
Október 22-én az I. világháborús hősi 
emlékműnél, november 4-én a Schmidt-
kastélynál tartanak megemlékezést.

Az önkormányzat továbbra is támogatja 
a III. kerületben tanuló diákok, az óbudai 
nyugdíjasok informatikai képzését.

Egyszerre négy helyszínen rendezik az 
évadzáró Bringásreggelit október 28-án 
7-től 9 óráig. Reggeli közösen!
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Az Óbudai Népzenei Iskolát 25 
éven keresztül vezető Kobzos 

Kiss Tamás, Kossuth-díjas előadómű-
vész életművének jelentős része az ál-
tala igazgatott oktatási intézményben 
található. Hagyatékából kiállítás nyílt 
szeptember 27-én.      Részletek a 19. oldalon

A Fővárosi Közgyűlés 
szeptember 28-ai ülé-

sén elfogadta az öt buda-
pesti P+R parkoló építésé-
ről és finanszírozásáról szó-
ló előterjesztést, amelyek 
között szerepel a Békásme-
gyer HÉV-állomás mindkét 
oldalán tervezett, összesen 

377 férőhelyes P+R parkoló 
is.      Hírösszefoglaló a 11. oldalon

Megnyílt Óbuda 
első közösségi irodája
A Fő téren működő Esernyős 
Óbudai Kulturális, Turisztikai és 
Információs Pont épületének 
megújult szárnyában adták át 
szeptember 25-én a Szindbád 
Közösségi Iroda és Rendez-
vény teret.

Bővebben a 13. oldalon

A Princess együttes tette felejthetetlenné az ünnepet idén a kerületi nyugdíjasok számára. A dupla előadáson az önkormányzat és az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület szervezésében közel hatszáz idős polgár ünnepelt együtt október 3-án az Óbudai Kulturális Központban                  Folytatás a 2. oldalon

Telt ház és jó hangulat az Idősek Világnapján

Kobzos Kiss Tamás 
hagyatékából

P+R parkolók épülhetnek Békásmegyeren

Megjelenésünk
Lapunk következő szá ma 
október 28-án, pénteken 
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvashatók a 
www.obuda.hu honlapon.

Fotók: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
Az idős emberekről, az ő tiszte-
letükről szól a világnap. Tiszte-
letünk magában foglalja elfoga-
dásukat, támogatásukat, szere-
tetüket és annak kifejezését, 
hogy társa dalmunknak ők is 
hasznos tagjai, és mind annyi-
unknak nagy szükségünk van 

rájuk. Az Óbudai Kulturális 
Központban nekik rendeztek 
gálaműsort. 

Bús Balázs polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket.

- Egyedül még a legjobb 
egészség és tárgyi körülmények 
mellett sem lehet kiegyensúlyo-
zott, boldog életet élni. Ezért is 
szeretném hangsúlyozni, hogy a 
szűkebb családjuk és szeretteik 
mellett az óbudaiak tágabb kö-
zössége is számít önökre. Sze-
retnénk, ha minél több rendez-
vényünkre látogatnának el, ha 
osztoznának velünk a városrész 
ünnepeinek örömében. Ebben az 
elszemélytelenedő világban szá-
momra mindig nagy öröm látni, 
hogy az elmúlt, mégoly embert 
próbáló évtizedek sem képesek 
beárnyékolni az önökkel töltött 
alkalmak derűs örömét – mond-
ta a polgármester.

A megjelenteket szintén kö-
szöntötte Müller Istvánné, az 
Óbudai Szociális Szolgáltató 
Intézmény vezetője, aki a vá-
rosrészben működő Idősek 

Klubjai szolgáltatásaira hívta 
fel a figyelmet. Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő is jókí-
vánságait fejezte ki.

Telt ház és jó hangulat az Idősek Világnapján

Népszerű operettrészletek hangzottak el a Turay Ida Színház művészeinek 
előadásában

Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget rendeztek október 5. és 14. 
között a városrész valamennyi idősklubjában

Harrer idősklub

Sajnos nem a Csillag Mozi 
épületét „támasztják föl po-
raiból”, de a környéken élők-
nek így is nagyon sokat je-
lent, hogy ismét lesz színtere 
egykori mozis emlékeik fel-
idézésének. Ősztől ugyanis 
a Csillaghegyi Közösségi 
Ház színháztermében vetíté-
sek lesznek, melyekhez min-
dig társul majd egy érdekes 
beszélgetés az alkotókkal. A 
program nyitórendezvényét 
október 8-án tartották.

A z Óbudai Nyár 
programjában évek 

óta sikeres a Kobuciban 
működő Kertmozi, ahol 
a film alkotóival talál-
kozhat a közönség és 
megannyi kulisszatitok-
ról értesül a vetítés előtt. 
Ennek sikerességén fel-

buzdulva, a Csillaghegyi 
Közösségi Házban is ve-
títéseket tartanak, az ön-
kormányzat támogatásá-
val. A vendégeket az 
egykori Csillag Mozi 
plakátjai fogadják és a 
régi „műintézmény” 
még fellelhető relikviáit 
is meg lehet nézni. Az 
időutazást csak fokozta, 
hogy pont olyan száraz, 
kemény perecet lehetett 
eszegetni, mint annak 
idején. 

Lőrincz Edina, az Óbu-
dai Kulturális Központ 
vezetője a nyitórendezvé-
nyen elmondta: a csillag-
hegyi mozizást fél éves 
előkészítő munka előzte 
meg. A kidolgozott prog-

ram-sorozaton tükröző-
dik a belefektetett ener-
gia, mely nagyban kö-
szönhető Papp Anitának, 
a Csillaghegyi Közösségi 
Ház vezetőjének és mun-
katársainak is. 

Kemény Krisztina, a 
kulturális bizottság elnö-
ke hangsúlyozta: az ön-
kormányzat vezetésének 
és Bús Balázs polgár-
mesternek szívügye volt 
a csillaghegyi moziélet 
újraélesztése, hiszen e 
helyen a kultúra és a kö-
zösségi élet találkozik. 

A házban nem tarta-
nak premiereket, helyet-
te az egykori kedvence-
ket veszik sorra, felidéz-
ve a régi mozik, régi 

idők hangulatát. A vetí-
tés előtt a Budapest Rag-
time Band koncertjével 
idézték meg a némafil-
mek és a mozi aranyko-
rának hangulatát. Első-
ként a Csillag Mozi kasz-
szasikernek számító 
filmjét, a „Veréb is ma-
dár” című alkotást lát-
hatták a nézők, melyről 

Réz András filmesztéta 
és Baróti Éva újságíró, a 
filmklub moderátora be-
szélgetett. Külön élmény 
volt, hogy az eseményen 
részt vett Hajdú-Pataky 
Béla költő, a hajdani csil-
laghegyi Csillag Mozi 
legendás, vagabund ve-
zetője is. 

Sz. Cs.

Újra mozi Csillaghegyen

Vetítések
Az érdeklők legközelebb október 14-én 14.30 órá-
tól a Kabos Gyula sorozatban a Hyppolit a lakájt 
nézhetik meg. Majd a beszélgetés és filmklub ré-
szeként október 15-én 18 órától a Macskafogót ve-
títik, és Ternovszky Bélával, Balázs Béla-díjas rajz-
filmrendezővel beszélgetnek. A Kakaómozi gyere-
keknek programban október 16-án 10 órakor a 
Szaffit adják. (A filmvetítésekről további információ 
a www.kulturkozpont oldalán található.)

Fotók: Antal István
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Szeptemberben a 115. 
tanévét már új abla-

kokkal és megújult hom-
lokzattal kezdhette az ál-
lam és Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata jó-
voltából az Óbudai Ár-
pád Gimnázium. A nyár 
folyamán részben kor-
mányzati támogatásból, 
részben önkormányzati 
forrásból kicserélték a 
műemlék épület ablakait, 
és ahol szükséges volt, a 

homlokzatot is kijavítot-
ták. Az energiahaté-
konyságot növelő beru-
házás eredményeképpen 
az iskola akár 20 száza-
lékot is megtakaríthat az 
épület éves fűtési költsé-
geiből.

Az oktatási intézmény-
ben egyebek mellett öt-
száznál is több ablakot 
cseréltek ki, valamint 
megerősítették az épület 
homlokzati kőburkolatát 

és felújították a tetőszige-
telést, az ereszcsatorná-
kat és a burkolatokat. 
Mindehhez a Nemzet-
gazdasági Minisztérium 
95 millió forintos forrá-
sát az önkormányzat to-
vábbi 75 millió forinttal 
egészítette ki.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, a 
kerületrész fideszes or-
szággyűlési képviselője 
az iskola könyvtárában 
tartott átadási ünnepsé-
gen a tárgyi javak meglé-
tének szükségességéről 
beszélt, hogy a tárgy, az 
anyag maga is ösztönöz-
ze a szellem előbbre jutá-
sát. Hangsúlyozta, hogy 
az energiatakarékossági 

célú beruházásra azért is 
volt szükség, mert az is-
kola megépítése óta nem 
cserélték ki a nyílászáró-
kat. A miniszter arról is 
beszélt, hogy a kormány 
összesen 4,5 milliárd fo-
rinttal támogatott egy 
másik kerületi beruhá-
zást, a Békásmegyeri 
Heltai Jenő téren a piac 
átalakítását, amely vár-

hatóan három év múlva 
fejeződik be.

Gyimesi Róbert, az 
Óbudai Árpád Gimnázi-
um igazgatója a felújítás-
nak az intézmény életére 
gyakorolt pozitív hatásait 
és jelentőségét hangsú-
lyozta. Megköszönte a tá-
mogatást a fejlesztések fi-
nanszírozásában résztve-
vő felek képviselőinek, va-
lamint a jó munkát a kivi-
telezés végrehajtóinak, 
akiknek egy-egy szemé-
lyes ajándékkal, az iskolá-
ról készített fotóval ked-
veskedett.          Bodzay Z.

Elkészült fejlesztések 
az Óbudai Árpád Gimnáziumban

Ünnepélyes keretek között mutatták be szeptember 29-én a 
sajtó képviselőinek az Óbudai Árpád Gimnáziumban az in-
tézmény történetének 115. tanévére elkészült beruházást. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium 95 millió forintos támo-
gatásához Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 75 millió 
forinttal járult hozzá, amiből új ablakokkal és megújult 
homlokzattal gazdagodott a patinás intézmény.

A Szent Margit Kórház gyógyszertá-
rának felújítása és korszerűsítése 
az egészségügyi intézmény saját 
forrásából, 8,5 millió forintos beru-
házással valósult meg. A fejlesztést 
és bővítést az egyre növekvő beteg-
forgalom, a gyógyszerkínálat és a 
készítmények szakszerű elhelyezé-
se, tárolása indokolta. A tágasabb 
térben komfortos kiszolgálás való-
sulhat meg – hangzott el a szeptem-
ber 26-ai átadáson.

A kórház 2013. január 1-én 
történt önállósodása után 

egyre nagyobb igény mutatko-
zott a közforgalmú patika bőví-
tésére, amihez hozzájárult az in-
tézmény környezetében működő 
patikai struktúra átalakulása is.

Dr. Badacsonyi Szabolcs, a 
kórház főigazgatója elmondta: - 
A saját erőből megvalósult pati-
kabővítés a Szent Margit Kór-
ház folyamatos fejlesztésének 

fontos állomása. A készleten lé-
vő mintegy 3500 gyógyszer és 
egyéb termék kategóriák sze-
rint rendezve, modern fiókrend-
szer kialakításával átláthatóbbá 

vált. Tágabb és esztétikusabb 
lett a kiszolgálóhelyiség, így a 
szebb környezet mellett kom-
fortosabbá is vált a munkavég-
zés a kórház gyógyszertárában. 
Dr. Iványiné dr. Cseh Ibolya fő-
gyógyszerész köszönetet mon-
dott a kórház vezetésének a fej-
lesztés megvalósításáért. 

A Hospitális Patika a társa-
dalombiztosítási támogatásban 
részesülő valamennyi gyógy-
szer és vény nélküli készítmény 
kiszolgálására hivatott a lakos-
ság és az egészségügyi szolgál-
tatók számára. A gyógyszertár 
kínálata várhatóan a jövőben 
tovább bővül kedvező árú 
gyógyhatású készítményekkel 
is. (A Hospitális Patika a Kór-
ház „A” épületének földszint-
jén található.)                         sz

Megújult patika a Margit kórházban 

Fotó: Antal István
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Külön juttatás formájában tá-
mogatja az önkormányzat a 
kerékpárral munkába járó hi-
vatali, intézményi és gazda-
sági társaságainak dolgozóit 
– jelentette be a Fő téri Szind-
bád rendezvénytérben tartott 
szeptember 30-ai sajtótájé-
koztatón Bús Balázs polgár-
mester. Révész Máriusz pe-
dig a kormánynak készített 
előterjesztéseit ismertetve 
elmondta, az óbudai példát is 
beépítik javaslataikba. 

Az önkormányzat szá-
mos döntéssel ösz-

tönzi biciklizésre mun-
katársait és a lakosokat. 
Idén többek közt a szak-
emberek kidolgozták a 
kerékpárral közlekedők 
biztonságát és jobb közle-
kedési feltételeit össze-
foglaló Óbudai Kerékpá-
ros Koncepciót. A tanév 
elején 5 ezer diák kapta 
meg a Magyar Kerékpá-
ros Klub és az önkor-
mányzat Kerékpáros Kis-
okos kiadványát, a biz-
tonságos közlekedés sza-
bályairól. Beindult a Bike 
& Breakfast bringás reg-
geli-sorozat, melyben min-
den hónap utolsó pénte-
kén ingyenes reggelivel 
várják négy helyszínen a 
kerékpárral közlekedőket. 
Évente rendezik a Tour de 
Óbuda kerékpáros túrát, 
valamint a rendőrséggel 
együttműködve a kerület-
ben lehetőség van a kétke-
rekűek regisztrációjára 
is, a járművek nagyobb 
biztonsága, védelme ér-
dekében. Az intézkedé-
sek elismeréseképpen a 

polgármesteri hivatal az 
idei évben már ötödik al-
kalommal nyerte el a 
Kerékpárosbarát Munka-
hely címet.

Külön juttatás
biciklizésért

A polgármesteri hiva-
tal, az önkormányzati in-
tézmények, hozzájuk kap-
csolódó gazdasági társa-
ságok munkatársainak 
kerékpáros munkába já-
rását külön juttatással tá-
mogatja, anyagilag ösz-
tönzi a városrész vezeté-
se. Naponta 400, havonta 
akár 8 ezer forint juttatást 
is kaphatnak az érintet-
tek, Erzsébet utalvány 
formájában, ha a kerék-
párt választják a munká-
ba járás eszközéül.

Bús Balázs elmondta: 
- A polgármesteri hivatal-
ban 47 munkatárs alka-
lomszerűen vagy rendsze-
resen kerékpárral jár 
munkába. A támogatással 
a többi dolgozót is arra 
ösztönözzük, hogy váltsa-
nak sportosabb, egészsé-
gesebb életmódra, hasz-
nálják ezt a környezetkí-
mélő és gyors közlekedési 
eszközt a mindennapok-
ban. Az önkormányzat 
flottájában már 60 kerék-
pár van, de továbbiak be-
szerzése is szerepel a ter-
vek között. Az anyagi jut-
tatáson felül a hivatal ke-
rékpárok karbantartásá-
val, tisztálkodási és átöl-
tözési lehetőséggel, kerék-
páros kiegészítők felaján-
lásával is támogatja a dol-
gozóit. A mostani döntés 

az önkormányzati intéz-
mények és gazdasági tár-
saságok alkalmazottaival 
együtt mintegy 2500 em-
bert érint – hangsúlyozta a 
polgármester.

Óbuda jó 
gyakorlatot folytat

Révész Máriusz kerék-
pározásért és az aktív ki-
kapcsolódásért felelős kor-
mánybiztos úgy fogalma-
zott: - Óbuda kiemelkedő 
jelentőségű hely a kerékpá-
ros közlekedésben, hiszen 
az Eurovelo 6-os kerékpár-
út Bécs-Budapest össze-
köttetése a városrészen ke-
resztül valósul meg. 
Egyébként is kevés olyan 
település, kerület van, ahol 
annyi fejlesztés lenne fo-
lyamatban, mint itt. 

Egy nemrégiben meg-
született döntés értelmé-
ben országszerte 32 milli-
árd forint értékben épül-
hetnek gyorsított eljárás-
ban kerékpárutak. A kor-
mánybiztos a MOL-BUBI 
rendszer mintájára, egysé-
ges, egy regisztrációval 
igénybe vehető országos 
közbringa-rend szer kiala-
kítását sürgeti, amely a 
már meglévő hálózatokat 
is magába foglalná. Egy 
komplex javaslatcsomag 
pedig az óbudai jó gyakor-
latot is figyelembe véve a 
munkáltatóknak biz-

tosítana lehetőséget arra, 
hogy kedvezményes adó-
zással, a cafetéria rend-
szerbe beépítve vagy 
egyéb módon támogathas-
sák a kerékpárral munká-
ba járó dolgozókat. Révész 
Máriusz megfontolásra ér-
demes alternatívaként em-
lítette bérlet-vásárlási tá-
mogatás formájában a BU-
BI bérlést, vagy a rendsze-
resen kerékpárt használó 
dolgozók biciklivásárlásá-
hoz való hozzájárulást.

„Megmozdul 
a vér benned”
A tájékoztatón részt 

vett Till Attila televíziós 
személyiség is, aki gyer-
mekkora óta Óbudán la-
kik, és amikor csak tehe-
ti, biciklivel közlekedik. 
Elmondta, hogy vélemé-
nye szerint a jövőben 
egyre többen használják 
majd kerékpárjukat. Már 
most is tapasztalható, 
hogy nagyon sokan bi-
cikliznek a kerékpáruta-
kon, melyek helyenként 
zsúfoltak is. Egyre töb-
ben ismerik fel a bringá-
zás előnyeit. Most már in-
kább azoknak kell hang-
súlyozni, hogy milyen jó 
dolog a kerékpározás, 
akik nem próbálták. A 
környezet védelme mel-
lett az egyik legfontosabb 
szempont a mozgás. - Jó ér-
zés, hogy kicsit megmoz-
dul a vér benned. Meg-
emelkedik a pulzusszám és 
már boldogok is vagyunk 
– mondta Tilla. Hangsú-
lyozta, hogy fontosnak 
tartja Óbuda kezdeménye-
zését, mert pont azokat 
szólítja meg, motiválja a bi-
ciklizésre, akik autóval 
vagy tömegközlekedéssel 
járnak dolgozni.                         Sz

Akár 2500-an is élhetnek a lehetőséggel

Még több ösztönzés a kerékpárral munkába járóknak

Fotók: Sánta Balázs

Hírösszefoglaló: A nem hiva-
talos végeredmény szerint az 
október 2-ai népszavazáson 
több mint 3,2 millióan voksol-
tak nemmel a kötelező bete-
lepítési kvóta ellen. A III. ke-
rületben a részvételi hajlan-
dóság magasabb volt, mint a 
budapesti átlag.

A nemek elsöprő több-
sége lényegesen na-

gyobb támogatást jelent a 
kormánynak, mint a 2014-
es parlamenti választás 
eredménye, hiszen akkor 
2,2 millióan szavaztak a 
kormánypártokra. A nép-
szavazáson való részvétel 
aránya ráadásul maga-
sabb volt, mint korábban 
az Európai Uniós tagság-
ról döntő népszavazáson.

Budapesten 39,43%-os 
volt a részvétel. A III. 
kerületben a 101 ezer 
902 választásra jogosult 
polgárból 40 ezer 815-en 
járultak az urnákhoz, 
ami 40,05%-os részvételi 
arányt jelent. Óbuda-Bé-
kásmegyeren az érvényes 
szavazatok száma 35 ezer 
780, ez 35,11%. A helyi 
választók közül 753-an 
(2,1%) szavaztak igennel, 
a nemek száma pedig 35 
ezer 27 (97,9%) lett.

Az óbudai választók vi-
lágosan kifejezték, hogy 
az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül nem lehet 
Magyarországra kötele-
ző erővel nem magyar 
állampolgárokat betele-
píteni.

35 ezer 27 óbudai szavazó 
mondott nemet a kvótára
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Életének 88. 
évében el-

hunyt dr. Szaba-
dos Pál, aki 1994 
és 1998 között a 
KDNP részéről 
önkormányzati 
képv iselőként 
tagja volt Óbu-
da-Békásmegyer 
Önkormányzata 
Pénzügyi, Költ-
ségvetési és Adó-
ügyi valamint Ki-
sebbségi és Em-
berjogi Bizottsá-
gának is. Óbuda 
közéletében a 
keresztény szel-
lemiség széles körben való terjesztéséért és megerősítéséért végzett 
tevékenysége elismeréseként a képviselő-testület 2012-ben Pro Óbu-
da-díjjal tüntette ki.

Dr. Szabados Pál közgazdász, az Ybl Miklós Műszaki Főiskola nyugal-
mazott tanára, az óbudai közélet ismert és elismert személyisége volt. 
Alapítója és 1996-ig elnöke volt a III. kerületi Kereszténydemokrata Nép-
pártnak, 2000-ben pedig alapítója az Óbudai Széchenyi Körnek, melynek 
2009-ig szervezőjeként és elnökeként is tevékenykedett. Munkássága el-
ismeréseként 2007-ben Barankovics Emlékéremmel tüntették ki.

Dr. Szabados Pált október 15-én 14 órakor a római katolikus egyház 
szertartása szerint az Óbudai Jó Pásztor templomban helyezik végső 
nyughelyére. (Cím: Szőlő utca 56.).

Elhunyt a Pro Óbuda-díjas közgazdász

Fotó: Antal István
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Ingyenes egészségügyi szűrés időseknek
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény és a 
Szent Margit Rendelőintézet ingyenes egészségügyi 
szűrőnapot szervez október 18-án 8-tól 13 óráig a 
Kiskorona utca 3. szám alatt. Lesz bőrgyógyászat, 
anyajegyszűrés (dr. Suhajda Kornélia); szájüregi 
szűrés (dr. Váci Mária fogorvos); dietetikus - táplálko-
zási, emésztési panaszok (Magyar Zsuzsanna); vér-
cukor és koleszterinszint-ellenőrzés; BMI-index mé-
rése; vérnyomás-, pulzusmérés; haskörfogat méré-
se; életviteli tanácsadás; frissítő hátmasszázs. 

Egészségnap kisgyermekes családoknak

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata immár 12. al-
kalommal várta rendezvényére az óbudai várandóso-
kat és kisgyermekes családokat az Anyatej Világnapja 
alkalmából szeptember 23-án az Óbudai Kulturális 
Központba. A programban ingyenes felnőtt és gyermek 
szű rővizsgálatok, tanácsadások, termékbemutatók kö-
zül válogathattak az érdeklődők. Hasznos információk-
kal, új ismeretekkel gazdagodhattak a szülők az anya-
tejes táplálás, gyermekgondozás, helyes táplálkozás, 
fog- és bőrápolás, balesetmegelőzés, bölcső dei be-
szoktatás vagy a szociális juttatások területén egyaránt. 

Cukorbetegek klubja
A Szent Margit Kórházban működő Óbudai Cukor-
betegek Klubjában november 8-án 15.30 órakor dr. 
Halászlaki Csaba endokrinológus a folyamatos 
szöveti glükóz megfigyelésről; Szabó Eszter (77 
Elektron Kft.) az önellenőrzés fontosságáról tart 
előadást. (Cím: Bécsi út 132.)

Idősek klubja vezetői állás
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Bu-
dapest, Kiskorona utca 3) pályázatot hirdet a nappali 
ellátást vezető állás betöltésére. Illetmény és juttatá-
sok: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírás-
ról részletes felvilágosítást Honti Szilvia HR-vezető 
nyújt a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen, 
vagy a 06-1-250-1552-es telefonszámon. A pályázat 
beadási határideje: október 25.

A Gallaidesign Kft. örökbe 
fogadott egy társalgót a 
Szent Margit Kórházban.

Ú jabb jelképes csa-
ládtaggal bővült a 

Szent Margit Kórház. A 
nyár elején meghirdetett 
„Fogadj örökbe egy he-
lyiséget!” kampányban 
most a Gallaidesign Kft. 
döntött úgy, hogy ebben 
a formában támogatja az 
egészségügyi intéz-
ményt, és örökbe fogadta 
a krónikus belgyógyá-
szati osztály társalgó he-
lyiségét október 7-én.

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a Margit kórház fő-
igazgatója elmondta: fo-
lyamatosan érkeznek a 
felajánlások, egyre mesz-
szebbre jut a híre a kezde-
ményezésnek. Hangsú-
lyozta: köszönettel vesz-
nek minden segítséget, 
minden támogatási for-
mának megtalálják a he-
lyét és szerepét a kam-
pány részeként.

A Gallaidesign Kft. 
2004 óta foglalkozik gra-
fikai tervezéssel Óbudán. 
A kezdeményezésről az 
Óbuda Újságból értesült, 
és gondolkodás nélkül a 
támogatás mellett döntött. 
Gallai Máté cégvezető ki-
emelte, hogy a kórház ve-
zetőségének kezdemé-
nyezése nagyon jó lehető-
ség a támogatásra. 

Dr. Majercsik Eszter, a 
krónikus belgyógyászati 
osztályvezető főorvosa kö-
szönetet mondott a kórház 
vezetésének és az örökbe-
fogadónak egyaránt. Sza-

vaiból kiderült: a társalgó 
helyiség az osztály több 
funkciót betöltő „nappali-
ja”, ebédlője, fontos hely-
szín az idős betegek itt tar-
tózkodása során. Közössé-
gi térként számos program, 
egyúttal a gyógy tor na ter-
me is. A mostani örökbefo-
gadás a helyiség bútorzatá-
nak lecserélését jelenti. Új 
sarok ülőgarnitúrát, tv-áll-
ványt és polcrendszert kap 
a társalgó, mely moder-
nebb és barátságosabb kör-
nyezetet teremt az itt ápolt 
betegeknek és dolgozók-
nak egyaránt.                  sz

Gyógyulás barátságosabb környezetben 

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központ munkatársai az ad-
venti időszakban adomány-
gyűjtést szerveznek a kerü-
letben élő, hátrányos hely-
zetű felnőtteknek, gyerme-
keknek és családoknak.

A z adományokból 
karácsonyi, családi 

aján dékcsomagokat állí-
tanak össze, melyben 
gyermekjátékok, tartós 
élelmiszerek, gyümöl-
csök és könyvek kapnak 

helyet. Az adományokat 
az intézmény családsegí-
tői december 7-től 23-ig 
osztják ki. Nagyobb 
mennyiségű adomány el-
szállításánál autós szállí-
tást is biztosítanak. Az 
adventi akcióban részt 
vevő adományozók részt 
vehetnek adományaik 
kiosztásában, akár a csa-
ládsegítő telephelyein, 
illetve Békásmegyeren, 
a Családok és Gyerme-
kek Átmeneti Otthoná-
ban.

Az adventi akció mel-
lett az intézmény Váradi 
utca 9-11. számú telephe-
lyén az év eleje óta kiala-
kítottak egy ruhasarkot 
is, amelyhez szintén vár-
ják a III. kerületi lakosok 
felajánlásait.

Az adományozással 
kap csolatban további in-
formáció Tapasztó Gá-
bor családsegítőtől kér-
hető a 250-1964-es tele-
fonszámon, vagy a cstan.
info@kszki.obuda.hu e-
mail címen.

Adventi adománygyűjtés

A „Szabadidő, szeretem!” 
sportrendezvény-sorozaton 
évről évre helyet kap a jóté-
konyság. A gyűjtésre olyan 
szervezeteket választanak, 
melyek célja a támogatásra 
szorulók segítése. 

Ebben az évben a Gé-
zengúz Alapítvány 

javára gyűjtöttek. A ren-
dezvények minden állo-
másán lehetőséget kínál-
tak az önkéntes alapon 
történő adományozásra. 

Az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. az 
így befolyt 138 ezer fo-
rintot az alapítványnak 
adta át. Az alapítványt 
Dományi Dávid képvi-
selte, aki méltatta ezt a 
lehetőséget, köszönetét 
fejezte ki Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának és a támogató óbu-
dai lakosoknak. A pénz-
adományt a kaszásdűlői 
uszoda terápiás eszköze-
inek bővítésére és meg-

újítására használják fel. 
A Budakalász-Óbuda 

Központi Intézetének 
helyt adó budakalászi 
Cseppek Házában olyan 
komplex ellátási modell-
ben dolgoznak, amely a 
születéstől kezdve az ok-
tatási intézménybe való 
bekerülésig végigkíséri 
mind a diagnosztika, 
mind a terápiás ellátás 
területén a sérült, kora-
szülött gyermekeket és 
családjaikat.

Adomány a kis gézengúzoknak

Fotók: Antal István
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Bulla György (Fidesz-KDNP) 
a legnagyobb kiterjedésű 
óbudai lakóterületnek, a 9. 
számú választókerületnek 
az önkormányzati képvise-
lője, mely területhez a há-
rom hegy, vagyis Arany-
hegy, Ürömhegy és Péter-
hegy, valamint Mocsá ros-
dűlő és Kaszásdűlő északi 
része tartozik. A negyedik 
ciklusában tevékenykedő 
képviselőt, aki 2014-től en-
nek a választókerületnek a 
gazdája, az elmúlt két év 
eseményeiről, illetve a köz-
eljövőben várható fejleszté-
sekről kérdeztük.

- Melyek azok a változá-
sok, amelyeken a válasz-
tókörzete átment az elmúlt 
egy-két esztendőben?

- A legutóbbi időszak-
ban több nagyberuházás is 
megvalósult a választóke-
rületemhez tartozó terüle-
ten. Ezek közül a legjelen-
tősebb talán a vasúti beru-
házás volt, 
amely mind a te-
rületet, mind pe-
dig a környéken 
élők mindenna-
pi életét is közel-
ről érinti. Na-
gyon jelentős 
eredménynek 
tartom az itt át-
haladó vasútvonal felújítá-
sát, amely környezetvé-
delmi szempontból is fon-
tos előrelépés a korábbiak-
hoz képest, hiszen az itt 
élőknek a beruházást meg-
előzően nagy zajterhelést 
is el kellett viselniük. Most 
olyan sínekre cserélték ki 
a vasúti pályát, amivel ez a 
probléma megoldódott, 
bár nincs teljesen kész a 
beruházás, mert a pálya 
villamosítása még folya-
matban van. Ezekkel pár-
huzamosan az Aranyhe-
gyi úti közúti felüljáró is 
megépült. Mindezen túl-
menően rendkívül jelentős 
csatorna- és útépítések 
történtek a Fővárosi Ön-
kormányzat beruházásá-
ban Aranyhegy, Üröm-
hegy, Péterhegy és Mocsá-
 ros dűlő területén. Ezek 
nagy részét a kivitelezők 

már befejezték, és ilyen-
kor a csatornaépítést köve-
tően a III. kerületi önkor-

mányzatnak kell 
az utat rendbe 
tenni, amit a ren-
delkezésre álló 
források függvé-
nyében a lehető 
l eg h a m a r a bb 
igyekszünk is 
mindannyiszor 
megtenni. Ezen 

kívül több forgalomtech-
nikai beruházást is meg-
valósítottunk, a Pusztakú-
ti úton átjárókat építet-
tünk, gyalogosátkelőket 
létesítettünk a Búza utca 
és a Zab utca sarkán, illet-
ve P+R parkoló épült Ka-
szásdűlőn, ahol a kamera-
rendszer továbbfejleszté-
sét is tervezzük. 

- Kaszásdűlő északi te-
rületén is bevezetik majd 
a parkolási rendszert a 
jövőben?

- Igen, de ehhez előbb 
környezettanulmányokat 
kell készíteni és ezt majd 
csak akkor lehet megva-
lósítani, ha a Fővárosi 
Önkormányzat dönt a 
kérdéses területről, aho-
va további P+R parkolók 
építése is szükséges. 

- Milyen beruházások 
várhatók a jövőben?

- Amely területek a 
csatornázásból eddig ki-
maradtak, a Fővárosi Ön-
kormányzat ütemtervei 
szerint várhatóan 2018-ig 
sorra kerülnek, megvaló-
sulnak, amihez Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata minden szük-
séges segítséget megad. 
Fontos beruházás lesz 
még az 1-es villamos 

m e g h o s s z a b b í t á s a , 
amelynek végállomásán 
egy intermodális közle-
kedési csomopont lesz, 
ahol vasút, villamos és 
busz találkozik majd. 
Ugyancsak várjuk a Pók 

utca és a Mocsá rosdűlő 
közötti összeköttetést 
biztosító, Szent endrei út 
fölött átívelő gyalogos 
híd felújítását, amely a 
közeljövőben készül el. 

Bodzay Zoltán

Nagy választókerület, 
nagy fejlesztésekkel

Száznegyvenmillió forintból 
újítják fel a Pók utcai lakóte-
lepi gyalogos felüljárót, ami 
a Szentendrei út és a H5-ös 
szentendrei HÉV feletti gya-
logos közlekedést biztosítja 
a lakótelepen élők számára. 

A felújításra azért van 
szükség, mert a híd-

szerkezet műszaki állapo-

ta jelentősen leromlott. A 
vasszerkezeti elemek több 
helyen korrodálódtak, lóg-
nak a HÉV felsővezeték-
rendszer fölött, a betonré-
szek pedig megrepedeztek 
és válnak le, ami veszé-
lyezteti a vezetékeket és a 
járműveket, valamint a 
vasútbiztonságot.  A Fővá-
rosi Közgyűlés döntése ér-

telmében a felújítás során 
megújul a híd teljes szer-
kezete és korrózióvéde-
lemmel látják el a fémele-
meket. A munkálatok el-
végzéséhez feszültség-
mentesítésre lesz szükség, 
ezért a kivitelezés terve-
zett ütemezése majd a 
BKV-val egyeztetett idő-
pontban valósulhat meg.

Felújítják a Pók utcai lakótelepi felüljárót

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István

A német nemzetiségi önkormányzat hírei
Film 1956 békásmegyeri mártírjáról

Egy forradalmár története - filmvetítés október 19-
én 18 órai kezdettel az 1956-os forradalom és sza-
badságharc békásmegyeri mártírjáról, Herhoff 
Györgyről, akiről Békásmegyeren utcát neveztek 
el. (Helyszín: Németek Háza, VI. Lendvay utca 22.)

Könyvbemutató képekkel
Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923): A svábok be-
jövetele című könyvét vetített képes előadáson mutat-
ja be Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője október 
29-én 15 órától a Német Klubban (Szőlő utca 78.).

Emlékév zárás
„2016 – a Németországba kitelepített civil áldozatok em-
lékévé”-nek záró rendezvényét a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban tartják november 5-én 18 órai kezdettel. 
Közreműködnek: Ötvös Csilla, a Magyar Állami Opera-
ház magánénekese, a Budapesti Német Gimnázium di-
ákjai és a „Braunhaxler” Dalkör. (Cím: Csobánka tér 5.)

Számítástechnika időseknek
Az „Ismerkedés a számítógéppel és az 
internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” című  tanfo-
lyam következő kurzusa november 15-én kezdődik. 
Érdeklődés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefonszámon. 

Mesél Óbuda múltja
A Szőlő utca 78. szám alatti új német klubban, me-
lyet Bajzáth Ferenc, az Óbuda-Hegyvidék Szent-
háromság Plébánia plébánosa áldott meg, Gálosfai 
Jenőné mutatta be a „Mesél Óbuda múltja” című 
legújabb könyvét szeptember 24-én.
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Óbudai sziréna

A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

Rendőrkézen a fiatal rablók
Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás mi-
att folytat eljárást a rendőrség V. Richárd 31 éves 
budapesti lakos és két fiatalkorú társa ellen. Az el-
követők körbeálltak három, a Sziget fesztiválról ha-
zafelé tartó fiatal férfit, majd felszólították őket érté-
keik átadására a Bogdáni úton augusztus 17-én éj-
szaka. Mivel a fiatalok ennek nem tettek eleget, 
bántalmazták és késsel is megfenyegették őket. A 
megfélemlítés hatására az egyik sértett átadta 
pénztárcáját és mobiltelefonját. A rablás elkövetőit 
szeptember 7-én elfogták. 

Más pénzét nyúlta le 
a bankautomatából

A rendőrök keresik azt a férfit, aki egy óbudai ATM-
ből kivette egy másik ember által felvett több száz-
ezer forintot. A sértett egy Bécsi úti bank automatá-
ból több százezer forint készpénzt próbált felvenni 
még június 30-án 11 óra előtt néhány perccel. A 
pénzfelvételt végre is hajtotta, de az automata nem 
egyből adta ki a pénzt, és miután a nő elhagyta az 
ATM-et, egy ismeretlen férfi lépett oda, majd kivet-
te az automatából akkor kiadott pénzt. Az elkövető-
ről fénykép is rendelkezésre áll. A III. kerületi 
Rendőrkapitányság munkatársai kérik, aki a képen 
látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy a 
bűncselekményről információval rendelkezik, hívja 
a 430-4700-as telefonszámot, illetve névtelensége 
megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 
06-80-555-111-es „Telefontanú” zöld számán, a 
107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

109 tő marihuána a faházban
Egy kutya folytonos ugatása miatt tettek bejelentést 
a Kormányhivatalnál Podolini utca környékén élők 
nemrégiben. Az eb megérezhetett valamit: egy 
egész cannabis-ültetvény burjánzott a közelben. A 
hivatal munkatársa a helyszínen sem kutyát, sem 
embert nem látott, azonban az ott lévő faház kör-
nyékén vadkenderre hasonlító ültetvényt vett észre, 
ezért értesítette a kapitányságot. A rendőrök a fa-
házban egy férfit és egy kutyát, valamint 109 tő ma-
rihuánát találtak. A nyomozók lefoglalták a kábító-
szert, a férfit előállították, őrizetbe vették. K. Tibor 
25 éves budapesti lakos ellen jelentős mennyiségű 
kábítószer-birtoklás miatt indítottak eljárást. 

A III. kerületi Pol-
gárőr Egyesület 

ifjú polgárőrei máso-
dik szakmai program-
jukon vettek részt 
nemrégiben. A prog-
ramban Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterü-
let-felügyelete székhe-
lyén dr. Böjtös Zoltán, 
a szervezet igazgatója fogadta a látoga-
tásra érkezetteket. Szemléletes előadá-
son adott tájékoztatást a közterület-fel-
ügyelet feladatairól, a szárazföldi és vízi 
szolgálatok sajátosságairól, a rendőrség-
gel és a polgárőrséggel kialakított 
együttműködésről, a közterületen elő-
forduló szabálysértésekről, a felügyelők 
teendőiről, bemutatta az alkalmazott 

eszközöket. Válaszolt a kérdésekre, majd 
vezetésével a vendégek megtekintették a 
térfigyelő-kamerák felvételeit ellenőrzők 
szolgálati helyiséget és a szerverszobát. 
A program utolsó mozzanataként a köz-
terület-felügyelet járműveit, azok felsze-
reléseit és a kerékbilincselés gyakorlati 
végrehajtásának rendjét láthatták az ifjú 
polgárőrök és kísérőik.

Szakmai program ifjú polgárőröknek
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Hírösszefoglaló: „A városi 
közlekedési eszközváltási 
pontokhoz kapcsolódó P+R 
parkolók építése Budapes-
ten” nevű projekt a Buda-
pest területén a gyorsvasúti 
hálózathoz csatlakozó P+R 
rendszerű parkolók létesíté-
sét tűzte ki célul. Az erre irá-
nyuló pályázat támogatás-
ban részesült az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Ope-
ratív Program (IKOP) kereté-
ben a kormány 1422/2016 
(VII.29) határozata szerint.

Peronlift 
és mozgólépcső

A kombinált közleke-
dés infrastruktúrájának 
legfontosabb eleme a P+R 
(park and ride – „parkolj 
és utazz”) parkolók, illet-
ve B+R (bike and ride – 
„kerékpározz és utazz”) 
tárolók hálózata. A pro-
jekt célja a gyorsvasúti ál-
lomások környezetében 
még rendelkezésre álló 
szabad területeken új P+R 
parkolók létesítése, az ott 
meglévő parkolók átépíté-
se, kapacitásuk bővítése. 
Az új P+R férőhelyek da-
rabszámával arányosan 
csökkenhet a belvárosi 
autóforgalom nagysága és 
vele együtt a környezet-
szennyezés mértéke.

A projekt 5 helyszínen 
valósulhat meg, melyek 
közül az egyik a Békásme-
gyer HÉV-állomás mind-
két oldalán létesülő (az Or-
szág út mentén, illetve a 11. 
számú főút és a HÉV kö-
zötti üres területen) össze-
sen 377 férőhelyes P+R 

parkoló. Az elképzelések 
szerint a HÉV peronliftet 
és mozgólépcsőt kapna az 
aluljáróból, valamint új 
csomópont épülhet a 11. 
számú főút felől.

Még négy helyen
A másik a Csepel HÉV-

állomás helyszíne, ahol a 
már befejezett l. ütem 
folytatásaként létesül 
mintegy 150 férőhelyes új 
parkoló a II. Rákóczi Fe-
renc úti oldalon. Harma-
dikként a Népliget M3 
metróállomásánál, a jelen-
legi VOLÁNBUSZ által 
használt tárolóterületen 
épülne parkolóház (+2 
szint) kb. 400-450 férő-
hellyel, amely a Ludovika 
beruházás során megszűnt 
P+R kapacitást váltja ki. 
Negyedikként az Újpest-
Városkapu M3 metróállo-
másnál az újpesti oldalon 
meglévő parkoló bővítésé-
vel létesülne új, 250 férő-

helyes P+R parkoló. Egy-
idejűleg megtörténne a 
Városkapu metróállomás 
környezetének javítása, az 
újpesti oldalon található 
park felújítása és a Temes-
vári utcai buszvégállomás 
rendezése. Az ötödik a 
Mexikói úton az M1 vég-
állomása, ahol az új P+R 
parkoló létesítésének hely-
színe egyelőre még nem 
ismert, azt további vizsgá-
latokkal szükséges ponto-
sítani.

Először 
Békásmegyeren

A projekt a Támogatási 
Szerződés megkötésével 
indul 2016-ban. Először 
egy megvalósíthatósági 
tanulmány készül vala-
mennyi helyszínre 2017. l. 
félévében, majd még 
2017-ben elindulhat Bé-
kásmegyer P+R kivitele-
zése, amelynek tervezési 
és engedélyezési munkái a 

„Fővárosi P+R rendszerű 
parkolók fejlesztése és ki-
vitelezése” tárgyú, fővá-
rosi finanszírozású projekt 
keretében még 2016-ban 
elkészülhetnek. 

Ezzel párhuzamosan 
elkezdődik Csepel, Nép-
liget, Újpest-Városkapu 
tervezési és engedélyezé-
si munkája, valamint az 
érintett és kisajátítandó 
területek esetében a terü-

let előkészítése (telekala-
kítási vázrajz és érték-
becslés elkészítése). Jog-
erős építési engedélyek a 
területek megszerzése 
után állhatnak rendelke-
zésre, várhatóan 2018 II. 
félévében. A kivitelezési 
közbeszerzések lebonyo-
lítása után a fennmaradó 
három helyszín kivitele-
zésére 2019-ben kerül-
hetne sor, így a projekt 
2019 év végén zárulna.

A támogatási kérelmet 
a Közlekedési Operatív 
Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság 
vezetője 2016. augusztus 
17-én 3 milliárd forint 
összegű támogatásra ér-
demesnek ítélte. A támo-
gatási szerződés megkö-
tésének azonban feltétele 
a 342 millió 154 ezer fo-
rint saját forrás rendelke-
zésre állása. A projekt 
saját forrás igényét a fő-
város a BKK Zrt. részére 
beruházási célú támoga-
tásként biztosítja.    

B. Z.

P+R parkolók épülhetnek Békásmegyeren

Kaszásdűlőn 2015 elején készült el a P+R parkoló

Fotók: Antal István 

A januárban elfogadott hely-
szín-kiválasztási javaslat 
után, a 2024-es olimpiai pá-
lyázat második és harmadik 
szakaszában folytatódik a 
helyszínek, klaszterek ki-
dolgozása – olvasható a Fő-
városi Közgyűlés előterjesz-
tésében. 

A továbbtervezés so-
rán, a nemzetközi 

sportszövetségekkel törté-
nő egyeztetést követően 
néhány versenyhelyszínt 
módosítani kellett, azon-
ban a helyszín-kiválasztás 
alapelvei és városszerke-
zeti koncepciója nem vál-
tozott. A módosított terv 
célja az volt, hogy az új 
helyszínek és létesítmé-
nyek a legoptimálisabb 
utóhasznosítási, valamint 
fenntarthatósági igények-
nek is megfeleljenek.

A versenyhelyszíneket 
érintő egyik módosítás a 
III. kerületet érinti. Új-
donság tehát, hogy a Du-
na térség Óbudai-sziget 
klaszterében jönne létre új 

beruházásként az Óbudai 
Aréna, mely az ökölvívó 
versenyszámnak adna he-
lyet az olimpián.

Amint azt korábban je-
leztük, Óbuda az olimpián 
a kerékpárosok központja 
lehet. Ez esetben annyi a 
változás, hogy a Testvér-
hegy helyett a Hármasha-
tár-hegyen lennének a 
mountainbike versenyek. 

A Fővárosi Közgyűlés 
arról is döntött, hogy a ga-
ranciában meghatározott 
feltételek mellett vállalja – 
amennyiben Budapest el-
nyeri a 2024-es Olimpiai 
Játékok rendezési jogát –, 
a vonatkozó létesítményt 
az Olimpia Szervezőbi-
zottságának rendelkezé-
sére bocsátja. A garancia-
levél mások mellett az 
Óbudai Gázgyárnál terve-
zett, olimpiától függetle-
nül megvalósuló Velo-
dromot is érinti, mivel a 
létesítmény helyszínéül 
kijelölt földterület jelenleg 
a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában áll.

Olimpiai helyszínek Óbudán
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50 év – 50 tárgy
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um (MKVM) idén ünnepli fennállásának 50. évfor-
dulóját. Ez alkalomból számtalan izgalmas és szí-
nes programmal várják a látogatókat. Az egyik ilyen 
például az a tárlat, ami az ötvenéves múzeum tör-
ténetét, valamint gyűjteményeiben őrzött különle-
ges tárgyait mutatja be. Az érdeklődők ötven érde-
kes tárgyon keresztül ismerhetik meg a múzeum-
hoz kötődő legfontosabb személyeket és intézmé-
nyeket. A látogatók megtekinthetik egyebek mellett 
Görgei Artúr Franck kávé számláját, illetve a tizen-
egymillió-ötszázezredik Hubertusos üveget is. (A 
kiállítást 2017. január 29-ig lehet megnézni. Cím: 
Korona tér1.)

Terefere kóstolóval
Október végétől folytatódik a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum és a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestületének közös prog-
ramsorozata. Október 26-án 18 órai kezdettel kós-
tolóval egybekötött beszélgetésre hívják mindazo-
kat, akik a magyar cukrászat iránt érdeklődnek. (A 
részvétel regisztrációhoz kötött.)

„Jöjjön ki Óbudára”,
a Fő téri könyvtárba!

Folytatódik a „Jöjjön ki Óbudára” programsorozat 
3. évada október 18-án 18 órakor a Fő téri Krúdy 
Gyula Könyvtárban. A programban beszélgetés, 
felolvasás, dedikálás szerepel. A könyvtár követke-
ző vendége Parti Nagy Lajos író, költő, drámaíró 
lesz, beszélgetőtársa Bárdos Deák Ági. (A rendez-
vény szervezésében a bibliotéka partnere a Szép-
írók Társasága, a sorozat támogatója a Nemzeti 
Kulturális Alap. Cím: Fő tér 5.)

Énekkari koncert
A ProFun Énekkar ad hangversenyt október 31-én 
19 órai kezdettel a békásmegyeri Megbékélés Há-
zában. Az esten Arcadelt, Casciolini, Victoria, Mo-
zart, Liszt, C. Franck, Fauré, Elgar, Kodály, Andrew 
L. Webber, Orbán György és Nicolas White művei 
csendülnek fel. (A belépés díjtalan. Cím: Királyok 
útja 297., Újmegyeri tér.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik Filep György bibliai előadás-
sorozata (Az emberiség történelme a bibliai próféci-
ák fényében). Az érdeklődőket keddenként várják az 
ÓKK-ba. „Mik a próféciák? Miért időszerű foglalkozni 
több ezer éves iratokkal?” címmel október 11-én hall-
hattak előadást. További estek: „Dániel próféta a ba-
biloni fogságra vitel idején” október 18-án; ”A Nabu-
kodonozor király által látott állókép. Dániel a király 
előtt” október 25-én. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépő-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Indiai vegán nap a Lélek Palotájában
A nagy sikerre való tekintettel a Krisna tudatú hívők is-
mét megtartották közkedvelt gasztronómiai rendezvé-
nyüket a csillaghegyi Lélek Palotájában október 9-én. 
A színes programon a látogatók bepillantást nyerhettek 
India tradicionális konyhaművészetébe, mely a világ 
legváltozatosabb főzési hagyománya. Az eseményen 
résztvevők megismerhették India különleges fűszereit, 
szakácsok bemutatóját tekinthették meg, kérdéseket 
tehettek fel és a csemegék elkészítését gyakorlatban is 
kipróbálhatták. 

„Óbuda-Aquincum, szemé-
lyes utak egy antik világba” 
címmel látható a II. Óbudai 
Képzőművészeti Tárlat. A kiál-
lítás anyagát 26 művész alko-
tásaiból rendezték,  novem-
ber 6-ig látogatható ingyene-
sen az Esernyős Galériában.

A meghívásos pályá-
zat legjobb alkotá-

sait bemutató Esernyős 
Galéria második alka-
lommal ad otthont a te-
matikus tárlatnak. „Óbu-
da-Aquincum, személyes 
utak egy antik világba” 
volt a kiírás vezérfonala. 
Huszonhat művész 31 al-
kotását választották ki.

Bús Balázs polgármes-
ter megnyitójában ki-
emelte: Óbuda-Békásme-
gyer kortárs művészeti 
gyűjteménye újabb érté-
kes alkotásokkal gyara-
podott. Hozzátette: tarta-
lomhoz a forma - a réges-
régi reklámszövegben el-
hangzottak itt, Óbudán 
megvalósulni látszanak.

Lényegre törve
- Közösségi tereink 

megújítása során, külö-
nösen itt a Fő téren és 
környékén igyekszünk 
olyan épített környezetet 
teremteni, melyben a 
művészi tartalom – le-
gyen szó képzőművé-
szetről, zenéről vagy épp 
irodalomról – hozzá illő 
atmoszférára talál. 

Számos izgalmas és ins-
piráló alkotás érkezett, 
ami összességében nem 
hagy kétséget a kollekció 
kvalitását illetően, ám 

egyes részletei számomra 
megválaszolatlanul hagy-
tak bizonyos kérdéseket 
– fűzte hozzá a polgár-
mester. - Noha magam is 
osztom a híres filmrende-
ző, Stanley Kubrick véle-
ményét, mely szerint: 
„Képtelenség ábrázolni az 
ábrázolhatatlant. Egyet-
len dolgot tehet az ember, 
hogy megpróbálja művé-
szi formában visszaadni a 
lényegüket”; azért maradt 
némi bizonytalanság a te-
kintetben, hogy az alkotói 
interpretáció mekkora té-
ma iránti érzékenységet 
követel. Mindezekkel 
együtt a pályázat alapkon-
cepciója teljesült – zárta 
szavait a polgármester.

Közös értékek 
mentén

Szurcsik József, a kura-
tórium elnöke a kiállítás 
anyagát összegezve el-
mondta: az ilyen tárlatok 
egyediségükkel hitet ad-
nak, figyelmet generálnak 

a figyelmetlenekben, ér-
deklődést az érdektele-
nekben. A tárlat azt az 
üzenetet is képes közvetí-
teni, hogy érdemes a mű-
vészetek felé fordulnunk, 
mert a megosztottságban 
való eligazodásban és a 
megfelelési kényszerek 
szorításában mindenki el-
fáradt. A pályázat ötletét 
értékelve kiemelte, kiíró-
ján, azaz az önkormány-
zat vezetésén érezhető, 
hogy a közös sikerekben, 
a közös értékek megfogal-
mazásában és mindennek 
támogatásában hisz. Nem 
kérdezi és nem vizsgálja a 
politikai vagy világnézeti 
különbségeket, nem osz-
tályoz és nem ítélkezik, 
hanem hisz a művészet 
erejében és ennek teret ad 
saját közgyűjteményében.

A tárlat megnyitóján 
Mogyoró Kornél ütőhang-
szeres zenész a külön erre 
az alkalomra komponált 
művével érzékeltette a ki-
állítás hangulatát.

A díjazottak
Bús Balázs polgármester különdíját Bohus Zoltán 
kapta, az „Álom” című alkotásáért. Népessy Noémi, 
az Óbudai Múzeum igazgatójának különdíját Jagicza 
Patrícia a „Fürdő” című alkotásával nyerte el.
I. helyezés: Szabó Ábel. Alkotásának címe: Genius 
Lóci. II. helyezés: Ujházi Péter. Alkotásának címe: 
Óbudai Edény. III. helyezés: Sulyok Gabriella. Alko-
tásának címe: Fényút Aquincumban.
A kuratórium tagjai voltak: Balogh Péter, az Ama-
deus Művészeti Alapítvány elnöke, Nagy T. Katalin 
művészettörténész, Szurcsik József, Munkácsy-dí-
jas képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem tanszékvezető egyetemi docense, a kuratórium 
elnöke, Tenk László, Munkácsy-díjas festőművész 
és Völgyi Miklós, a Völgyi-Skonda Kortársgyűjte-
mény társtulajdonosa.

Újabb tematikus tárlat az Esernyősben
Személyes utak egy antik világba
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Óbuda első közösségi irodája, a Bu-
dapesten is egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendő coworking iro-
dákhoz hasonlóan, minden igényt ki-
elégítő megoldást kínál a zavartalan, 
sikeres és költséghatékony munka-
végzéshez. 

A kikapcsolódásra csábító 
zöld területekkel körülvett 

Szindbád kifejezetten vonzó le-
het azok számára is, akik a kör-
nyező agglomerációban laknak, 
vagy a túlzsúfolt belvárosi iro-
dák helyett szívesebben dolgoz-
nak a számos rekreációs lehető-
séget nyújtó, békés környezet-
ben, karnyújtásnyira a fő közle-
kedési csomópontoktól. A kö-
zösségi iroda mellett a kiválóan 
felszerelt, 80 főt befogadó ren-

dezvénytér is új dimenziókat 
nyit a Fő tér életében, és ezentúl 
színvonalas helyszínként szol-
gál előadások, konferenciák, 
céges rendezvények, vagy akár 
esküvők lebonyolításához is.

Békefi Anna örömmel jelentet-
te be a megnyítón, hogy az ese-
mény egybeesik az Esernyős 2. 
születésnapjával. Visszatekintve 
a kezdetekre elmondta, hogy hó-
napról hónapra újabb és újabb 
programokat valósítottak meg, 
aminek egyenes következménye 
a bővítés volt. Megnyílt a Kortárs 
Galéria rész, majd ezt a Gázlám-
pa Kioszk felújítása követte. 
Nagy elismerés, hogy a főváros 
által kiírt Terasz pályázaton pop-
up kategóriában 1. helyezést ért el 
„Budapest legkisebb kávézója”. A Fő térre kihelyezett sakktábla 

és a Vasarely ihlette dizájner bú-
torok mind a közösségépítést 
szolgálják sikeresen.

A közösségi iroda megnyitá-
sával és a belső udvar felújításá-
val egy újabb szakasz zárult le, 
és egyúttal kezdődött el. A 
multifunkciós tér kulturális, 
oktatási, szórakozási lehetőség-
re ad teret, a coworking iroda 
pedig a fiatal generációnak mo-
dern, technikailag is jól felsze-
relt környezet biztosít munká-
juk hatékony elvégzéséhez.

Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere adta át a 
Szindbád Közösségi Irodát és 
Rendezvényteret  szeptember 
25-én. Beszédében visszatekin-
tett az elmúlt 10 évre, amikor is 
először megválasztották polgár-
mesternek. Az első intézkedé-

sem – mondta –, hogy a Fő térre 
ne hajthassanak be autókkal 
azért, hogy visszaadjam az em-
bereknek ezt a különleges teret. 
Reméltem, hogy megtelik élet-
tel, az itt működő éttermek, mú-
zeumok ide vonzzák a közönsé-
get. Később két gondolkodó 
Simone Weil és Jan Gehl szavai 
ráébresztettek, hogy a tereknek, 
épületeknek érdemes funkciókat 
adni, programokkal feltölteni, 
amelyek minden korosztálynak 
kikapcsolódási lehetőséget és 
hasznos időeltöltést biztosíta-
nak. Most már látható, hogy ez 
működik, az emberek legna-
gyobb szükséglete valóban a 
másik ember társasága, amit a 
most megnyitott közösségi iroda 
és rendezvénytér is kiszolgál. Az 
Esernyős igazi kulturális köz-
ponttá alakult.

Megnyílt Óbuda első közösségi irodája

• A beszédek után a névadó Krúdy-hős 
előtt tisztelegve Szilágyi Tibor színmű-
vész olvasott fel egy részletet a „Zöld 
fátyol” című novellából. A ceremóniát 
követően” az érdeklődők rendhagyó lá-
togatást tehettek, melynek a megkét-
szerezett alapterületű Esernyős szol-
gáltató komplexumot bejárva megis-
merhették a felújított belső udvart, vala-
mint a régi és új szárnyban kialakított 
impozáns tereket, funkciókat.

Szakmai programok
A multifunkciós térben, októberben szakmai programsorozat indul. 
Első alkalommal, október 12-én   Virág Benedek, az Óbudai Város-
fejlesztő Kft. ügyvezetője tartott előadást „Közösségben rejlő erő – 
Óbuda és a Smart City” címmel, melyben arra kereste a választ, 
milyen fejlesztési lehetőségei, eszközei vannak egy Fővárosi kerü-
letnek és ezeket hogyan használja Óbuda-Békásmegyer. Mind-
emellett kitért a közösségi tervezés pozitív társadalomformáló hatá-
saira, továbbá példákkal szolgál arra, hogy miként tehetjük élhetőb-
bé környezetünket a lakosság területfejlesztésbe való bevonásával.

Fotók: Antal István
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A Költségvetési Szerveket 
Kiszolgáló Intézmény IT ok-
tatási csoportja az előző 
évekhez képest kisebb lét-
számmal dolgos és nagyon 
eredményes tanévet zárt.

A z önkormányzat je-
lentős támogatásá-

val a kerület nyugdíjasa-
inak kedvezményes tan-
folyamokat szerveztünk, 
amelyek hallatlanul nagy 
érdeklődést váltottak ki, 
közel kétszázan jelent-
keztek az Óbuda Újság-
ban közzétett hirdetések 
megjelenését követően. 
2015 szeptembere és 
2016 júniusa között 80 új 
hallgatót fogadtunk kez-
dő csoportjainkba, és 
80-nál többen vettek részt 
emeltebb szintű kur zu-
sokon is.

Kezdőknek, időseknek 
szervezett tanfolyama-
ink több részből állnak, 
amelyek egymásra épül-
nek, de külön-külön is 
lehet rájuk jelentkezni.

Első lépések – a szá-
mítógép bekapcsolásától 
az első e-mail elküldésé-
ig; Második fejezet – in-
ternetes böngészés, leve-
lezés, szövegformázás, 
nyomtatás; Harmadik 
kör – eddigi témák elmé-
lyítése képek kezelésé-
vel kiegészítve; Negye-
dik tétel – az eddig ta-
nultak ismétlése bemu-
tató készítéssel és némi 
táblázatkezelős számol-
gatással kibővítve; PC-s 
gyakorlatok - az eddig 
megszerzett ismeretek 
elmélyítése.

A visszajelzésekből 
egyértelműen látszik, 
hogy jó irányba lépett 
oktatóközpontunk: nagy 
tanulókedv jellemzi ke-
rületünk idősebb generá-
cióját, emellett barátsá-
gok, kisebb közösségek 
kialakulásának is tanúi 
lehettünk.

Szintén önkormányza-
ti támogatással folytató-
dott az elmúlt tanévben 
az országosan is elismert 
diák ECDL programunk. 

Az érdeklődő gyerekek 
iskolától és természete-
sen a felkészítő pedagó-
gustól függően hatodik 
vagy hetedik osztályos 
korukban regisztrálnak a 
programra, így az önkor-
mányzat támogatásával 
térítésmentesen megkap-

ják ECDL Base (régi el-
nevezése ECDL Start) 
vizsgakártyájukat.

A tanulók a három kö-
telező témakör - számí-
tógépes alapismeretek, 
szövegszerkesztés, on-
line alapismeretek - és a 
negyedik - prezentáció - 
modul tananyagából a 
pedagógusok irányításá-
val, sok esetben szülői 
segítséggel is felkészül-
nek, majd megszerzett 
tudásukról gyakorlati 
vizsgákon adnak számot.

Az ECDL-vizsgák 
helyszíne a KSZKI, mint 
a Neumann János Szá-
mítógép-tudományi Tár-
saság által akkreditált 
310. számú vizsgaköz-
pont.

Az elmúlt időszakban 
247 új tanulót regisztrál-
tunk, ők jellemzően két 
modulvizsgát tettek a két 
félév alatt. Az egy évvel 
korábban jelentkezett 
hallgatók száma megha-
ladta a 270-et, nagy ré-
szük sikeresen letette a 
harmadik és negyedik 
vizsgáját, és megszerez-
te a nemzetközileg is el-
fogadott ECDL Start bi-
zonyítványt.

Ezt a programot 2009 
óta működtetjük azért, 
hogy fejlődjön a kerüle-
tünkben lakó és tanuló 
fiatalok informatikai 
kultúrája és javuljanak 
későbbi munkaerő-piaci 
esélyeik. Azt tapasztal-

juk, hogy az iskolák, a 
pedagógusok és a szülők 
egyaránt támogatják tö-
rekvésünket, a vizsgázó 
fiatalok zöme pedig sze-
reti a megmérettetést és 
örömét leli a vizsgák si-
keres teljesítésében.

A képviselő-testület 
döntésének köszönhető-
en önkormányzati támo-
gatással folytathatjuk 
nyugdíjas és diák ECDL 

programjainkat a 2016-
2017-es tanévben is. 

A tanév számunkra 
fontos eseménye volt az 
Óbudai Vagyonkezelő 
Zrt. munkatársainak in-
formatikai továbbképzé-
se. Számítógép-kezelési, 
szövegszerkesztési és 
táblázatkezelési gyakor-
latok segítségével ismer-
kedtek meg a számítógé-
pes irodai munka haté-
konyabbá tételének lehe-
tőségeivel. 

Természetesen tovább-
ra is részt kívánunk ven-
ni a pedagógusok infor-
matikai kultúrájának fej-
lesztésében. Tematikus 
kurzusokat (iskolai ad-
minisztrációt segítő meg-
oldások, kiadvány-szer-
kesztési ismeretek, inter-
aktív tananyagok készí-
tése egyszerű eszközök-
kel) és ECDL-bizonyít-
ványt adó képzések indí-
tását tervezzük a közel-
jövőben.
A Költségvetési Szerveket 

Kiszolgáló Intézmény 
IT oktatási csoportja

Számítógépes ismeretek nyugdíjasoknak, 
diákoknak önkormányzati támogatással

Októberben induló tanfolyamok
Első lépések - alaptanfolyam, elsősorban a kerület-
ben élő nyugdíjasoknak. Délelőtti és délutáni időpon-
tokban. 6×3 tanóra. Támogatott díja: 5.500 forint.
ECDL START tanfolyam – 80 órás, nemzetközi 
ECDL bizonyítványt adó számítógép-használói tan-
folyam. Különösen ajánljuk pedagógusoknak, akik a 
hasznos ismeretek megszerzése mellett teljesíthetik 
hét éves továbbképzési kötelezettségüket is. 
Tervezett indulás: október 25. 14 óra, illetve október 
27. 8.30 órai kezdettel. A foglalkozásokat heti egy al-
kalommal keddenként délután, illetve csütörtökön-
ként délelőtt, alkalmanként 3 tanórában tartjuk.

Költségek
Regisztrációs díj: 6000 forint. Tandíj: 34000 forint 
(több részletben fizethető). Vizsgadíj: 4x3000 fo-
rint. (Érdeklődés, jelentkezés: KSZKI Informatikai 
oktatói csoport. Elérhetőségek: a 437-4070-es te-
lefonszámon vagy ecdlvkp@kszki.obuda.hu honla-
pon a www.kszki.hu IT Oktatás menüpontban.)

Idén áprilisban a vizsgaközpont munkáját „a digitális írás-
tudás terjesztéséért és az ECDL program kiváló üzemelte-
téséért” dicsérő oklevéllel ismerte el a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság

Fotó: Antal István



192016. 19. szám iskoláink – oktatás – hirdetés

Patronáló tanárok
Patronáló tanárok segítik az alapképzések nappali tagozatos el-
ső éves hallgatók beilleszkedését és tanulmányi munkáját idén 
ősztől az Óbudai Egyetemen. A felsőoktatásban az első félév-
ben jellemző lemorzsolódást kívánják csökkenteni azzal, hogy 
oktatói közreműködéssel támogatást nyújtanak a diákoknak a 
tanulmányi és vizsgaidőszakban egyaránt.

Tehetséges ösztöndíjas

A békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és az Aelia Sabina 
Alap fokú Művészetoktatási Intézmény növendéke, Pál Szilvesz-
ter elnyerte a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj-at”. Az ün-
nepélyes díjátadót az Emberi Erőforrások Minisztériumában tar-
tották szeptember 27-én. Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és 
esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a meg-
jelenteket, majd az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigaz-
gatójával, Bene Dániellel átadták az emléklapokat az ösztöndíja-
soknak. Idén 372 fiatal támogatásáról döntött a  minisztérium.

Kutatók éjszakája
Több mint 150 programmal várta az érdeklődőket az Óbudai 
Egyetem a Kutatók éjszakáján a robotika, a jövő technikai újdon-
ságai, és több tudományág izgalmas világában.

Fitnesz a Vízi oviban
Az egészséges életmód és a mozgás megszerettetését tűzték ki 
célul a Vízi oviban. Hagyományteremtő céllal egészségnapot 
tartottak „Mozdulj a Vízi ovival” címmel szeptember 23-án, ami-
kor mozgásos játékokat szerveztek a családoknak, valamint a 
gyermekek által készített egészséges falatokat kínáltak. A tornát 
Kozma Zsuzsa fitneszedző, életmód tanácsadó tartotta. 

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2016-2017-es tanévben is 
elindítják matematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 
az 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 
15.30 óráig tartják a gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.). Az 
első foglalkozás szeptember 29-én lesz. A szakkör munkájába év 
közben is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. A fog-
lalkozásokat Számadó László tartja.

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerűen, nagy gyakorlattal ké-
szítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai 
felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban és időben matematiká-
ból, magyarból. Lehetőség van a próbatesztekhez hasonló felada-
tok gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségizők, középisko-
lások tanítása bármelyik tantárgyból. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelőtt 2-3 fős kiscso-
portban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon egész nap. www.obudamatek.hu)                     Thalész-Kör 

Kobzos Kiss Tamás 30 évig dolgozott 
az Óbudai Népzenei Iskolában, nevé-
hez fűződik az intézményi önállóság 
megvalósítása, az iskola céljainak és 
rangjának megfelelő épület megtalá-
lása, mely ügyekben kiemelkedő tá-
mogatást nyújtott Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata.

Kobzos Kiss Tamás hagyaté-
kának tárgyi részét hangsze-

rek, könyvek, kéziratok, néprajzi 
gyűjtések (hangfelvételek, fotó- 
és videoanyagok), előadóművészi 
pályájának hangfelvételei képe-
zik. Szellemi hagyatéka az intéz-
ményesített népzeneoktatás Euró-
pában is egyedülálló formája az 
Óbudai Népzenei Iskolában, va-
lamint a historikus előadó-művé-
szet és énekmondás műfajának 
kialakítása. Az életmű gondozá-
sában vezető szerepet játszik - 
Kolozsy-Kiss Eszter, mint örökös 
hathatós támogatásával - az Óbu-
dai Népzenei Iskola. 

Emlékezések sora
Az iskola szakemberei progra-

mokkal, rendezvényekkel, tárlat-
tal igyekeznek emléket állítani 
Kobzos Kiss Tamásnak. Egyebek 
mellett megkezdték az oktatási 
intézményben található doku-
mentumok, fotóanyagok, hang- 
és videofelvételek leltározását a 
későbbi feldolgozás első lépése-
ként. Az önkormányzat támoga-
tásával könyvtár-szekrényeket, 
vitrineket készíttettek a doku-
mentumok elhelyezésére, bemu-
tatására, melyet szeptember 
27-től tekinthetnek meg az érdek-
lődők. Emlékkoncertet tartottak 
június 1-jén, az intézmény egyko-
ri igazgatójának születésnapjára 
időzítve. Kobzos Kiss Tamás 
Vándordíjat alapítottak Kolo zsy-
Kiss Eszter és az Óbudai Népze-
nei Iskola támogatásával. 

A Magyar Művészeti Akadé-
mia Népművészeti Tagozata 
november 7-én, Kobzos Kiss Ta-
más halálának évfordulóján 
Népzene-oktatási Konferenciát 
és emlékkoncertet szervez a Vi-
gadóban. (Az ünnepi koncertet 
az akadémikus pályatársak és a 
Kobzos Kiss Tamás Vándordíjjal 
jutalmazott művészek adják.)

Legyen napja a
népzeneoktatásnak!

Az egykori igazgató szellemi 
örököseinek, az iskola szakembe-
reinek terve közt szerepel Kobzos 
Kiss Tamás előadóművészi élet-
művének összkiadása. Hang- és 
filmfelvételeit szerkesztett formá-
ban, egyszerre, reprezentatív mó-
don szeretnék közreadni. Emellett 
összefognák a Magyarországon 
működő népzenei műhelyeket és 
meghirdetnék a Magyar Népze-
neoktatás Napját. Az ország 170 
művészeti iskolájának – ahol nép-
zeneoktatás is zajlik – évente egy 
alkalommal fesztivál jellegű be-
mutatkozási lehetőséget kívánnak 
biztosítani. Az esemény időpontja 
minden év május utolsó hétvégé-
je, Kobzos Kiss Tamás születés-
napja lenne. A rendezvényt tervek 
szerint a Fő téren és a Zichy-kas-
tély területén tartanák.                     (sz)

Tárlat Kobzos Kiss Tamás hagyatékából
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemelte-
tési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 
(továbbiakban: Kiíró) egyfordulós, nyilvános pályázatot 
hirdet a Magyar Állam tulajdonában álló (tulajdonosi joggyakor-
ló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), a Kiíró bérletében lévő 
Bérlemény albérletbeadás útján történő hasznosítására, a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tar-
tozó jogi személy civil szervezetek (egyesület, szövetség, alapít-
vány) számára, az alábbi feltételekkel, mely Bérlemény az alábbi I. 
pontban leírt ingatlanon fekszik.

I. Az ingatlan-nyilvántartási adatok, az albérlet időtarta-
ma:
Bérlemény azonosítása: Budapest III. kerület, 23734 helyrajzi szá-
mon, kivett üdülőépület, udvar megnevezéssel nyilvántartott, Bu-
dapest III. kerület, Nánási út 89-91. szám alatti ingatlan.
Az albérlet időtartama: 2016. december 01. és 2031. december 01. 
közötti tizenöt (15) év időtartam, mely a Felek írásbeli megállapo-
dásával, 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 09.00 és 12.00 óra között a Pályázati Felhívás 
megjelenésének napjától a pályázat benyújtási határidejéig. A 
Pályázati dokumentáció átvevője személyi azonosságát és azt, 
hogy a jelen hirdetmény bevezető mondatában leírt pályázói kör-
be tartózó mely szervezet számára veszi át a dokumentációt, sze-
mélyi azonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával, valamint 
a képviselt szervezet nyilvántartásáról szóló 30 napnál nem ré-
gebbi kivonattal köteles igazolni. A kivonat a Pályázati doku-
mentáció átvételekor a Kiírónál marad. A meghatalmazott köteles 
a Kiírónak átadott közokirattal vagy teljes bizonyító erejű ma-
gánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak ter-
jedelmét. A Pályázati dokumentációért a Kiíró ellenértéket nem 
számít fel. A Pályázati dokumentáció átvétele feltétele az érvé-
nyes pályázat benyújtásának.
A pályázattal kapcsolatban kérdések az Ujlakan.Gabor@bmsk.
hu e-mail címen tehetők fel 2016. október 31. (hétfő) napjáig. A 
kérdésekre adott valamennyi választ a Kiíró 2016. november 
04. (péntek) napjáig megküldi valamennyi kérdező, valamennyi 
azon e-mail címére, amelyekről kérdés érkezett. A kérdés feltevé-
se során a kérdező köteles megjelölni, hogy melyik a Pályázati 
dokumentációt átvevő érdeklődő nevében teszi fel a kérdést. A Ki-
író azoknak a kérdéseire válaszol, akik a Pályázati dokumentációt 
igazoltan átvették.
III. A megkötendő szerződés típusa, pénzügyi feltételek:
Határozott időre szóló albérleti szerződés, melynek tervezete a 
Pályázati dokumentáció részét képezi.
A megkötendő szerződés alapján, a bérleti díjakat negyedévente 
összevontan és előre kell megfizetni. A bérleti díjon felül az al-
bérlőt terhelik az albérlet tárgyához kapcsolódó, a Pályázati
dokumentációban részletezett költségek, adók, díjak.

A Pályázó az albérleti szerződés feltételei szerint végezhet érték-
növelő beruházásokat a Bérleményen, amely beruházások ellenér-
téke legfeljebb, az építési beruházások közbeszerzésének a kötele-
zettségére vonatkozó értékhatárig (ez 2016. évben, az általános 
forgalmi adó nélkül számítottan 15 millió forint), a Bérbeadóval 
kötendő külön írásbeli megállapodás alapján, a mindenkori bérle-
ti díjba beszámításra kerülhet.

IV. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsoro-
lásakor alkalmazott értékelési szempont:
A Kiíró az alábbi értékelési szempont szerint rangsorolja a pályá-
zatokat:
IV.1. megajánlott havi nettó (általános forgalmi adó nélkül számí-
tott) bérleti díj összege a szerződés
első kettő évében;
IV.2. megajánlott havi nettó (általános forgalmi adó nélkül számí-
tott) bérleti díj összege a szerződés harmadik évétől kezdődően, a 
szerződés teljes hátralévő futamidejére;
IV.3. az elbírálása során a nyertes pályázat az érvényes pályáza-
tok közül a legmagasabb átlagos
havi nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) bérleti díj-
ra ajánlatot adó pályázat lesz. Az átlagos havi bérleti összege – 
egész forintra kerekítve - a teljes futamidő alatt elérhető nettó (ál-
talános forgalmi adó nélkül számított) bérleti díj árbevétel 1/180-
ad része,
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: 2016. október 28.(péntek) 10.00 óra.
Pályázatok benyújtásának helye, ideje: BMSK Zrt., Budapest 
XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza Irodaház 
Postázója), munkanapokon 09.00 és 12.00 óra között.
Pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot egy(1) darab zárt 
csomagolásban (borítékban, dobozban), öt(5) példányban (1 ere-
deti és 4 másolati példányban), személyesen, illetve meghatalma-
zott útján kell benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló ha-
táridő lejárta előtt. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy 
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogo-
sultságát, illetve annak mértékét.
A csomagoláson (borítékon, dobozon) szerepelnie kell a követke-
zőknek: pályázó neve és postacíme, e-mail címe valamint „AJÁN-
LAT – A BMSK ZRT. RÉSZÉRE A BUDAPEST III. KERÜLET, 
NÁNÁSI ÚT 89-91. SZÁM ALATTI INGATLAN ALBÉRLE-
TE PÁLYÁZATRA –  CSAK A PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ LE-
JÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHA-
TÓ FEL!” felirat.
A pályázatok beérkezése során a Kiíró képviselője az átvétel pon-
tos időpontját rávezeti a pályázatot
tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 14. (hétfő) 
12.00 óra.
Az ajánlattevő a benyújtási határidő lejáratát követően pályázati 
ajánlatát nem módosíthatja, illetve nem vonhatja vissza.
VI. A pályázatok bontásának időpontja: 2016. november 14. 
(hétfő) 12.00 óra.
A pályázatokat a Kiíró képviselője zárt körben bontja fel. Kiíró ki-
zárólag az V. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően be-
nyújtott pályázatokat bontja fel. 
VII. A pályázatok értékelésének határideje: 2016. november 
21. (hétfő). 
VIII. A pályázók értesítésének módja:
Valamennyi pályázót a Kiíró írásban értesíti a pályázat eredmé-
nyéről az elbírálást követő kettő (2) munkanapon belül 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 pályáza-
tok benyújtási határideje előtt módosítsa, visszavonja, a pályázati 
eljárást, a Pályázati dokumentáció III.7.2.-7.3. pontjai alapján, 
eredménytelennek nyilvánítsa, valamint fenntartja a jogot a Ptk. 
6:74. § (2) bekezdése alapján, hogy az albérleti szerződést a nyer-
tes pályázóval ne kösse meg.
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Az Óbudai Vackor Óvoda, Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. az 
alábbi álláshirdetést teszi közzé: 1 fő pedagógiai asszisztens-dajka mun-
kakör betöltésére. A munkavégzés helye: Óbudai Vackor Óvoda – Mókus 
Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1. Szükséges okmányok: részletes, 
fényképpel ellátott önéletrajz (az önéletrajzban fel kell tüntetni: szemé-
lyes adatok, végzettségek, munkahelyek időrendben, motiváció); iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítvány; egyéb képzésekről szóló igazolások. 
Alkalmazás feltétele: egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány 
(3 hónapnál nem régebbi). Előnyt jelent a 
munkakör betöltésénél óvodai gyakorlat, 
illetve a beosztáshoz igazodó (ped. asz-
szisztens, gyógypedagógiai asszisztens) 
végzettség. A jelentkezés benyújtásának 
határideje: a megjelenéstől számított 20 
nap. A pályázat benyújtásának módjai: 
e-mailben: arpad-o@kszki.obuda.hu; sze-
mélyesen: dr.Wéber Attiláné intézményve-
zetőnél; postai úton: Budapest, 1036 Árpád 
fejedelem útja 60. Minden esetben elérhe-
tőség (telefon, e-mail cím) megjelölésével.

Állás a Vackorban

Adatok az Óbudai Danubia Zenekar tavalyi gazdálkodásáról
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Szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) 
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
 Hűtő, fagyasztó, automata mosógép szer-
viz. Javítás esetén ingyenes kiszállással, ga-
ranciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-7507, 
368-0864. Kovács Sándor
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízható-
ság, szakértelem több évtizede. Kelényi Im-
re, Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom kö-
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-
4899, 06(70) 280-0479

 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Fürdőszoba felújítás, átalakítás! Csem-
peburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! 
Anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.: 
06(20)961-6153
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí-
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye-
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-
2991
 Vízvezeték-, fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítás. Tel.: 06(20)352-0869 www.
gardrobmester.hu
 Automata mosógépek, mosógatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Asztalos munkák A-Z-ig. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)333-3727
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 25 éve 
iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Gázkészülékek precíz javítása! Megbíz-
hatóság, korrekt árak, 40 év tapasztalat! 
06(30)231-9179
 Új fa és müanyag ablakok, ajtók beépíté-

se! Régi típusú nyilászárók javítása, szigete-
lése. Kiszállás-felmérés díjtalan! Nyugdíjas 
kedvezmény 10%. Tel.: 06(30)522-3323
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaaj-
tó. Hétvégén is. Nagy Sándor. Tel.: 
06(20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás! Tel.: 06(30)341-3423
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOA-
BLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom ked-
vező árakon ablakok, ajtók javítását, illesz-
tését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmé-
rés díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-
0269
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 Ezermester- Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! Tel.: 06(30)960-4525. 
www.999mester.hu

Egész ség
 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

 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

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca. Bejelentkezés, információ munka-
napokon: 06(20)480-3953

 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. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozme-
tológus főorvos magánrendelése: III. ker. 
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat is. Bőrkinövések 
eltávolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
 Pedikűrös házhoz megy! Hétvégén is. 
Nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 06-20-806-
7783
 Nordic Walking gyaloglóedzések a 
Hármashatát-hegyen (szerda 10 h, szombat 9 

h) és a Pilisben heti 4x. Tel.: 06(20)941-3833, 
www.meetingmyself.hu
 Kérdő és születési asztrológia tanács-
adás, személyesen vagy telefonon. Konkrét 
kérdésre gyors válasz, 630 éves tapasztalat-
tal! Tel.: 06(90)900-607 (300 Ft/perc+Tarot)

Oktatás
 Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 fős 
kis cso port ban. 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. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Angolórák minden szinten diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Tanárt keresek! Csak számlaképes kö-
zépiskolai matematika-fizika vagy matema-
tika-kémia szakos tanárt keresek két gimna-
zista mellé, kimagasló díjazással, a Flórián 
tér közelébe, heti két délutánra, hosszú táv-
ra, aki házhoz jön. Tel.: 06(20)211-8797
 Matematika, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06(20)959-0134
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi, Geothe 
Intézetben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak. Tel.: 06(30)773-9155 
kreation@freemail.hu
 Tanulj angolul könnyedén, eredménye-
sen, beszédcentrikusan. Korrepetálás, érett-
ségi nelvvizsga felkészítés. Tel.: 06(20)439-
6410
 Angol, orosz tanítás minden szinten. 
Beszédcentrikus órák a Flórián térhez közel. 
Tel.: 06(20)986-6047 vzg@t-online.hu
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepe-
tálás, gyakorlott-precíz tanártól, speciális 
módszerekkel. Minden korosztálynak. Tel.: 
06(30)952-3691
 Matematika, fizika, kémia tanítás min-
den szinten Önnél. Inygenes próbaóra. Tel.: 
06(70)222-2257
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétikai tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolábatól az egyetemig. Tel.: 
06(1)367-4809, 06(70)619-5546
 Német pedagógus személyre szabott né-
met órákat vállal. Kezdő szinttől-felsőfokig. 
Tel.: 06(20)384-9020
 Kémia, biológia tantárgyakból közép- és 
emelt szintű érettségire való felkészítést vál-
lalok. Tel.: 06(30)264-5648, 06(30)203-2077
 Angol, olasz társalgás általános, szakmai 
nyelvvizsgára felkészítés hatékonyan profi-
nál. Tel.: 06(30)587-8329
 Spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a 
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár, 
Belső-Óbudán. Tel.: 06(20)801-7580
 Általános iskolás gyerekek délutáni-es-
ti felügyeletét, tanítását, kísérését vállalja 
nyugdíjas pedagógus, Belső-Óbudán. Tel.: 
06(20)801-7580

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 Autót vásárolok évjárattól és típus-
tól függetlenül a hét minden napján! Tel.: 
06(70)622-0123
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.: 332-0243
 III. ker. belső részén keresek eladó táro-
lót, pincét, garázst 30-50 m2-ig. Tel.: 
06(20)957-9346

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Magas áron vásárolok borostyán, korall, 
ezüst, arany ékszereket készpénzért. V. ker. 
Kigyó u. 4-6. Tel.: 06(20)590-5284, 
06(1)792-1692
 Budai Várban 20 éve működő régiség-
bolt vásárol régi márkás karórákat, éksze-
reket, keleti tárgyakat, mindenféle régisé-
get, teljes hagyatékot, díjmentes kiszállás-
sal. www. enterieurantik.hu. 1014 Bp., Or-
szágház u. 2. Tel.: 375-0480, 06(30)992-3377

 Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtőnő, 
legmagasabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, arany éksze reket, 
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér-
tékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 67., 
06(1)789-1693, 06(30)382-70-20

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanközvetítés 1% jutalékért. Tel jes-
körű lebonyolítás. Tel.: 06(30)984-3962 
alacsonyjutalek.hu
 III. ker. Rózsadomb utcában, 1370 m2 
összközműves telek déli tájolásában, 4 lakás 
eladó. Tel.:  06(20)957-9346
 Eladó Óbudán egy 48 nm-es, 2 szobás 
kórház utcai, fiatalos, felújított lakás. Tel.: 
06-20-507-9663 ingatlanosok kímėljenek
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, 
ügyvéd ingyen. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 06-20-9-600-
600

Állás
 Hajnali irodatakarításra leinformálha-
tó, gyakorlott takarítónőket felveszünk a III. 
és XIII. kerületbe. Tel.: 06(20)316-1356
 Teljes munkaidős foglalkoztatás! Gya-
korlattal rendelkező szobaasszonyokat fel-
veszünk III. kerületi munkahelyre. Jelentke-
zés kizárólag 10-12 óra között. Tel.: 
06(1)469-0757
  Szentendrei üzlet angolul beszélő 
munkatársnőt keres heti 2-3 napra. Tel.: 
06(20)923-2244, 17h után

 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos keres hosszű távra szakmunkást, 
vagy segédmunkást. Tel.: 06(20)423-58-12
 Fodrászt keresünk Békásmegyerre, akár 
egy párost is. Tel.: 06(30)921-4742
 Óbudai családi napközibe gondozónőt és 
dadust keresünk bölcsődés korúakhoz. Ér-
vényes EÜ könyvvel, képzettséggel. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal: bolcsiobuda@
gmail.com

Egyéb
 Gondoskodjon időben temetéséről. Kös-
sön temetés biztosítást! Tel.: 06(30)324-8912
  Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30) 
966-9241
 Idős emberek mindennapi életének szer-
vezésében segítenék. Ha szükséget szenved 
törődésben, segítségre szorul életvitelében, 
szeretettel várom hívását. Bori-Szabó Orso-
lya, 06/30 600-5530
 Szeretne jó társaságba járni? Közös ní-
vós programokban részt venni? Várjuk 60 
feletti hölgyek/urak jelentkezését. Tel.: 
06(20)334-3853, 06(1)334-3836
 77 éves özvegyasszony vagyok. A Római 
lakótelepen szeretnék hozzám hasonló korú 
emberekkel megismerkedni, üdülni, szín-
házba járni. Tel.: 706-5311

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-
beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Kiadó
 Üzletnek, irodának Bogdáni úti buszvég-
állomásnál, 45 m2-es helyiség kiadó. Tel.: 
06(70)421-5350

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/

apróhirdetés
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Életjáradék
 Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár 
(mérnök, bölcsész) életjáradéki vagy eltartási 

szerződést kötne, kölcsönös szimpátia és bi-
zalom esetén. Lovas Zsolt, 06-30-487-6169
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, ha-

vonta járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes 
ingatlan és betöltött 75 életév. Éljen gondta-
lanul, kényelmesen saját megszokott ottho-
nában! Pintér Judit. Tel.: 06(1)406-5699, 
063(30)921-2418

Társkereső
 Zenekedvelő (kivétel operett, mulatós), 
sportos, ateista nő keres 70-es, független, 
nemdohányzó, művelt társat. Tel.: 
06(20)386-7828

Csillaghegyen, panorámás hegy ol da-
lon, 6 szobás, 2 garázsos, panorámás 
teraszos, 210 nm-es jó állapotú ház el-
adó. 59,9 millió Ft. Tel.: 06(20)468-5132 

Stresszoldó, relaxáló, 
továbbá mélyizom-
lazító sportmasszázst 
vállalok. Igény szerint 
passzív kimozgatás-
sal, Aquincumban. Ké-
résre házhoz is me-
gyek. Hívjon bizalom-
mal: Mihalik Mátyás, 
tel.: 06(20)283-2717

Végeladás! 
Megszűnt női fehérnemű 
bolt maradék árukészlete és 
üzletberendezése mélyen ár 
alatt, külön is sürgősen eladó! 

Érdeklődni: 
+36-20-934-3352
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok 
(telek és üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának értékesítésére

Általános tudnivalók:
Az ajánlatnak tartalmaznia 
kell az ajánlattevő adatait, 
a megajánlott vételárat, a 
fizetési feltételeket, vala-
mint az ajánlattevő azon 
nyilatkozatát, hogy a pá-
lyázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott 
ajánlatához a benyújtástól 
számított 60 napig kötve 
van (ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon aján-
lattevő vehet részt, aki a 
pályázati biztosítékot be-
fizette az önkormányzat 
Raiffeisen Bank Zrt.-nél 
vezetett 12001008-
00140645-00100001 szá-
mú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánla-
tot tartalmazó formanyom-
tatványt, valamint a pályá-
zati biztosíték befizetését 
igazoló bizonylatot zárt bo-
rítékban, legkésőbb 2016. 
november 7. (hétfő) 12 órá-
ig van lehetősége benyújtani 
az Óbudai Vagyonkezelő 
Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztá-
lyán (1033 Bp., Mozaik u. 7.) 
személyesen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához a 
szükséges formanyomtat-
vány letölthető a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehető a fenti cí-
men.
A pályázatok bontására 
2016. november 7-én 14.00 
órakor a Bp., III. kerület 
Mozaik u. 7. sz. alatt, az 
Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 
hivatalos helyiségében kerül 
sor. 
A pályázaton résztvevőket 
levélben, vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat eredmé-
nyéről. A pályázat kiírója 
fenntartja azon jogát, hogy 
a legmagasabb vételárat kí-
náló ajánlattevőkkel a pá-
lyázatbontást követően to-
vábbi tárgyalást folytasson, 
közöttük zártkörű licitet 
tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
Az önkormányzat a nyertes 
ajánlatban szereplő ajánlat-
tevővel köt ingatlan adásvé-
teli szerződést. Az ingatlan 
adásvételi szerződésben 
csak és kizárólag azon sze-
mély jelölhető meg szerző-
dő félnek, aki a pályázatban  mint ajánlattevő megje-
lölésre került. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módo-
sítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni 
arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más 
ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!   
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról 
szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más jogosultat megelőző, va-
lamint az egyes állami tulajdonban lévő, vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. 
évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkor-

mányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése 
érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdoná-
ban igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlá-
sáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében 
a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalé-
pését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Ameny-
nyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybe-
vételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlat-
ban feltüntetni. Ez utóbbi esetben - a banki kölcsönre 
tekintettel - a vételár 60 napon belül esedékes.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló, 

18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatá-
rozottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, 
amely tartalmazza többek között az ügyvédi munka-
díjat, valamint az értékbecslés díját. 
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő 
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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Ábrahám István, az Oázis 
SC vezetője méltán lehet 
büszke az általa alapított, 
egyre eredményesebben 
szereplő vízilabda szakosz-
tályra. A négy helyszínen 
(Békásmegyer, Margitszi-
get, Bicske, Telki) működő 
klub „főhadiszállása” a Víz-
művek uszoda, ahol közel 
százötven gyermek ismer-
kedik a vízilabdával. 

A klubban 2006-óta 
folyik az oktató-ne-

velő munka, a lelkes, fel-

készült edzői csapat az 
alapoktól (úszásoktatás) 
a sportág alapjainak ta-
nításán át a versenyszerű 
vízilabdáig foglalkozik a 
fiatalokkal. A nagy egye-
sületekhez hasonlóan 
minden korosztályos baj-
nokságban indítanak 
csapatot, melyek állják a 
versenyt a nevesebb el-
lenfelekkel. Az egyesü-
let partnerként együtt- 
működik a nagy múltú 
OSC szakosztállyal, a te-
hetséges játékosoknak 

így lehetőségük nyílik 
magasabb szinten kipró-
bálni tudásukat. 

Az Oázis SC Békás-
megyerről és a környező 
településekről toborozza 
a fiatalokat, de az egyre 
gyarapodó létszám miatt 
lassan kinövik a Vízmű-
vek uszodát. Amíg a bő-
vítésre irányuló merész 
tervek készülnek, az 
edzők továbbra is várják 
ötéves kortól a bátrabb, 
úszni már kicsit tudó lá-
nyokat és fiúkat, hogy 

megtanítsák őket először 
jól úszni, majd taposni, 
labdát fogni és végül a 
tanultakat játék közben 
alkalmazni. Az Oázis 
SC szép lassan országo-

san ismert és elismert 
egyesületté fejlődik, de 
már jelenleg is a sportág 
egyik hazai oázisaként 
tartják számon.

lovas

Pólóoázis Békásmegyeren

Születésének 75. évforduló-
ja alkalmából szeptember 
15-én a hazai labdarúgás 
vezetői, valaha volt csapat-
társai, hajdani barátai és 
tisztelői megkoszorúzták 
Óbudán Albert Flórián sír-
ját. Az egykori hetvenötszö-
rös válogatott játékosra, az 
egyetlen magyar aranylab-
dásra mint Császárra emlé-
keztek tisztelői.

Albert Flórián sírjánál 
beszédet mondott 

Bánki Erik, az MLSZ el-
nökségi tagja, aki szerint 
Flóri „...nem csak a pá-
lyán volt császár, hanem 
azon kívül is. Ember volt, 
nem játszotta meg magát, 
ezért volt népszerű a szur-
kolók körében is. Ahogy 
őt tisztelték, úgy tisztelte 
ő is a drukkereket, a csa-
pattársait, a barátait. Az 
Albert- és a Fradi-család 

iránti hűség jellemezte 
egész életét”. 

A hazai labdarúgás 
egyetlen aranylabdásáról 
a válogatott csapattársak 
nevében Dunai Antal 

emlékezett meg szemé-
lyes hangú beszédében, 
majd az MLSZ koszorú-
ját Bánki Erik, Nyilasi 
Tibor, Dunai Antal és 
Ihász Kálmán helyezték 

el a síron, míg a Ferenc-
várostól Orosz Pál ve-
zérigazgató koszorúzta 
meg a síremléket. 

Életrajz
Albert Flórián 1941. 

szeptember 15-én született 
Hercegszántón. 1952-ben 
kezdett futballozni a Bu-
dapesti Kinizsi SK kölyök-
csapatában. Nem egészen 
16 évesen már az ifjúsági 
válogatottban szerepelt, 
amellyel aztán 1959 ápri-
lisában bronzérmes lett a 
bulgáriai UEFA-tornán. 
Noha csak három mérkő-
zésen játszott a négyből, 
hatszor volt eredményes. 
Nem volt egészen húsz-
éves, amikor már váloga-
tott játékosnak, sőt olim-
piai érmesnek mondhatta 
magát, 1960-ban tagja 
volt a római ötkarikás já-
tékokon szereplő együt-
tesnek. 

Érettségi vizsgája után 
néhány nappal, 1959. jú-

nius 28-án debütált a 
nagyválogatottban, ami-
kor a Népstadionban 3:2-
re győztünk a svédek el-
len. Az A-válogatottban 
összesen 75 hivatalos ta-
lálkozón szerepelt, 31 
góljával tizedik az örök-
ranglistán. (A nála ké-
sőbb bemutatkozott játé-
kosok közül csak Bene 
Ferenc és Nyilasi Tibor 
előzi meg.) 1974. május 
23-án, Székesfehérváron 
búcsúzott, amikor Ma-
gyarország 3:2-re legyőz-
te Jugoszláviát. 

Különböző pozíciókat 
ellátva évtizedekig tevé-
kenykedett a Ferencváros 
labdarúgó szakosztályának 
vezetésében. 1974-ben az 
FTC örökös bajnoka lett. 
2004-ben megkapta a 
Nemzet Sportolója kitünte-
tő címet. Hercegszántó, 
Budapest és Ferencváros 
egyaránt a díszpolgárává 
választotta. 2007 decem-
berétől 2014 júliusáig a ne-
vét viselte a klub Üllői úti 
stadionja. Albert Flórián 
2011. október 31-én 
hunyt el, s az Óbudai te-
metőben alussza örök ál-
mát. 2014-ben felavatott 
szobra az új Groupama 
Aréna előtt áll.                             B.

Albert Flóriánra emlékeztek

Rendkívül jól teljesítet-
tek a Római Sport 

Egyesület úszói a Szentesi 
Sprint úszóversenyen szep-
tember 24-én. Komo ró czy 
Lora három aranyat szer-
zett: pille-, hát- és gyors-
úszásban. Király Kitti egy 
aranyat és egy ezüstérmet 
hozott pille és gyors úszás-
nemben. Strigens Arnold 
bronzérmet nyert gyors-
ban. Kömöröczi Csenge 
élete első nemzetközi ver-
senyén megjavította egyéni 
csúcsát. A gyerekek edzői: 
Gyepes Lajos, Gyepes 
Ádám, Barnák Viktória. 

- Szeretném kiemelni 
Komoróczy Lora teljesít-

ményét, aki Párkány és 
Harkány után a sprint ver-
senysorozat harmadik 
helyszínén is bizonyította 
rendkívüli tehetségét. 
Minden számot, amiben 

indult, megnyert, így négy 
arany-, egy ezüst- és egy 
bronzéremmel zárta a so-
rozatot – mondta lapunk-
nak Gyepes Lajos, az RSE 
egyik vezetője.           (sz)

Az RSE mindig a TOP-on van

Fotó: Antal István
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A helyiségekre kötendő bérleti 
szerződésekben rögzíteni kell, 
hogy a bérleti díjon felül a bérlőnek 
meg kell fizetnie a bérbeadó által 
az ingatlannal kapcsolatosan kikö-
zölt mindenkori szemétátalány ösz-
szegét.
Az önkormányzat tulajdonában álló 
egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 
szóló, 9/2015. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján a helyiségbérleti szerződés 
időtartama 3 év lehet raktár célú, b) 
pontja szerint 5 év lehet minden 
egyéb funkcióra történő bérbeadás 
esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet be-
nyújtani az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, 
szerdánként: 8:30-12 és 13-16, csütör-
tökönként: 8:30-12:00 óra között).
Pályázni formanyomtatványon le-
het, mely letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy 
személyesen átvehető az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfél-
szolgálatán (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoz-
nia kell a megajánlott bérleti díjról, a 
pályázati feltételek elfogadásáról, ezen 
kívül meg kell adnia a helyiségben 
folytatni kívánt tevékenység pontos 
megnevezését valamint csatolnia kell a 
pályázati formanyomtatványon meg-
jelölt okiratokat és igazolnia kell a pá-
lyázati részvétel feltételeként előírt bá-
natpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidőt (min-
den hónap utolsó munkanapjának 
12.00 órája) követő 60 napig köteles 
tartani.
A pályázatok benyújtására folyamato-
san van lehetőség, azok bontására min-
den hónap utolsó munkanapján 12.00 
órakor kerül sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. hivatalos he-
lyiségében, melynek kiértékeléséről a 
pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilat-
kozat-kezelő bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figye-
lembe venni, hogy nem lehet bérbe ad-
ni a helyiséget annak a vállalkozásnak/
személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) 
szerinti önkormányzati adóhatósággal 
szemben adó- vagy adók módjára be-
hajtandó köztartozása van, kivéve, ha 
az adóhatóság számára fizetési ked-
vezményt (adómérséklés, elengedés, 
vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség te-
kintetében bérleti díj, illetve közüze-
mi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a ké-
relem vagy a pályázat benyújtását 
megelőző öt évben – a bérbeadó fel-
mondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevé-
kenység folytatására való jogosultságát 
nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a pályá-
zónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a 
bérleti jog megszerzésének ellenérté-
keként előírt megszerzési díj megfi-
zetését (a megszerzési díj a Pályázó 
által megajánlott bérleti díj három ha-
vi összege),
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges 
közműátalánynak) megfelelő össze-
gű óvadék megfizetését bérbeadó ré-
szére (a nyertes által befizetett bánat-
pénz összege az óvadékba beszámí-
tásra kerül),
• szükség szerint a helyiségbe önálló 
elektromos- és mellékvízmérők ki-
építését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott 
bérleti díj alapján történik a döntés. A 
pályázaton azon Ajánlattevők vehet-
nek részt, akik a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. A bánat-
pénzt az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) készpénzben le-
het letétbe helyezni (pénztári órák hét-
főn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 
és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-
12:00 óra között). A bánatpénzt helyi-

ségenként kell letenni. Az eredmény-
hirdetést követő nyolc napon belül a 
nem nyertes pályázók részére a bánat-
pénz visszafizetésre kerül. 
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 pályá-
zat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a 
legjobb ajánlatot tevőkkel a tender-
bontást követően tovább tárgyaljon, 
zárt versenytárgyalást tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül, 
részben vagy egészében eredményte-
lennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési 
díj teljes összegét a Bizottság döntésé-
ről történő írásbeli értesítés kézhezvé-
telét követő 8 napon belül az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ré-
szére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell 
vennie, hogy amennyiben a döntésről 
szóló értesítés kézhez vételét követő 
30 napon belül a bérleti szerződést 
nem köti meg, erre vonatkozó igényét 
a pályázat kiírója okafogyottnak te-

kinti és a pályázó a befizetett pályáza-
ti biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői ok-
iratba kell foglalni, melynek költsé-
gei 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 VAGYON-
KEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-
3468, 430-3464). A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet 
kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege 
megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá 2016. október 10-től a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapokra, valamint a következő in-
ternetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)
Gépészeti

felszereltség
Műszaki 
állapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)
Bánatpénz

(Ft)

Ágoston utca 14., VI. 
emeleti, lépcsőházi

iroda/
műterem 16918/3/A/341 19 víz, villany, távfűtés leromlott 31.502,- 37.000,-

Berend utca 26., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 14.958,- 17.000,-

Bécsi út 88-92., 
pinceszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz 

(fűtetlen) leromlott 151.402,- 181.000,-

Füst Milán utca 3., 
földszinti, utcai üzlet/iroda 65552/14/A/1 26 villany, távfűtés közepes 26.936,- 32.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
földszinti, utcai üzlet 62976/0/A/1 52 víz, villany közepes 60.632,- 72.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
földszinti, utcai raktár 62976/0/B/1 22 víz, villany leromlott 4.818,- 5.000,-
Kiscelli utca 76., 
földszinti, lépcsőházi iroda 17309/A/3 57 víz, villany, gáz közepes 81.852,- 98.000,-
Kiscelli utca 76., 
pinceszinti, udvari raktár 17309/A/3 93 villany leromlott 21.762,- 26.000,-
Meggyfa utca 23., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 21.329,- 25.000,-
Meggyfa utca 29., 
földszinti, utcai üzlet 18529/14/A/62 48 víz, villany, gáz közepes 85.104,- 102.000,-
Pacsirtamező utca 26., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17632/B/3 138 villany leromlott 36.156,- 43.000,-
Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.066,- 19.000,-
Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 26.038,- 31.000,-
Raktár utca 15., 
földszinti, utcai üzlet 18443/4/A/159 135 víz, villany, távfűtés leromlott 164.835,- 197.000,-
Raktár utca 21., 
földszinti, utcai

iroda
ÉS 18443/4/A/127 33 víz, villany, távfűtés közepes 89.496,- 107.000,-

iroda 18443/4/A/128 33
Selyem utca 4., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany leromlott 16.897,- 20.000,-
Szentendrei út 329., 
földszinti, utcai raktár 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz 

(fűtetlen) közepes 88.409,- 106.000,-
Szőlő utca 72., 
földszinti, utcai iroda 16998/4/A/184 56 víz, villany, távfűtés közepes 75.936,- 91.000,-

Tímár utca 15., 
pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen 

leromlott 22.100,- 26.000,-

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

raktár 17487/B/61  54 víz, villany erősen 
leromlott 13.878,- 16.000,-

Tímár utca 26., 
pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen 

leromlott 123.716,- 148.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 14.784,- 17.000,-
Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/A/105 47 villany leromlott 14.476,- 17.000,-

Zápor utca 61., 
földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 61.020,- 73.000,-
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, nyílt pályázat keretében 
meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 
felsőoktatási hallgatók számára a 
2016/2017. tanév második és a 2017/2018. 
tanév első félévére vonatkozóan (BURSA-
2017A), illetve a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok számára 
(BURSA-2017B).
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
november 8.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű (a 
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érett-
ségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatá-
si intézményben teljes idejű nappali tago-
zatos alapképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) „A” típusú pályázat esetén: eredeti 
hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. 
tanév első félévéről.
b)  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi net-
tó jövedelméről. (A pályázat benyújtását 
megelőző három hónapról.) 
Az egy főre jutó nettó jövedelem nem halad-
hatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft).
c) Lakcímkártya másolata.
d) A pályázó rövid nyilatkozata szociális 
helyzetéről, körülményeiről.

A pályázat benyújtásának 
módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 

EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtat-
va és aláírva, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Ügyfélszolgálati Irodáján 
kell benyújtani a mellékletekkel együtt.  
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
Nyitva tartás: hétfőn 8-18 óráig; kedden  
8-18 óráig; szerdán 8-18 óráig; csütörtö-
kön 8-18 óráig; pénteken 8-12 óráig;

További információ az önkormányzat hon-
lapján (www.obuda.hu), az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő honlapján (www.
emet.gov.hu) található illetve az önkor-
mányzat oktatási osztályán kapható a 437-
8614-es telefonszámon (Szathuryné Ruszthi 
Nóra).

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Dajka felvétele
Az Óbudai Hétpettyes Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet: Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Tagóvoda, 1032 Bu-
dapest, Solymár utca 12-14. Óvodai dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, 
heti 20 órás. A munkavégzés helye: Budapest, 1032 Budapest, Solymár utca 12-14. A munka-
körbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai dajka feladatok. Illet-
mény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: 8 általá-
nos, dajka vizsga. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, dajka vizsga.
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Óvodapedagógusi állások
• A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori 
Óvoda Mosolygó Tagóvoda, 1039 Budapest, Kel-
ta utca 8. Telefon: 250-4631, 454-7210, e-mail: 
kelta-o@kszki.obuda.hu. A pályázat felelőse: 
Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető. A pályázattal 
meghirdetett munkakör megnevezése: 1 fő óvoda-
pedagógus. Feladatkör megnevezése: óvodai ne-
velés, iskolai előkészítés. Pályázati feltételek: fel-
sőfokú szakirányú végzettség, büntetlen előélet. A 
pályázatnál előnyt jelent: Montessori Módszerben 
szerzett tapasztalat. A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai önélet-
rajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A ki-
nevezés határozott időre szól, előreláthatólag 
2018. júniusig, 4 hónapos próbaidővel. Illetmény és 
egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtá-
sának határideje: folyamatosan, de legkésőbb 
2016. október 15. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. október 20. Az állás betöltésének ideje: 
elbírálás után azonnal.
• A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályáza-
tot hirdet 2 fő óvodapedagógusi munkakör betölté-
sére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyra. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, 
Medgyessy Ferenc utca 1. Illetmény, juttatások: a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi 
XXXIII. Törvény rendelkezései alapján. A pályázat 
elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézműves-
ségben, hangszer használat. A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai 
önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; 
erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatko-
zólag is), amely 3 hónapnál nem régebbi; egész-
ségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton 
(Cseresznyevirág Művészeti Tagóvoda - 1039 Bu-
dapest, Medgyessy Ferenc utca 1.); e-mailen: 
medgy-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. október 26. A pályázat elbírá-
lásának határideje: 2016. október 28. A munkakör 
az elbírálást követően azonnal betölthető. 
• Óbudai Vackor Óvoda, Budapest, 1036 Ár-
pád fejedelem útja 60. az alábbi álláshirdetést 
teszi közzé: A munkavégzés helye: Óbudai Vackor 
Óvoda – Mókus Tagóvoda Budapest, 1036.  Mókus 
utca 1. Szükséges okmányok: részletes, fénykép-
pel ellátott önéletrajz (az önéletrajzban fel kell tün-
tetni: személyes adatok, végzettségek, munkahe-
lyek időrendben, motiváció); iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány; egyéb képzésekről szóló iga-
zolások. Alkalmazás feltétele: egészségügyi alkal-
masság; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem ré-
gebbi). Előnyt jelent a munkakör betöltésénél óvo-
dai gyakorlat. A jelentkezés benyújtásának határ-
ideje: a megjelenéstől számított 20 nap. A pályázat 
benyújtásának módjai: e-mailben: arpad-o@kszki.
obuda.hu; személyesen: dr. Wéber Attiláné intéz-
ményvezetőnél; postai úton: Budapest, 1036 Árpád 
fejedelem útja 60. Minden esetben elérhetőség (te-
lefon, e-mail cím) megjelölésével.

Szemet gyönyörködtető lát-
vány is egy ősz eleji piaci sé-
ta. A zöldség-, gyümölcshal-
mok között járkálva, válogat-
va bőven van időnk átgondol-
ni mit szeretnénk venni. De 
persze el is csábulhatunk, hi-
szen sokszor nehéz megállni, 
hogy ne tegyük be a kosárba, 
ha olyasmit látunk, ami na-
gyon friss és az ára is jó. 

Akik rendszeresen jár-
nak piacra, tudják, 

ehhez idő kell. Ez nem 
olyan vásárlás, mint amit a 
szuper- és hipermarketek-
ben végzünk. Ott átsie-
tünk a polcok között, le-
vesszük, ami kell, és már 
mehetünk is a pénztárhoz. 
A piacon először is körbe 
kell nézni, hol a legszebb, 
árban legkedvezőbb az az 
áru, amit szeretnénk meg-
venni. Közben lehet és ér-
demes beszélgetni az áru-
sokkal, akik szívesen ad-
nak tanácsot, de sok eset-
ben a kóstolásra is lehető-
séget kapunk. Az is a piaci 
vásárlás mellett szól, hogy 
szezonális zöldséget, gyü-
mölcsöt vehetünk, hazai 
termelőktől. A Kórház ut-

cai piac és vásárcsarnok 
kedvező árakkal várja a 
vevőket.

Zöldségmustra
Érdemes addig, míg le-

het, minél több zöldfélét, 
gyümölcsöt fogyaszta-
nunk. A gyakran hasz-
nált, levesekben szinte 
nélkülözhetetlen sárgaré-
pa viszonylag olcsó, 200 
és 400 forintos áron sze-
rezhető be. A gyökér en-
nél drágább, 700 és 1000 
forint között mozog a ki-
lónkénti ára, ami nem is 
olyan sok, ha figyelembe 
vesszük, mennyit kérnek 
másutt egy csomagért. A 
burgonya 150 és 200 fo-
rintért kapható. A paradi-
csom és a paprika ára kö-
zött nagy különbségek 
vannak, de aki még jó né-
hányszor szeretne lecsót 
tenni a családi asztalra, 
elég kedvező, 200-400 fo-
rint körüli áron teheti 
meg. Az uborka 300-ért 
már megvehető. 

Tökvariációk
A tök már 400 forintért 

beszerezhető. Nagyon 

egészséges zöldség, és a 
főzeléken kívül számos 
más módon is elkészíthe-
tő. Kiránthatjuk, rizzsel 
és tartármártással kiváló 
könnyű főétel. De töltve 
is az, akár hússal, akár pá-
rolt zöldfélékkel, vagy 
felkockázva, hagymán 
párolva, habart tojással 
leöntve és átsütve, vagy 
lecsóba főzve. Készíthe-
tünk belőle szendvicskré-
met is, ha megtisztítottuk, 
apróra vágva megpárol-
tuk. Áttörjük, magunk 
készítette majonézbe ke-
verjük, és már ehetjük is 
friss paprikával, paradi-
csommal… 

Gyümölcsözön
Ezért jó a piac, mert sé-

ta közben, gondolatban 
sokféle ételt is elkészíthe-
tünk. Megjelent már a 
körte is a piacon, 400-500 
forint. A szőlő ára között 
nagy különbségek van-
nak, ez függ a fajtától is, a 
legolcsóbb ár 300 forint.  
Szilvából nagy a kínálat. 
Ez utóbbi gyümölcs elég 
jó áron beszerezhető, már 
250 forintért is van, aki 
esetleg befőzne vagy lek-
várt készítene, annak 
most érdemes megtennie. 

Áru- és színkavalkád a Kórház utcai piacon

Gyalog a Budai-hegységbe
Az Összefogás Óbudáért Egyesület gyalogtúrája a 
Budai-hegységbe vezet október 22-én. Útvonal: Bu-
dakalász Lenfonó HÉV-állomás-Harapovac-Ingókő-
Zöld-barlang-Kevélynyergi zsomboly-Kevély nyereg-
Mackó-barlang-Tanösvény-Csobán kai-nyereg-
Csobánkai elágazás, Volánbusz mh. Távolság: kb. 12,5 
km. Szintemelkedés: 400 m, középnehéz túra. Találko-
zó: 9 óra, Szentlélek tér; HÉV-állomáson, a HÉV indul: 
9.06 órakor. Budakalász Lenfonóig kell jegyet váltani. 
Érkezés: Pomáz HÉV-állomás 17 óra után. Túravezető: 
Takács Andrea (+36 30 350 8359). A túrára a fenti tele-
fonszámon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-
mail címen lehet jelentkezni.

Fotó: Antal István
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

FO GA dÓ ÓrA. Zsiga-Kár 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 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
365-0862-es számon.

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@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• 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.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba-
lázs ügy véd del (legközelebb október 25-én) 17-től 19 órá ig. (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 (Bé-
csi 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.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• 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 hónap má so dik 
csü tör tö kén 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). 
• 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-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
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.)

Több óbudai intézményvezető és 
szakember részesül elismerésben a 
Fővárosi Közgyűlés szeptember vé-
gi döntése nyomán. 

Budapestért-díjat kapott Lő-
rincz Edina, az Óbudai Kul-

turális Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezető-igazgatója; Varjú Im-
re, a Szent Margit Kórház osz-
tályvezető főorvosa; dr. Bada-
csonyi Szabolcs, a Szent Margit 
Kórház megbízott főigazgatója; 
Népessy Noémi, az Óbudai Mú-
zeum igazgatója. Papp László 
Budapest-sportdíjat vehet át 

Sinkó Andrea ritmikus gim-
nasztikázó, vezető edző, az 
Óbudai WDSE elnöke, MOB-
tag és Tóth Tamás úszó, 
paralimpikon, aki aranyérmet 
szerzett 100 méteres hátúszás-
ban a riói olimpián.

Budapestért-díjasok Óbudáról

Mikrocenzust, azaz népesség-összeírást tart 
a KSH a lakosság 10%-ának bevonásával

Mikrocenzust tart 2016. október 1-je és november 8-a között a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal. A népesség-összeírás során több ponton 
is újít a KSH: a vizsgált minta a korábbinál jóval nagyobb, 10 %-os 
lesz, és ez az első alkalom, hogy a kérdőívek kitöltése kizárólag 
elektronikusan történik. További újdonság, hogy a hagyományos 
személyi és lakáskérdőíveken túl kiegészítő kérdéssorok megvála-
szolására is kérik az adatszolgáltatókat. Az összeírás az ország 
2148 településén mintegy 440 ezer címet érint. A mikrocenzust tör-
vény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező. 
(További információ: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016)

Bubi gyűjtőállomások Óbudán is
Hat Belső-óbudai helyszínen van már gyűjtőállomása a fővárosi 
közbringarendszernek. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
ígérete szerint jövőre a Flórián tér-Vörösvári út környéke is le lesz 
fedve. Idén kétéves a fővárosi közbringarendszer, a Mol Bubi. A bé-
relhető kerékpárok mindeddig a belvárosban és annak környékén 
voltak leginkább megtalálhatók, de a BKK már a külső területek fe-
lé is kiterjeszti a hálózatot.

Kiválik a BKV-ból a HÉV-ágazat
A HÉV-ágazat BKV-ból való kiválásáról döntött a Fővárosi Közgyű-
lés. A határozat értelmében november 1-jétől létrejön a Budapesti 
Helyiérdekű Vasút Zrt. (BHÉV). A szétválásra azért van szükség, 
hogy az állam jövő évtől át tudja venni az agglomerációs közlekedé-
si feladatokat is ellátó HÉV-ek üzemeltetését. Az átvételi folyamat 
költsége mintegy 130-140 millió forint lesz. A cél az, hogy az új 
struktúra kialakítása során az utasokat ne érje hátrány. 

Pótlóbusz a HÉV helyett
A H5-ös szentendrei HÉV helyett pótlóbuszok járnak Békásme-
gyer és Szentendre között október 22-én és 23-án karbantartási 
munkák miatt. A H5-ös pótlóbuszon kerékpárok szállítása megen-
gedett.



312016. 19. szám hirdetés



32 2016. 19. számmozaik

Rekordmagasságú napraforgók egy óbudai kiskertben

Hagyományteremtő céllal 
rendezték az I. Óbudai 
Gasztroheteket szeptember 
11-től 25-ig. A vendéglátó-
helyek és kulturális intéz-
mények két héten át zajló te-
matikus programsorozata 
ezúttal a szüreti hangulat, a 
bor jegyében telt.

Az Óbudai Gasztro-
hetek kitalálója és 

megvalósítója, az Óbudai 
Turisztikai Egyesület nem 
titkolt szándéka, hogy a 
városrész méltán híres, 
nagy hagyományokkal 

rendelkező, folyton meg-
újuló vendéglátását minél 
szélesebb körben népsze-
rűsítse, segítve ezzel az 
ínyenc ségekre nyitott ven-
dégek és a széleskörű igé-
nyeket kiszolgáló vendég-
látók egymásra találását. 
Óbuda egyik legfőbb 
vonzereje történelmi, kul-
turális és sportturisztikai 
attrakciói mellett gaszt-
ronómiai sokfélesége. 
Krúdy törzshelyétől, a 
Duna-parti teraszokon át 
az újhullámos kávézókig 
számtalan kisvendéglő, 

kerthelyiség, exkluzív ét-
terem működik itt. Ezeket 
gyűjtötte most csokorba a 
Gasztro hetek, és tette 
vonzóvá kulturális és 
gasztronómai ajánlatok-
kal.

A rendezvényhez csat-
lakozó vendéglátóhelyek 
az idei tematikához illesz-
kedő, szőlőre és borra 
komponált kínálattal ké-
szültek. Az Esernyősben, 
az Új Siposban, a 
Pastramiban és az Aquin-
cum Hotelben például 
szüreti menükkel kápráz-
tatták el a betérőket, a 
Gázlámpa Kioszk must és 
fröccsteraszként funkcio-
nált, a Harapó Mókusban 
és a Stelázsiban különle-
ges borkóstolóra invitál-
ták a borkedvelőket. De 
voltak olyan helyek is, 
többek között a Fellini 
Kultúrbisztró, a Kobuci 

Kert, a Mókus Étterem 
vagy a Rozmaring Kert-
vendéglő, ahol a rendez-
vény ideje alatt a Gasztro-
hetek programfüzet fel-
mutatása esetén kedvez-
ményt biztosítottak, vagy 
ajándék pohár, illetve 
üveg borral kedveskedtek. 
A Krúdy-negyedben és az 
Aquincumi Múzeumban 

a szürethez és a borkultú-
rához kapcsolódó progra-
mokat szerveztek. 

A Gasztrohetek záró-
eseménye, az Óbudai Bor-
napok szeptember 23-25. 
között Magyarország táj-
egységeinek legjobb bora-
ival és szabadtéri koncer-
tekkel tette teljessé a szü-
reti ünnepet.

Első Óbudai Gasztrohetek a szüret, a bor jegyében

Minden korosztály találhatott 
magának való programot a Ná-
nási Udvar szeptember végi, 
első piknikjén. Volt zene, tánc, 
gyerekprogram, koncert, és 
akinek kedve szottyant, síelhe-
tett is az őszi napsütésben. 

A gyermekeknek kéz-
műves és fejlesztő 

foglalkozásokat, ismeret-
terjesztő, „állatos show” 
műsort tartottak. A felnőt-
teket aerobik, judo, jóga, 
zumba és salsa bemutató-
val szórakoztatták, a Náná-
si Udvar tőszomszédságá-
ban pedig az érdeklődők 

kipróbálhatták a nyári sípá-
lyát is. A gasztronómia is 
főszerepet kapott: borkós-
tolóval, grillhúsokkal, sü-
teményekkel és ételkülön-

legességekkel várták az ér-
deklődőket. Este két kon-
certet tartottak: a The 
Apples, majd Szekeres Ad-
rien lépett színpadra. 

Családi nap a Nánási Udvarban

Bacchus tölt poharat…
A Borvirág Borklubba október 25-én 19 órától várják 
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum-
ba mindazon kedves érdeklődőket, akik szeretik a 
bort és különféle élményekre szomjaznak. Havonta 
egyszer bemutatkozik egy-egy pincészet, akiknek bo-
rát kortyolgatva meghallgathatnak néhány érdekes 
műhelytitkot, és beszélgethetnek a borásszal is. A 
rendezvényt a Borvirág Zenekar előadása színesíti. 
(A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: 
bacchus.studio@gmail.com; 06-30-954-9147.) 

Fotók: Antal István

Fotó: Sánta Balázs


