐ zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-
hető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését vala-
mint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon 
megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati 
részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjá-
nak 12 órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehe-
tőség, azok bontására minden hónap utolsó mun-
kanapján 12 órakor került sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, 
melynek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, 
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
*az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati 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 bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
*a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a 
pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbe-

adó felmondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység foly-
tatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlő-
en igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia 
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj 
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalány-
nak) megfelelő összegű óvadék megfizetését bér-
beadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz 
összegét az óvadékba beszámítják),
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és 
mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj 
alapján történik a döntés. A pályázaton azon ajánlat-
tevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására 
a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe 
helyezni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, szerdán: 
8.30-12 és 13-16, csütörtökön: 8.30-12 óra között). 
A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az ered-
ményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyer-
tes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget 
a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. a pályázókat írásban ér-
tesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a 
legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően 
tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, il-
letve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben 

vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes 
összegét a Bizottság döntéséről történő írásbe-
li értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. részére 
meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy 
amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez véte-
lét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem 
köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója 
okafogyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pá-
lyázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell fog-
lalni, melynek költségei a bérlőt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az 
előző évi infláció KSH által közzétett mértékével 
emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesíté-
si, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-
3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. 
november 15-től a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő in-
ternetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, in-
gatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordu-
lós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat tulajdonában lévő, Árpád utcáról nyíló te-
lekingatlan értékesítésére az alábbiakban
III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felőli olda-
lon L4-III-O/A övezetbe tartozó, 35 % beépítési lehetőséggel rendelkező 
önkormányzati tulajdonú MÉLYFEKVÉSŰ ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! 
Az övezet területén legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület helyezhető el. 
Az Árpád utcában elektromos áramellátás, vízvezeték és csatornaháló-
zat kiépített.  

Pályázható ingatlan:
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 beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat 
tartalmazza. A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési en-
gedélyben történő érvényesíthetőségéért a kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogsza-
bályok az irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a 
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályá-
zaton azon ajánlattevők 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 borítékban, legkésőbb 2016. február 1. (hétfő) 12 óráig van lehető-
ségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-én 14 órakor a Bp., III. ke-
rület Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja 
azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pá-
lyázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet 
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat 
megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ön-
kormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel-
mében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tu-
lajdonviszonyok 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 elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes va-
gyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály    
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszol-
gálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 
8.30-12 és 13-16, csütörtökönként: 8.30-12 óra kö-
zött).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-
hető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázat részét kell ké-
pezze a pályázó által benyújtott műszaki dokumen-
táció, mely legalább műszaki leírást és árazott, téte-
les költségvetést, alaprajzi változtatás igénye esetén 
ezen túl a meglévő és a tervezett alaprajzot kell tar-
talmazzon.
A pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintetben, 
hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan bérbe 
adására a nyertes pályázó számára előírt felújítási kö-
telezettséggel kerül sor. A rendeltetésszerű használa-
tot lehetővé tevő, elvégzendő felújítási munkák mű-
szaki tartalmát és költségvonzatát a pályázati felhí-
vás mellékletét képező, Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 
Műszaki Osztálya által készített helyszíni felmérési 
jegyzőkönyv tartalmazza (letölthető szintén a fenti 
honlapokról), a pályázat nyertese (leendő bérlő) kö-
teles ezen munkálatokat teljes körűen, I. osztályú mi-
nőségben, saját költségén az adott helyiség birtok-
bavételét követő 60 napon belül elvégezni. Leendő 
Bérlő jogosult – legfeljebb a pályázatban meghatáro-
zott összeghatár erejéig – költségeinek részleges, 
bérbeszámítás útján történő megtérítéséhez, a min-
denkori havi bérleti díj 50%-ának mértékéig. A bér-
leti díjfizetési kötelezettség a felújítási munkálatok 
műszaki átadás-átvételi időpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendő bérlő között 
kötendő külön megállapodás keretében kerül sor, 
mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszámítás fenti 
összegben történő érvényesítése az elfogadott mű-
szaki tartalom teljes körű, I. osztályú minőségben 
történt megvalósulása esetén lehetséges, mely kö-
rülményt a műszaki átadás-átvételi eljárás során 
jegyzőkönyvileg is rögzíteni kell.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését vala-

mint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon 
megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati 
részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjá-
nak 12 órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehe-
tőség, azok bontására minden hónap utolsó mun-
kanapján 12 órakor került sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, 
melynek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, 
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati 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 bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a 
pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbe-
adó felmondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység foly-
tatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlő-
en igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia 
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj 
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege).
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalány-
nak) megfelelő összegű óvadék megfizetését bér-
beadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz 
összegét az óvadékba beszámítják).
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és 
mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj 
alapján történik a döntés. A pályázaton azon Aján-
lattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában 

(1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet 
letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, 
szerdán: 8.30-12 és 13-16, csütörtökön: 8.30-12 óra 
között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. 
Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafi-
zetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget 
a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. a pályázókat írásban 
értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, 
hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbon-
tást követően tovább tárgyaljon, zárt verseny-
tárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül, részben vagy egészében ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy 
amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez véte-
lét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem 
köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója 
okafogyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pá-
lyázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell fog-
lalni, melynek költségei a bérlőt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az 
előző évi infláció KSH által közzétett mértékével 
emeli.
A helyiség megtekintéséhez időpont egyeztethető 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesíté-
si, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-
3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. november 
15-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a következő internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Cím Funk-
ció

Helyrajzi szám Alap-
terü-
let
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki ál-
lapot

Minimális 
bérleti

díj
(Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Gyógyszergyár utca 
32., földszinti, utcai

üzlet 18833/16/A/33 61 víz, villany, ház-
központi fűtés

leromlott 65.331 78.000 

A helyiségben elvégzendő felújítási munkálatok műszaki tartal-
ma:

helyiségek festése, ablakok, ajtók, szerelőfalak, csövek mázolása, 
nyílászárók pótlása, javítása, cseréje, törött üvegek cseréje, pótlása, 
részleges burkolatcsere, pótlás, berendezési tárgyak cseréje, pótlá-
sa (főzőkészülék), volt vendégtér beépített berendezésének bontása, 
elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, szerelvé-
nyek, lámpatestek pótlása.

A bérleti jogviszony időtartama: 5 év illetőleg 5 évnél több (bérbeszámítási megállapodás esetén, 
amennyiben a beszámítandó összeg megtérülése ezt indokolttá teszi).

A helyiségben elvégzendő felújítási munkálatok kalkulált költ-
sége, beszámítható összege legfeljebb:

2.000.000 Ft + áfa 

Az ÓBUDAI VAGYONKEzELŐ zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiség 

– a nyertes pályázó számára felújítási kötelezettséggel történő – bérbeadására
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemelteté-

si és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) (to-
vábbiakban: Kiíró) 

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet
a Magyar Állam tulajdonában álló (tulajdonosi joggyakorló a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), a Kiíró bérletében lévő Bér-
lemény albérletbeadás útján történő hasznosítására , a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásá-
ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi sze-
mély civil szervezetek (egyesület, szövetség, alapítvány) számára, 
az alábbi feltételekkel, mely Bérlemény az alábbi I. pontban leírt 
ingatlanon fekszik.

I. Az ingatlan-nyilvántartási adatok, a bérlet időtartama:
Bérlemény azonosítása: Budapest III. kerület, 23734 helyraj-

zi számon nyilvántartott, Budapest III. kerület, Nánási út 89-91. 
szám alatti  ingatlan.

A Bérlet időtartama: 2016. január 04. és 2031. január 03. közötti 
tizenöt (15) év időtartam, mely a Felek írásbeli megállapodásával, 
további, legfeljebb öt (5) évvel meghosszabbítható.

II. Részletes tájékoztató elérhetősége:
A Pályázati dokumentáció a Kiírótól vehető át személyesen, 

vagy meghatalmazott útján Budapest XIV. kerület, Istvánmezei 
út 1-3. szám alatti Magyar Sport Háza Irodaház Postabontójában, 
munkanapokon 09 és 12 óra között a Pályázati Felhívás megje-
lenésének napjától a pályázat benyújtási határidejéig. A megha-
talmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magán-
okirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mérté-
két. A Pályázati dokumentációért a Kiíró ellenértéket nem számít 
fel. A Pályázati dokumentáció átvétele feltétele az érvényes pályá-
zat benyújtásának. Közös pályázat benyújtása esetén, a pályázók 
egyetemlegesen felelősek az ajánlatban tett kötelezettségvállalá-
saik és a szerződések teljesítéséért. Közös ajánlatot nyújthatnak 
be: a pályázati dokumentációt átvett pályázók többen együtt, vagy 
a dokumentációt átvett pályázó(k) és más szervezet(ek) együtt.

A pályázattal kapcsolatban kérdések az Ujlakan.Gabor@bmsk.
hu e-mail címen tehetők fel 2015. december 01. (kedd) napjáig. A 
kérdésekre adott valamennyi választ a Kiíró 2015. december 04. 
(péntek) napjáig megküldi valamennyi kérdező e-mail címére.

III. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolá-
sakor alkalmazott értékelési szempont:

A Kiíró a megajánlatott havi nettó bérleti díj összege alapján 
rangsorolja a pályázatokat. A pályázat nyertese: a legmagasabb 
havi nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összegű bérle-
ti díjat tartalmazó érvényes pályázat. 

IV. A megkötendő szerződés típusa, pénzügyi feltételek:
Határozott időre szóló albérleti szerződés, melynek tervezete a 

Pályázati dokumentáció részét képezi. 

A megkötendő szerződés alapján, a havi bérleti díjakat havonként 
előre kell megfizetni. A bérleti díjon felül az albérlőt terhelik az al-

bérlet tárgyához kapcsolódó, a Pályázati dokumentációban részle-
tezett költségek, továbbá az ingatlannal kapcsolatosan, az albérlet 
kezdő napját megelőzően keletkezett, a Kiírót harmadik személy-
lyel szemben megillető követelések megvásárlásnak, ugyancsak a 
Pályázati dokumentációban részletezettek szerinti kötelezettsége.

V. A helyszíni bejárás helye és időpontja, a pályázatok be-
nyújtásának helye, módja és határideje:

Helyszíni bejárás találkozási helye: Budapest III. kerület, Ná-
nási út 89-91. szám

Helyszíni bejárás időpontja: 2015. december 01.(kedd) 10.00 óra.
Pályázatok benyújtásának helye, ideje: BMSK Zrt., Budapest 

XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza Irodaház 
Postázója), munkanapokon 09 és 12 óra között.

Pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot egy darab zárt 
csomagolású borítékban vagy dobozban, benne öt példányban (1 
eredeti és 4 másolati példányban), személyesen, illetve meghatal-
mazott útján kell benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidő lejárta előtt. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy 
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosult-
ságát, illetve annak mértékét.

A csomagoláson (borítékon, dobozon) szerepelnie kell a követke-
zőknek: pályázó neve és címe, valamint „AJÁNLAT – A BMSK 
RÉSZÉRE A BUDAPEST III. KERÜLET, NÁNÁSI ÚT 89-91. 
SZÁM ALATTI INGATLAN ALBÉRLETE PÁLYÁZATRA –  
CSAK A PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATA-
LOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” felirat.

Kiíró a pályázat átvételéről átvételi igazolást ad.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 21. (hét-

fő) 12.00 óra.
Az ajánlattevő a benyújtási határidő lejáratát követően pályázati 

ajánlatát nem módosíthatja, illetve nem vonhatja vissza.

VI. A pályázatok bontásának időpontja: 2015. december 21. 
(hétfő) 12.00 óra.

A pályázatokat a Kiíró képviselője zárt körben bontja fel. Kiíró 
kizárólag az V. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően 
benyújtott pályázatokat bontja fel.

VII. A pályázatok értékelésének határideje: 2015. december 
28. (hétfő).

VIII. A pályázók értesítésének módja:
Valamennyi pályázót a Kiíró írásban értesíti a pályázat eredmé-

nyéről az elbírálást követő napon postára adott levélben.

IX. A pályázat érvényességének feltételeit a Pályázati dokumentá-
ció III.7.1. pontja tartalmazza.

X. A Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati felhívást, a pályá-
zatok benyújtási határideje előtt módosítsa, visszavonja, a pályá-
zati eljárást, a Pályázati dokumentáció III.7.2.-7.3. pontjai alap-
ján, eredménytelennek nyilvánítsa, valamint fenntartja a jogot a 
Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján, hogy az albérleti szerződést és 
/ vagy az engedményezési szerződést a nyertes pályázóval ne kös-
se meg.
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A várakozástól, a családdal, barátok-
kal töltött adventi hétvégéktől lesz 
szép az ünnep. Ehhez meghitt hely-
színt kínál idén is a Fő téri népszerű, 
színes rendezvénysorozat.

November 28-29.
Az első hétvégén Bognár Szilvia 

és zenekara hangolja az ünnepre a 
közönséget. Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere nyitja 
meg november 28-án 18 órakor a 
rendezvénysorozatot. Kaput nyit a 
korcsolyapálya, majd koncertet ad a 
Muzsikás együttes és Petrás Mária.

Másnap (november 29.) a „Braun-
haxler” Óbudai Német Hagyomá-
nyokat Ápoló Egyesület, a Tárkány 
Művek, Szirtes Edina Mókus és a 
Kincső Néptáncegyüttes váltják 
egymást a színpadon. 

Az első adventi gyertyát Bús Ba-
lázs gyújtja meg 18 órakor.

December 4-6.
Decemberben már péntekenként is 

műsor várja a látogatókat. Először a 
kerületi fellépők, majd a Széll Kultu-
rális Egyesület és a VPG néptánc cso-
portja a Téka Zenekar kíséretével. A 
sort a Pankastic koncertje zárja. 
Szombaton (december 5.) a kicsik 

legnagyobb örömére kalandparkban 
várhatják a Mikulást, ahol szánhúzó 
versennyel, virgácsszedéssel, az Esz-
ter-lánc mesezenekarral és sok más 
meglepetéssel töltik az időt, míg a 
várva várt vendég megérkezik. A nap 
zárásaként a Vujicsics együttes ad 
műsort. Vasárnap (december 6.) is a 
helyi fellépőkkel kezdődik a program, 
utána a Sebő együttes lép színpadra. 

A második adventi gyertyát Tar-
lós István  főpolgármester gyújtja 
meg. Ezt követően a Cimbaliband ad 
koncertet.

December 11-13.
A harmadik adventi hétvége pén-

tekjén (december 11.) a kerületi diá-
kok műsora után a M.É.Z. – Kelta ka-
rácsonyát láthatják. Szombaton (dec-
ember 12.) a helyi fellépők után a 
Göncöl Néptáncegyüttes majd Palya 
Bea és Szokolay Dongó Balázs, végül 
a Romengo ad műsort. Vasárnap 
(december 13.) a kerületi program 
után a Louisiana Double lép fel. 

A harmadik adventi gyertyát Koz-
ma Imre atya irgalmas rendi szerze-
tes, a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat alapító elnöke gyújtja meg. A nap 
záróprogramja Ferenczi György és a 
Rackajam koncertje lesz.

December 18-20.
Advent utolsó hétvégéjének péntek-

jén (december 18.) az iskolások műso-
ra után kihirdetik a karácsonyfa-díszí-
tő verseny eredményét és átadják a ka-
rácsonyi játékgyűjtés adományait. A 
nap a Daniel Speer Brass – Swing ka-
rácsony című koncertjével zárul. 
Szombaton (december 19.) Gryllus 
Vilmos „Karácsonyi angyalok” című 
műsora teremti meg a hangulatot, amit 
tovább fokoz a táncház, a Göncöl Nép-
táncegyüttes, a Misztrál koncert és vé-
gül Szalonna és bandája. 

Az utolsó adventi vasárnapon 
(december 20.) a Makám koncert 
után Varga Mihály, nemzetgazdasá-
gi miniszter, országgyűlési képvise-
lő gyújtja meg a negyedik gyertyát. 
A programsorozatot a Kaláka, „Sza-
bad-e ide bejönni betlehemmel?” cí-
mű műsora zárja.

Korcsolyapálya
A rendezvénysorozat elmaradhatat-

lan része az ingyenes korcsolyapálya, 
ahol kicsik és nagyok hódolhatnak a 
népszerű télisportnak. A hagyomá-
nyokhoz híven november 28-tól 2016. 
január 31-ig várják a látogatókat. A pá-
lyák 8-tól 22 óráig lesznek nyitva a Fő 
téren és a Csobánka téren. A korcso-
lyabérlés díja: felnőtteknek 600 Ft, 
gyerekeknek 400 forint.

Kézműves vásár, 
gasztroreality

Ezúttal is ki-ki kedvére válogathat 
a hét minden napján a Szentlélek té-
ri karácsonyi kézműves vásár míves 
portékái között, s könnyen rálelhet 
szerettei ajándékára is. Az aprónép 
sok más mellett a műemlék körhin-
tán múlathatja az időt. 

A Gasztrosétány „gondoskodik ró-
la”, hogy ne csak a lélek és a szellem, 
de a gyomrunk is kedvére töltekezzen 
a sok finomsággal. A választás nem 
lesz könnyű, hiszen a múlt és a jelen 
ínyencségei egyaránt csábítják majd a 
látogatókat a látványkonyhák utcájá-
ban. Hideg és meleg ételek, igazi sze-
zonális ételek sora kelleti magát a 
disznótorostól a halételeken és pecse-
nyéken át a kézműves csokoládéig, 
kürtős kalácsig. Nem beszélve a forró 
tea, a forralt bor különlegességekről. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
idén a kárpátaljai rászoruló családok 
számára gyűjti az Advent Óbudán 
bögrék eladásából befolyó bevételt.

Óbuda idén is sok szeretettel vár 
mindenkit a Fő téri rendezvényen! 
Érdemes lesz minél több időt eltölte-
ni a téren, hiszen a boldog várakozás 
pillanatai teszik még teljesebbé az 
ünnepet. (adventobudan.hu)

Családias hangulatú adventi hétvégék
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FO GA DÓ ÓRA. ZsigaKár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) 
or szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját 
min den hó nap el ső pén te kén 16 órá-
tól tart ja a Ka bar ut ca 11. szám alat ti 
Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés szük sé ges a 06(30)365-0862-
es szá mon, ahol kü lön időpont egyez-
te té sé re is mód van.

FO GA DÓ ÓRA. kiss lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép-
vi se lő (Bu da pest, 10. vá-
lasz tó ke rü let) fo ga dó órá ja 
min den hó nap el ső pén te-
kén 16-tól 17 órá ig a III. 
Mó kus ut ca 1-3. szám 
alatt. (Te le fon: 244-8036; 
e-mail: kiss. laszlo@parla-
ment.hu)

In gye nes ta nács adás ok
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro-
dá ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) a hó nap negyedik kedd jén 17-től 19 
órá ig (leg kö ze lebb december 15én) in gye nes jog se gélyt tart 
dr. Tósoky Ba lázs ügy véd del. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon-
szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes 
jog se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső 
kedd jén 17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma-
dik csü tör tö kén 18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép-
vi se lő irodájában (Bécsi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca 
sarok). Be je lent ke zés nem szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-
0017-es te le fon szá mon le het.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den má so dik csü-
tör tö kön dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap 
el ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já-
ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis 
kér dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 
16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 
244-8036). Komka Norbert tanácsadása decemberben és 2016 
januárjában szünetel.
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036).
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-es te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A De mok ra ti kus Ko a lí ció III. ke rü le ti Szer ve ze te a Ke rék ut ca 80. 
szám alat ti iro dá já ban min den hó nap má so dik szer dá ján 16-tól 17 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek so rán in gye nes jo gi ta nács adást 
nyúj ta nak. (Ér dek lőd ni a 06(30)866-8695-ös te le fon szá mon, vagy 
a budapest10@dkp.hu e-mail cí men le het. Előze tes időpont-
egyez te tés szük sé ges.)
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Kereszténydemokrata Fórum
Rétvári Bence, az EMMI államtitkára, a KDNP alelnöke, „Napja-
ink aktuális kérdései” címmel tart előadást a Kereszténydemok-
rata Fórumon, december 1-jén 18 órától a Selyemgombolyítóban 
(Miklós tér 1.).

Borvirág Borklub
Havonta egy alkalommal (december 15-én 19 órától) várják a 
bort kedvelő, élményre szomjazó borbarátokat a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba. A hangulatos esték so-
rán egy-egy pincészet mutatkozik be.  Vendég lesz ez alkalom-
mal a Béres Szőlőbirtok és Pincészet - Erdőbénye (tokaji borvi-
dék). Bepillanthatnak a műhelytitkokba, megkóstolhatják a boro-
kat, melyeket a meghívott borász mutat be az érdeklődőknek. 
Házigazda: a Borvirág Zenekar. (Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges: bacchus.studio@gmail.com; +36-30-954-9147. Belépő: 
2000 forint/fő; a helyszínen 2500 forint/fő. Cím: Korona tér 1.)
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