
„Támogatásra méltó a Szent Margit 
Kórház ügye” – interjú dr. Badacsonyi 
Szabolcs megbízott főigazgatóval.

Két éven belül megépülhet Békásme-
gyer új uszodája a Fővárosi Vízművek 
Királyok útjai sporttelepén.  

A magyar úszósport sajátosságairól, si-
kereinek titkáról, hátteréről hallhatnak 
az Óbudai Sportakadémia előadásán.
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M eg je  le  né sünk 
La punk kö vet ke zõ szá
ma december 23-án, 
szerdán je le nik meg. Új
sá gunk ko ráb bi szá mai 
is ol vas ha tók az obuda.
hu hon la pon.

A Harrer utcai ok
mány irodából mo

dern Kormányablak lesz. 
Az átalakítás ideje alatt a 
Medgyessy Ferenc utcai 

és a Heltai Jenő téri kiren
deltségeken lehet ügyet 
intézni a Kormányhivatal 
tájékoztatása szerint. 

Tájékoztató a 6.oldalon 

Véget ért az idei Egészségkörút
Sikerrel zárult a Szent Margit Rendelőintézet által 
szervezett „Egészségkörút Óbudán” elnevezésű 
szűrőprogram, melynek díjátadóját az Esernyős, 
Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont-
ban tartották.                                  Folytatás a 7. oldalon 

A gyermekműsoroktól a nép
zenén keresztül a jazzig szá
mos műfaj jeles előadói lép
nek a Fő téri színpadra az 
adventi hétvégéken. 

A rendezvény elma
radhatatlan része az 

ingyenes korcsolyapálya, 
ahol kicsik és nagyok hó
dolhatnak a népszerű téli 
sportnak. Ezúttal is ked

vünkre válogathatunk a 
hét minden napján a 
Szentlélek téri karácsonyi 
kézműves vásár míves 
portékái között, ahol 
könnyen rálelhetünk akár 
egyegy karácsonyi aján
dék különlegességre. A 
városrész többi pontján is 
színes programokkal vár
ják az érdeklődőket.

Összeállítás a 2-4. oldalon

Koncertek, táncosok, ingyenes korcsolyapálya, fények, finomságok

Vidámság és meghittség – ünnepi várakozás

A Fő tér közepén álló 
hajdani gázátadó

állomás épületében ki
alakított pultnál ünnepi 
italokat és falatokat lehet 

fogyasztani. A bevétel
ből a kárpátaljai rászoru
ló családok tűzifa ellátá
sát támogatják. 

Cikk a 3. oldalon 

november 28. 
– december 20. 

www.
adventobudan.hu

Programok 
a 32. oldalon

Advent 
Óbudán

Megnyílt a Gázlámpa 
Kioszk a Fő téren

Okmányirodából 
modern Kormányablak

Fotó: Antal István
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„Aktív programnak tö
kéletes, sok a látnivaló, a 
finomság és a gyerek tuti
ra imádni fogja! Óbuda 
főtere az egyik legszebb 
közterülete a fővárosnak, 
különösen most” – ilyen 
és hasonló jelzők sorával 
jelentek meg értékelések a 
Fő térről, a karácsonyi vá
sárról, a programokról. A 
Gasztro  sé tá nyon ételkü
lönlegességekből válogat
hatunk, miközben a szín
padon neves előadók szó
rakoztatják a közönséget. 

Az első adventi gyertyát 
Bús Balázs polgármester 
gyújtotta meg. A várakozás 

első hétvégéjén a közös ün
nepvárásról beszélt:  A 
fény és az árnyék egyszerre 

van jelen az életünkben. Mi 
itt, az adventi hétvégék al
kalmával az előbbire he

lyezzük a hangsúlyt. Azt 
szeretnénk, hogy minél 
többen látogassanak el kö
zösségi színtereink vala
melyikéhez. Lehet ez mú
zeum, közösségi házaink 
kulturális programja vagy 
épp az itteni jégpálya, a lé
nyeg, hogy az advent napja
it ne csupán otthon, hanem 
mások társaságában tölt
sük. Remélem, hogy az 
előttünk álló téli hónapok
ban többször is találkozha
tunk itt, a Fő téren, a szín
pad előtt, a korcsolyapályán 
vagy az asztalok mellett!

Az adventi várakozás 
és a közelgő karácsonyi 

ünnepkör azonban nem 
engedi meg, hogy fejün
ket a homokba dugva el
kerüljük az elesettek és 
nélkülözők pillantását. 
Az előttünk álló hetek 
nyugodtabb pillanatait 
használjuk fel arra, hogy 
feltesszük magunknak a 
kérdéseket, majd megpró
báljuk megválaszolni 
ezeket. E gondolatok ta
lán elindítanak bennünk 
valamit. Ha figyeljük a 
lelkiismeret szavát, észre 
fogjuk venni, kinek és hol 
van szüksége adományra, 
segítő munkára, bátorító 
szavakra. 

Koncertek, táncosok, ingyenes korcsolyapálya, fények, finomságok

Vidámság és meghittség – ünnepi várakozás

Az érkezőt már a Szentlélek téri buszmegálló környékének 
díszkivilágítása csodálatra készteti. Majd minden fán cso
dás égősorok invitálják a nézelődőt egyre beljebb

A Gasztrosétányon, a látványkonyhákban a hagyományos 
hideg és meleg karácsonyi étkek mellett soksok ínycsik
landó finomság megtalálható: sült gesztenye, kürtőska
lács, kézműves csokoládék, sajtok, húsok, forraltborkü
lönlegességek, halak és bográcsban készült, és nem utol
sósorban vegetáriánus ételek is

A fő attrakció az ingyenes jégpálya, melyen egész nap várják a korcsolyázás szerelmese
it a Fő téren és a békásmegyeri Csobánka téren is, egészen január végéig. A Fő téren 8tól 
22, a Csobánka téren 8tól 20 óráig. A pályák mellett korcsolyakölcsönző, öltöző és büfé is 
működik. A korcsolyabérlés díja felnőtteknek 600, gyermekeknek 400 forint 

Idén első alkalommal nyitották meg az Óbu
dán működő keresztyén egyházak Fő téri 
adventi pavilonjukat.

A katolikus, református, evangélikus 
és metodista egyházak képviselői 

fontosnak tartották, hogy ebben a szeku
larizált világban egységes 
jelenlétükkel tudjanak be
kapcsolódni nem csak az 
adventi várakozás örömé
be, hanem az óbudai kul
turális élet sokszínűségé
be. Szeretettel várják a 
nagycsaládokat és felüdül
ni vágyókat, mindazokat, 
akik a vidám korcsolyázás 
vagy forralt borozás után 
beszélgetni szeretnének, 
vagy csak képet akarnak 
kapni az egyházi kulturá
lis lét gyökereiről és az 
egyházi programokról. 

Keresztyén közösségek a Fő téren

Fotók: Antal István
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T arlós István gyújtot
ta meg a második ad

venti gyertyát december 
6-án a Fő téren. Köszön
tőjében a főpolgármester 
elmondta: Európa a ke
reszténységre épült, az
által lett erős, ezért nem 
fordíthat hátat neki. Meg 
kell őrizni Európa ke
resztény gyökereit  
hangsúlyozta.

 Ha egy nagy közös
ség elveszíti, megtagad
ja, hátat fordít annak az 
ideológiának, annak a 
hitnek, amelynek alapján 
felépült és erős lett - Eu
rópának ilyen a keresz
ténység , akkor gyökér

telenné válik. Azért kell 
tenni, hogy ez ne történ
jék meg. Ezért küzd a mi 
kis országunk, hogy ez 
ne következzék be! Kö

szönet mindenkinek, aki 
az ügy mellé áll! Harcol
junk is érte, de ne az ad
venti időszakban! – je
lentette ki Tarlós István.

Advent

Fotó: Antal István

Advent első hétvégéjén nyílt 
és az utolsó hévégéig tart 
nyitva az Esernyős Óbudai 
Kulturális, Turisztikai és In
formációs Pont legújabb 
vendégváró helye, a Gáz
lámpa Kioszk. A békebeli 
hangulatot idéző pavilon 
megújulásával újabb mér
földkőhöz érkezik a Zichy
kastély és a Vasarely Múze
um által határolt, Budapest 
egyik leghangulatosabb, 
óvárosi szegleteként szá
mon tartott Fő tér.

A jégpálya szomszéd
ságában található pi

cinyke épület egykor gáz
átadó-állomásként műkö
dött, egy ideje azonban 
üresen állt. Az önkor
mányzat által frissen fel
újított kioszk mostantól a 
karácsonyi vásár forgata
gának egyik megállója
ként, eredeti szépségét 

megőrizve születik újjá, 
és tölti be új funkcióját a 
páratlan szépségű törté
nelmi környezetben, ez
zel is színesítve az Ad
vent Óbudán programso

rozat központi helyszínét.
A közelmúltban kortárs 

galériával bővült Eser
nyős Közösségi Térhez 
tartozó Gázlámpa íny
csiklandó vajas kekszek

kel, fenséges ostyatermé
kekkel, aszalt gyümöl
csökkel, ropogós bajor 
pereccel és tartalmas 
szendvicsekkel várja a 
karácsonyi ajándékok fel

kutatásában megfáradt 
vendégeit. Az ízletes fala
tok leöblítésére zamatos 
kávét, többféle forró cso
koládét, üdítőitalokat, díj
nyertes pálinkákat, forralt 
bort és organikus szőlőle
vet kínálnak. Utóbbi két 
ital megvásárlásával Ön 
is támogathatja a kárpát
aljai magyar családokat! 
ÓbudaBékásmegyer Ön
kormányzata, az Eser
nyős, a Terra Hungarica, 
a www.mitiszol.hu és a 
Magyar Máltai Szeretet
szolgálat közös adomány
gyűjtő akciójában a za
matos italokból befolyó 
bevételből a kárpátaljai 
rászoruló családok tűzifa 
ellátását segítik. (A hajda
ni gázfogadó az adventi 
vásár ideje alatt, szerdá
tól vasárnapig 14-től 22 
óráig várja a Fő térre lá
togatókat.)

Megnyílt a Gázlámpa Kioszk a Fő téren

Változatos és ingyenes 
programokat kínált a kerület 
szinte valamennyi kulturális 
intézménye advent második 
hétvégéjén, többek közt a 
Krúdynegyed is.

Az Óbudai Társas
körben Miklós nap

ján a Budapest Ragtime 
Band szórakoztatta a 
gyerekeket, majd a 
Harmonia Garden fiatal 
muzsikusai hoztak vér
pezsdítő dallamokat a hi
deg télbe. A nap zárása
ként Fráter Zoltán: Sze
relmes Budapest című 
könyvének zenés bemu
tatóján Györgyi Anna 
színművész és Balog 
Zsolt zongoraművész 
volt a szerző vendége. A 
Társaskör hangulatos 
kertjében a Társaskör ká
vézója és a Kéhli Ven
déglő gondoskodott a téli 
falatokról. A finom éte
lek és italok mellett pe
dig kulturális karácsonyi 
vásár fogadta a látogató
kat.

A Magyar Kereskedel
mi és Vendéglátóipari 
Múzeumban már decem
ber 4-én elkezdődtek a 

programok, melyeken 
egészségfesztivál és vá
sár várta a felnőtteket, a 
kisebbeket pedig Miku
lás kalandpark és Böde 
Péter vándor meseíró 
szórakoztatta izgalmas 
játékokkal és versenyek
kel. A Bohém Ragtime 
Jazz Band karácsonyi 
ajándékkoncertjén vehet
tek részt az érdeklődők 
december 5én. Másnap, 
december 6án a Mókus 
Sörkert és Étterem látta 
vendégül a látogatókat 
forralt borral, sült geszte
nyével, csülkös bableves
sel. Az Óbu dai Népzenei 
Iskolában december 6
án gyerekprogramokkal 
készültek az iskola taná
rai és diákjai. A nap fo
lyamán az iskola dudásai 
és tekerősei a karácsonyi 
kántálás hagyományait 
mutatták be a Krúdyne
gyed különböző helyszí
nein. Az Óbudai Múze
um kínálatában adventi 
családi délelőtt szerepelt 
december 6án. „Kará
csonyi időutazás” cím
mel tárlatvezetésen is 
részt vehettek a gyere
kek. 

Advent 
a Krúdy-negyedben 

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Sánta Balázs

„Meg kell őrizni Európa 
keresztény gyökereit”
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A várakozástól, a családdal, 
barátokkal töltött adventi hét
végéktől lesz szép az ünnep. 
Ehhez meghitt helyszínt kínál 
idén is a Fő téri népszerű, szí
nes rendezvénysorozat.

December 11-13.
A harmadik adventi 

hétvége péntekjén (de
cember 11.) a kerületi diá
kok műsora után a M.É.Z. 
– Kelta karácsonyát láthat
ják. Szombaton (december 
12.) a helyi fellépők után a 

Göncöl Néptáncegyüttes 
majd Palya Bea és Szoko
lay Dongó Balázs, végül a 
Romengo ad műsort. Va
sárnap (december 13.) a 
kerületi program után a 
Louisiana Double lép fel. 

A harmadik gyertyát 
Kozma Imre atya irgalmas 
rendi szerzetes, a Magyar 
Máltai Szeretet szol gálat 
ala pító elnöke gyújtja meg. 
A nap záró programja Fe
renczi György és a Rac ka
jam koncertje lesz.

Családias hangulatú adventi hétvégék

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata több 
mint tíz éve nemcsak évközben, hanem nyáron is 
támogatja a rászorulókat, három éve pedig már 
minden iskolai szünetben térítésmentesen juthat-
nak meleg ételhez a rászoruló gyermekek.
A gyermekéhezés megelőzhető és felszámolható a 
kerületben. Ezt bizonyítja ÓbudaBékásmegyer Ön
kormányzatának erőfeszítése mely a gyermekek és 
gyermekes családok támogatásában mutatkozik 
meg. A családokat, gyermekeket többféleképpen tá
mogatja annak érdekében, hogy az étkezésük bizto
sítva legyen az év minden napján.
A nyári táborokban a rendszeres gyermekvédelmi ked
vezményben részesülő családok gyerekei naponta há
romszor étkezhetnek ingyenesen. Bús Balázs polgár
mester kezdeményezésére 2013tól a rászoruló gyerme
kek nem csak a nyári szünetben, hanem valamennyi is
kolai szünetben reggelihez és meleg ebédhez jutnak, 
melyet helyben fogyasztva vagy elvitelre is kérhetnek.
A gyermekéhezés megszüntetésében komoly szerepet 
vállaltak a civil szervezetek is. A kerület három külön
böző helyszínén kaphatnak minden reggel ingyen reg
gelit a rászoruló gyermekek/családok, az önkormány
zat által támogatott Összefogás Óbudáért Egyesületnek 
és a Bosco Szent János Alapítványnak köszönhetően. A 
kerületi intézmények bevonásával az Ételt az Életért 
Alapítvány heti öt napon keresztül, napi 600 adag me
leg ebédet oszt ki a sokgyermekes családoknak, illetve 
a létminimum alatt élő embereknek. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat szociális pékségében pedig a kenyér
bérletért cserébe pékáruhoz juthatnak a rászorulók.
Az Óbudán kiépített rendszer ugyan jól működik, 
nincs egyetlen éhező gyermek sem, az állam 2016. 
január 1-től az előző évinél 50%-kal nagyobb ösz
szeget, mintegy 4,5 milliárd forintot fordít a gyer
mekek szünidei étkeztetésére.

Óbudán egyetlen 
éhező gyermek sincs

A gyermekeké volt a főszerep december 5én, hiszen megérkezett a Mikulás, ráadásul a tér 
Mikuláskalandparkká változott. Az Eszterlánc mesezenekar hangolta rá a gyerekeket a 
Mikulás fogadására, aki manóival együtt érkezett. Este a Vujicsics Együttes zárta a napot

December 4én felléptek a Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 
majd az Andor Ilona ÉnekZenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola diákjai. 
Este a Széll Kulturális Egyesület és a VPG néptánc műsorát, a Téka Zenekar előadását, 
majd a Pankastic (képünkön) zenéjét élvezhették a Fő térre látogatók

Az adventi oldalakat összeállította Szeberényi Csilla

Fotó: Antal István

Fotók: Sánta Balázs
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Az Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ kép
zőművészeti pályázatára száz
nál is több pályamű érkezett, 
a kiállítás az Óbudai Kulturá
lis Központban látható.

Idén 55 éves az Óbudai 
Rehabilitációs és Fog

lalkoztatási Központ, 
amely önkormányzati in
tézményként enyhe és kö
zépsúlyos értelmi fogya
tékosok nappali ellátásá
val és foglalkoztatásával 
foglalkozik. Az évfordu
lót a fogyatékos emberek 
világnapján gálaműsorral 
ünnepelték az Óbudai 
Kulturális Központban 
december 3án. Janurikné 
Csonka Erika intézmény
vezető köszönetet mon
dott a központ korábbi és 
jelenlegi munkatársainak 
áldozatos munkájukért.

Kelemen Viktória alpol
gármester az önkormány
zat képviseletében köszön
tötte a megjelenteket.  A 
mai napon nagyobb figyel

met kapnak azok a fiatalok, 
akik valamilyen okból adó
dóan nem úgy illeszkednek 
a mindennapok rendjébe, 
mint szerencsésebb kortár
saik. De számukra, akik 
hozzánk hasonlóan elfoga
dásra és szeretetteljes kö
zösségre várnak, valóban 
ez az egy nap jelentené a 
beteljesülést? A válasz tő
lünk, felnőttektől és az őket 
körülvevő emberek hozzá
állásától, döntéseiktől 
függ. Óbudai közösségünk 
rendszeresen megünnepli 
jeles évfordulóit, esemé
nyeit. Ahogy a családok a 
születésnaposokra, úgy 
emlékezünk mi is ennek az 
intézménynek az 55. évfor
dulójára.

Szeretnénk, ha érezné
tek, hogy a helyi közös
ségnek fontosak vagy
tok, figyelnek rátok és 
szívesen ünnepelnek kö
zösen veletek – tette hoz
zá az alpolgármester. 

Az „Ahogy mi látjuk a 
világot” címmel meghir

detett képzőművészeti pá
lyázatra 102 alkotás érke
zett számos értelmi fogya
tékosokat gondozó intéz
ményből. A pályaművek
ből készült kiállítás a kö
vetkező napokban az Óbu
dai Kulturális Központ
ban tekinthető meg, janu
árban pedig az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Turisz
tikai és Információs Pont 
kamaratermében lesznek 
láthatók az alkotások. 

A díjazottaknak Galló
né Nagy Judit, a polgár
mesteri hivatal szociális 
szolgáltató főosztályá
nak vezetője, Rab Kováts 
Éva képzőművész, az ér
tékelő zsűri tagja, vala
mint Farkas Péter, a 
Család, Ifjúság és Né
pesedéspolitikai Intézet 
főigazgatója adta át az 
elismeréseket. 

A vendégek az értelmi 
sérült színészekből álló 
Baltazár Színház Fiúk, 
lányok című darabját 
nézhették meg. 

Kiállítás a fogyatékos emberek világnapján

Madárdal, zeneszó, gyermek
zsivaj fogadja a látogatót a 
Szellő utcai iskolában. Az 
ilyen intézményeknél meg
szokottnál mintha vidámabb 
lenne a hangulat, ami nyilván 
nem csupán annak köszönhe
tő, hogy az iskola – amely 
részben óvoda is – nemrégi
ben megszépült udvara új ját
szóeszközökkel lett gazda
gabb.

A hivatalosan Budapest 
III. kerületi Óvoda, 

Általános Iskola, Egysé
ges Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény
nek hívott, de általunk 
Szellő utcai iskolának és 
óvodának nevezett helyen 
sajátos nevelési igényű 
gyerekek tanulnak a III. 
kerületből, illetve a kör
nyék agglomerációs tele
püléseiről. Százhárom 
gyermek tanul itt elsőtől a 
nyolcadikig 12 iskolai osz
tályban, valamint 2 óvodai 
csoportban, ezen kívül pe
dig kétszázharminc gyere
ket látnak el többségi in
tegrációban, többségi óvo

dákban és iskolákban, uta
zó gyógypedagógiai háló
zat keretében. 

Míg az intézmény mű
ködtetője Óbuda-Békás
megyer Önkormányzata, 
fenntartója pedig 2013tól 
a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központ, Elek 
Zsuzsanna igazgatótól 
megtudtuk, hogy az iskola 
vezetői mindent megtesz
nek azért, hogy a szüksé

ges fejlesztésekhez alapít
ványuk segítségével egyéb 
forrásokat is megszerezze
nek. Így történt ez a leg
utóbbi fejlesztési elképze
lésük esetében is, amikor 
azt vették a fejükbe, hogy 
3,5 millió forintot gyűjte
nek össze a több mint 40 
éves iskolaudvar burkola
tának felújítására, vala
mint néhány új játszótéri 
eszköz kihelyezésére.

- Úgy kezdődött, hogy 
az intézmény elmúlt évben 
rendezett jótékonysági 
egészségnapja jó alkalom
nak bizonyult arra, hogy 
elindítsák a gyűjtést az is
kolaudvar felújítása érde
kében. Ezt megelőzően 
természetesen felmérték, 
mekkora összegre lenne 
szükség a munkálatokhoz. 
A finanszírozáshoz szük
séges összegből a nagyob

bik részt, 2,5 millió forin
tot gyűjtött össze pályáza
tokból, cégek támogatásai
ból az Óbuda Fogyatékos 
Gyermekeiért Alapítvány. 
A hiányzó 1 millió forintot 
vagyonkezelő szervezetén 
keresztül ÓbudaBékás
megyer Önkormányzata 
adta, ezen felül pedig 1 
millió forintot a játszótéri 
eszközökre is biztosított. 
Ezzel az együttműködés
sel lehetővé vált a tanév
kezdésre az új burkolattal 
ellátott udvar átadása.

December első hetében 
lett azonban teljes az isko
la új udvara, amikor fel
szerelték a kivitelezők az 
új játszótéri eszközöket is, 
amelyek alatt biztonságos 
gumiburkolatot helyeznek 
el tavaszra. A Szellő utcai 
iskolába és óvodába így lé
nyegében már a hétvégi 
Mikulás-nap előtt megér
kezett a gyermekek aján
déka, amelyet a lehető leg
nagyobb természetesség
gel nyomban használatba 
is vettek.

B. Z.

Meghozta a Mikulás a Szellő utcai gyermekek játszóeszközeit

Fotók: Antal István
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Közösségi tervezés
ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete értesíti a 
III. kerület lakosságát, 
hogy december 21-én 17 
órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). A 
közmeghallgatás célja, 
hogy a közösségi javasla-
tok, illetve észrevételek a 
helyi lakosságtól közvetle-
nül jussanak el a képvise-
lőtestülethez. A 2015. évi 
közmeghallgatás témája: 
közösségi tervezés.

Német 
közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat decem-
ber 17-én 16-tól 17 órá-
ig közmeghallgatást tart 
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. (Cím: Cso-
bánka tér 5.).

Nemzetiségi 
adventi est

Minden érdeklődőt vár-
nak december 17-én 17 
órakor a Békásmegyeri 
Közösségi Házba a Né-
met, Lengyel és Szlovák 
Nemzetiségi Önkormány-
zat és a „Braun haxler” 
Egyesület közös nemzeti-
ségi adventi estjére. Fel-
lépnek: ÓbudaBékás-
megyer német nemzeti-
ségi csoportos óvodásai, 
a német nemzetiségi isko-
lák tanulói, német, szlo-
vák és lengyel nemzetisé-
gi kórusok. Házigazda: a 
Braun hax ler Dalkör. (Cím: 
Csobánka tér 5.)

Krumplibúcsú
December 26-án, kará-
csony második napján, 
10-től 16 óráig rendezi a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Braun
haxler” Egyesület a ha-
gyományos Óbudai 
Krump libúcsút a Rozma-
ring étteremben. 12 órakor 
választják meg a Krump
likirályt és királynőt. A jó 
hangulatról Zwickli Mihály 
és fúvószenekara gon-
doskodik. Házigazda a 
Braunhaxler Dalkör. (Asz-
talfoglalás kötelező. Je-
lentkezés Neubrandt Ol-
ginál a 06-30-221-4938-
as telefonszámon.)

A III. kerületi Torna és Vívó 
Egylet sporttelepének fej
lesztéséről és adományo
zásról döntöttek a képvise
lők a november 27én tartott 
ülésen.

A rendkívüli képvise
lő-testületi ülés na

pirendjének elfogadását 
megelőzően a közelmúlt

ban elhunyt Fejér Miklós
ra emlékezve egyperces 
néma felállással tisztel
gett a testület. (Búcsúzta-
tása december 4-én volt 
az Óbudai temetőben.)

A III. kerületi Torna és 
Vívó Egylet az egyik leg
régebbi egyesület Ma
gyarországon, 1887 janu
árjában alapították. A lab

darúgás mellett asztalite
nisz, kézilabda, kosárlab
da, úszás, vízilabda, röp
labda, torna, és mindenek
előtt atlétika sportágban is 
országos szinten kiemel
kedő eredményeket ért el. 
Az egyesület a Hévízi úti, 
az önkormányzat tulajdo
nában álló sporttelep fej
lesztésére társasági adó

felhasználási (TAO) kérel
met adott be a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez 
és a Magyar Vízilabda 
Szövetséghez. A sportte
lepre több labdarúgópá
lyát, új uszodát és atlétikai 
pályát tervez az egyesület. 
Az ingatlan az önkor
mányzat tulajdonában 
van, a képviselők megsza
vazták a beruházás önré
szének biztosítását.

Adománygyűjtés
Kárpátaljának
A képviselők hozzájá

rulásukat adták, hogy az 
Esernyős Nonprofit Kft., 
az újonnan nyíló Gáz
lámpa Kioszk forgalmá
nak egy részével támo
gathassa a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat ado
mánygyűjtő akcióját a 
kárpátaljai családok fű
tési költségeinek támo
gatásához. 

Támogatott sportpálya-építés

A Harrer Pál utca 911. szám alatti okmányirodá
ban 2015. november 30tól, várhatóan 2016. május 2
ig szünetel az ügyfélfogadás Kormányablakká törté
nő átalakítási munkálatok miatt. Az ügyfélfogadást 
az alábbi helyszíneken és ügyfélfogadási időkben 
biztosítják az ügyfelek részére.

2015. december 9-től 2016. május 2-ig: 1039 Bu-
dapest, Medgyessy Ferenc utca 4.

Ügyfélfogadási idő:
Ügyfélfogadás Sorszámkiadás (előre fog

lalt időponttal nem rendelkező 
ügyfelek számára)

Hétfő: 07. 00 – 19. 00 09. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Kedd: 07. 00 – 19. 00 10. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Szerda: 07. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Csütörtök: 08. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Péntek: 08. 00 – 12. 00 08. 00 – 11. 00

Intézhető ügytípusok: személyi okmány ügyin
tézés (személyi igazolvány, vezetői engedély); lak
címigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; diák
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; ügyfélka
puval kapcsolatos ügyintézés; járműigazgatással 
kapcsolatos ügyintézés; népesség nyilvántartási 
ügyintézés.

Időpont igényelhető személyesen a 1039 Buda
pest, Medgyessy F. utca 4. szám alatti kirendeltsé
gen, valamint telefonon, a 896-3152es telefonszá
mon.

2015. december 9-től 2016. május 2-ig: 1039 Bu-
dapest, Heltai Jenő tér 7.

Ügyfélfogadási idő:
Ügyfélfogadás Sorszámkiadás (előre fog

lalt időponttal nem rendelke
ző ügyfelek számára)

Hétfő: 07. 00 – 19. 00 09. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Kedd: 07. 00 – 19. 00 10. 00 – 12. 00 és 14. 00 – 16. 00
Szerda: 07. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Csütörtök: 08. 00 – 15. 00 09. 00 – 13. 00
Péntek: 08. 00 – 12. 00 08. 00 – 11. 00
Intézhető ügytípusok: egyéni vállalkozói ügyin

tézés; útlevél ügyintézés; ügyfélkapuval kapcsolatos 
ügyintézés; elkészült okmányok kiadása; mozgásá
ban korlátozott személyek parkolási igazolványával 
kapcsolatos ügyintézés; hatósági ügyintézés (elvett 
okmányok /forgalmi engedély, vezetői engedély/, el
vett hatósági jelzések, forgalomból kivont jármű
vekkel (végrehajtó, adóhatóság, rendőrhatóság) kap
csolatos ügyintézés.

Időpont igényelhető személyesen a 1039 Buda
pest, Medgyessy Ferenc utca 4. szám alatti kiren
deltségen, valamint telefonon, a 896-3152-es tele
fonszámon.

Okmányirodából modern Kormányablak

Fotó: Antal István

Fotó: Lovas Albert
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Folytatás az 1. oldalról
- A megelőzés sokkal 

hatékonyabb, mint a gyó
gyítás  kezdte beszédét 
Bús Balázs polgármester, 
hozzátéve, hogy az 
Egészségkörút Óbudán 
többek között épp ezért 
jött létre, hogy ingyenes 
lehetőséget biztosítson 
Óbuda lakosságának 
egészségük megőrzésére. 
A sorozat idei állomásain 
több mint kétezren vettek 
részt a szűréseken. A 
megjelentek 20 százalé
kát kellett visszahívni to
vábbi kivizsgálásra, ami 
a szűrések fontosságát és 
hatékonyságát támasztja 
alá. Az önkormányzat 
számos eszközzel, támo
gatja a betegségmegelő
zést, idén már 21 fitnesz
parkban lehet ingyen, 
szabadtéren sportolni. 
Jövőre újabb négy 
sportpark épül, melyek
nek helyszínéről a kerü
letiek szavaztak. Bús Ba

lázs biztosította a megje
lenteket, hogy az „Egész
ségkörút Óbudán” című 
szűrőprogram-sorozat is 
folytatódik a következő 
évben.

Barabás Éva, az 
Egészségkörút háziasz
szonya szintén az egész
séges életmód fontossá
gára hívta fel a figyel
met.  Azt mondják, az 
egészséges embernek 
sok kívánsága van, a be
tegnek viszont csak egy, 

hogy egészséges lehes
sen  mondta, hozzátéve, 
hogy mennyire örül, 
hogy a kerületben őt, 
mint „Óbuda háziasszo
nyát” ismerik, nem pe
dig egy országos tévé
csatorna műsorvezetőjét.

A legutóbbi egészség
napon sorsoltak azok kö
zül, akik legalább három 
rendezvényen, összesen 
kilenc szűrésen vettek 
részt. A nyertesek többek 
között kerékpárnak, well

ness hétvégének, masz
százsutalványoknak és 

múzeumi belépőknek 
örülhetnek.

Véget ért az idei Egészségkörút szűrőprogram

Fotók: Antal István

Fotó: Kovács Tamás

Lapzártakor érkezett: Győri-
Dani Lajos, a Szeretetszolgálat 
ügyvezető alelnöke a december 
9ei sajtótájékoztatón  elmond
ta: a pénzt, amely az autó meg
vásárlásához és felszereléséhez 
kellett, magánszemélyek kis 
összegű felajánlásaiból, az I., a 
II., a III. és a XI. kerületi önkor
mányzat támogatásával, vala
mint a Szerencsejáték Zrt. hoz
zájárulásából sikerült előterem
teni. Közölte, az MMSz Mentő
szolgálata 120 önkéntessel biz
tosít mentőellátást Budán. A 
mentőszolgálat rohamkocsiját 
évente 1500 alkalommal riaszt
ja a legnehezebb esetekhez az 
Országos Mentőszolgálat, az 
eddig használt jármű azonban 
kiöregedett a szolgálatból.

Horváth Tamás, a MMSz 
Mentőszolgálatának vezetője el
mondta: ez az első olyan mentő
autó Magyarországon, amely
ben ultrahangkészülék is van, le
hetővé téve, hogy bizonyos diag
nosztikai vizsgálatokat már a 
kórházba szállítás közben elvé
gezzenek a betegen.

A most vásárolt autó különle
gessége továbbá, hogy – szemben 
a legtöbb, Magyarországon hasz
nált mentőautóval – nem kisteher

autóból lett átalakítva, hanem ele
ve mentőautónak készült. Így más 
technikai adottságokkal rendel
kezik. Az oldallengéscsillapítás 
például azt a célt szolgálja, hogy a 
nagy sebességgel kanyarodó au
tóban is biztonsággal szállíthas
sák a betegeket. További speciális 
felszerelése a „csúszásgátolt pad
ló”, valamint, hogy a betegszállító 
térben mindenhol legömbölyített 
felületek vannak.

Nagy Gábor Tamás az I. kerü
let polgármestere a sajtótájékoz
tatón arról beszélt, a 
mostani már a soka
dik alkalom, hogy a 
budai kerületek ösz
szefogtak egy „az 
alapfeladataikhoz 
nem tartozó”, de ne
mes feladat támoga
tására.  Mi nemcsak 
az autónak örülünk, 
hanem az együttmű
ködésnek is, amely
ben mindenki azt 
keresi, hogy hogyan 
tud segíteni – fogal
mazott.

Bús Balázs, Óbu
daBékásmegyer 
polgármestere ki
emelte: a III. kerü

let több mint 20 éve működik 
együtt az MMSzszel, amely a 
hajléktalan ellátást, alapellátáso
kat, kenyérbérletet és egyéb szo
ciális ellátásokat is nyújt a vá
rosrészben. Az egészségügy te
rületén kiemelte, hogy a kerüle
ti szűrőnapokon a tüdőszűrő 
busszal kapcsolódnak be. A 
mentőautó megvásárlását azért 
is tartották fontosnak támogat
ni, mert 2007ben, amikor jófor
mán megszüntették a Szent 
Margit Kórházat és a Szent Já

nos Kórházba szállították az 
északbudai betegeket, megta
pasztalták a kerület lakói, meny
nyire fontos, hogy a lehető leg
gyorsabban eljuthassanak az 
egészségügyi intézményekbe.

Molnár László, Újbuda alpol
gármestere kiemelte: napjaink
ban felértékelődött a biztonság
érzet szerepe. A legfontosabbá 
pedig épp akkor válik egy em
ber életében, amikor veszélybe 
kerül, és a lehető leggyorsabban 
szeretne segítséget kapni.

Adományból kapott új rohamkocsit a Máltai Szeretetszolgálat
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A Szent Margit Kór
ház fejlesztéséért 
folytatott aláírás
gyűjtést ugyan egy 
civil szervezet, az 
Óbuda Baráti Kör 
Egyesület kezde
ményezte, majd 
csatlakozott hozzá 
ÓbudaBékásme
gyer Önkormány
zata is, ezúttal mégis az egyik legille
tékesebbet, a Szent Margit Kórház 
megbízott főigazgatóját, dr. Bada-
csonyi Szabolcsot kérdeztük az ak
ció jelenlegi helyzetéről.

– Mit tud róla, hol tart most, 
december elején az aláírásgyűj
tés?

– Az Óbuda Baráti Kör, illet
ve az ÓbudaBékásmegyer Ön
kormányzata által elindított alá
írásgyűjtő kampány célja a dön
téshozók figyelmének felhívása 
arra, hogy amennyiben Buda
pesten – de elsősorban Budán – 
forrásokat szánnak kórházfej
lesztésre, akkor abból a Szent 
Margit Kórház se maradhasson 
ki. E számunkra rendkívül 
hasznos kezdeményezést mi is 
támogatjuk, hogy sikerre vezes
sen. Minthogy nem mi folytat
juk a kampányt, ezért a pontos 
adatokról közvetlen informáci
ónk nincsen, de én úgy tudom, 
hogy december első napjaiban 
már jóval tízezer fölött volt az 
aláírások száma. 

– A Szent Margit Kórház szá
mára mi a jelentősége az alá
írásgyűjtési kampánynak, miért 
tartják támogatandónak az 
ügyet?

– A 2013tól ismét önállóvá 
vált Szent Margit Kórház szá
mára az utóbbi három év folya
mán mintegy 500 millió forint 
fejlesztési forrást tudtunk előte
remteni, többek között alapítvá
nyokon keresztül, illetve első
sorban ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata, valamint Bu
dapest Főváros Önkormányzata 
segítségével. Ezekből a forrá
sokból sok mindent felújítot
tunk már, osztályokat szépítet
tünk, vettünk eszközöket és be
rendezéseket is. Ugyanakkor 
azért tudni kell azt is, hogy a 
megelőző mintegy tíz-tizenöt 
év során nem sok mindent for
dítottak a kórházunkra, ezért a 
berendezések, az eszközök és 

az egész épületállo
mány leamortizáló
dott.

Ahhoz, hogy a mai 
kor követelményei 
szerint tudjunk dol
gozni, gyógyítani, 
ezekre a fejleszté
sekre szükség van, 
amelyek értéke eléri 
a 78 milliárd forin

tot. Saját erejéből a kórház ezt 
nem képes megoldani, ezért van 
szükség arra, hogy akár állami 
segítséggel, akár európai uniós 
források bevonásával tudjuk 
ezeket a célokat elérni. Az alá
írásgyűjtési kampány pedig 
pontosan ezeket a célokat segíti, 
vagyis erősíti a kórházat abban, 
hogy egy szélesebb támogatást 
mutathasson fel, és igazolja a 
döntéshozók felé: ez egy fontos 
ügy, amely támogatásra méltó. 

– Milyen rövid, vagy hosz
szabb távú tervei vannak a kór
háznak, amelyeket a lehetséges 
fejlesztési forrásokból megva
lósítana?

– Három olyan kiemelt terü
letet szoktunk megfogalmazni, 
amely ebben a fejlesztési kon
cepcióban kiemelhető. Az 
egyik a központi műtőnk felújí
tási igénye, amelynek érdeké
ben maga a kórház is 2014ben 
egy fejlesztési kampányt indí

tott. Ennek eredményeként a 
laparoszkópos műtő felújítását 
mintegy 120 millió forintos 
költséggel megvalósíthattuk.

Most azonban a több mint 
harminc éves nagy műtőnket 
kellene rendbe tennünk. Ezen 
kívül szeretnénk kialakítani 
egy központi radiológiát, ahol 
egy helyen tudnánk biztosítani 
digitális eszközökkel minden 
olyan szolgáltatást, amelyek je
lenleg szétszórva helyezkednek 
el az intézményben. Ebben is 
történt már előrelépés, hiszen 
egy európai uniós pályázatnak 
köszönhetően a régi röntgengé
peket még idén le tudjuk cserél
ni új, digitális készülékekre. 

A harmadik fejlesztési terület 
pedig az üzemeltetési költségek 
csökkentése. Ezt energiahaté
konysági pályázaton való rész
vétellel kívánjuk megvalósítani 
a két panelépületünkön: a nyí
lászárók cseréjével és a hom
lokzati hőszigeteléssel, tetőszi
geteléssel, valamint a napener
gia hasznosítása révén további 
rezsicsökkentés elérésével. 

Amennyiben e három terüle
ten képesek vagyunk megvaló
sítani az elképzeléseinket, ak
kor a kórház hosszú távon is 
magas színvonalon képes vé
gezni a feladatát, másrészről 
pedig az intézményünk önfenn

tartó tud maradni, vagyis a je
lenlegi állapothoz hasonlóan a 
kórháznak hosszú távon sem 
lesz jelentős lejárt tartozása. 
Lényegében egy nullszaldóhoz 
közeli gazdálkodást tudunk 
folytatni, amit az említett fej
lesztéseknek köszönhetően 
hosszútávon is biztosítani lehet. 
Ezek mellett természetesen sok 
más fejlesztenivaló is van, ame
lyek közül most csak az egyik 
akut problémánkat emelném ki, 
a művese ellátásunk fejlesztésé
nek kérdését. 

– Mi lehet a sorsa az aláírá
sokban megnyilvánuló igény
nek? Ha például összejön több 
tízezer aláírás, azzal mi történik?

– Miután nem mi vagyunk a 
kezdeményezők és a konkrét 
aláírásokkal foglalkozók, ezért 
pontosan nem tudom a sorsát, 
de az eddig megfogalmazott 
szándékok szerint ezek az alá
írásgyűjtő ívek a döntéshozók
hoz eljutnak. Polgármester úr 
tájékoztatása szerint minden
képpen szeretné az aláírások se
gítségével a minisztérium, az 
egészségügyi államtitkárság fi
gyelmét felhívni, hogy a kerü
letben és az agglomerációban 
élők számára fontos, meghatá
rozó jelentőségű a Szent Margit 
Kórház fejlesztésének ügye. 

Bodzay Zoltán

„A Szent Margit Kórház fontos ügy, amely támogatásra méltó”
 Beszélgetés dr. Badacsonyi Szabolcs megbízott főigazgatóval  

A korszerű endoszkópos műtőt idén júniusban adták át

Fotó: Sánta Balázs
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Ügyeleti ellátás
Értesítjük a lakosságot, hogy 2015. december 12-én (szombaton) és decem-
ber 31-én (csütörtökön) a III. kerületi egészségügyi intézményekben (szak-
rendelőkben, felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelőkben) 
14 óra után nincs rendelés. A délelőtti rendelések idejéről az orvosi rendelők-
ben kihelyezett tájékoztatók nyújtanak felvilágosítást.

Az ügyeleti ellátást az alábbi intézmények biztosítják
• Központi (sürgősségi) felnőtt háziorvosi ügyelet: IMs (nemzetközi gyógyá-
szati szerviz kft.) 1033 Budapest, Vihar utca 29. Telefon: (+361) 3888501.
• Központi (sürgősségi) házi gyermekorvosi ügyelet: FŐNIX-Med Zrt. Szent 
János Kórház és Északbudai Egyesített Kórházak 24. sz. épülete. 1125 Buda-
pest, Diós árok 13. Telefon: (+361) 2125979.
• Fogászati ügyeleti ellátás: semmelweis egyetem Fogászati és szájse-
bészeti Oktató Intézet 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. Telefon: (+361) 
3176600 / 3170951.

Két speciális iskola, a Miklós téri és a Csalogány általános 
iskola tanulóinak Mikulás műsorral kedveskedtek a Vidám 
Színpad művészei december 4én az EuroCenterben

A Csillaghegyi Polgári Kör 
Egyesület adventi találkozót 
tartott december 5én. 

Az ünnepi eseményen 
részt vett Varga Mi

hály nemzetgazdasági 
miniszter, országgyűlési 
képviselő, Tarlós István 
főpolgármester, Bús Ba

lázs polgármester és 
Puskás Péter alpolgár
mester is. Az esten Ádám 
Jenő zenekara adott kon
certet. 

Debreczeny István, a 
kör elnöke átadta a Csil
laghegyi Aranypolgár dí
jakat azoknak, akik 60 
éve élnek a városrészben 

és emellett aktív tagjai a 
közösségnek. Az elisme
rést Gyepes Lajos, Dub-
nicz ki Judit, Dubniczki 
Zoltán, Bagyura András 
és Hódy Miklós vehette át. 

A rendezvény végén 
bemutatták a „Csillag
hegy története” című 
könyvet. 

Csillaghegyi Aranypolgárok

Az óbudai „Braun hax
ler” Német Hagyo

mányokat Ápoló Egyesü
let a Parlamentbe látoga
tott Varga Mihály nemzet
gazdasági miniszter, or
szággyűlési képviselő meg-
hívására november végén. 
A vendégek nemcsak az 
Országház építéséről tud
hattak meg újdonságokat, 
hanem visszatekinthettek 
a századelőre, amikor a té

ren még csak földszintes 
épületek álltak. A nemzeti 
összefogás kiemelkedő 
példája, jelképe az épület 
és környéke, mely mellett 
már oly sokszor elhaladtak 
az évek során, azonban so
kan csak most látták elő
ször az épület belsejét. A 
látogatás végén a tagok 
megtekintették az épület 
felújítását bemutató tárla
tot is. 

„Braunhaxlerek” 
a Parlamentben

Német kultúra napja a Medgyessyben
A Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával 
rendezték december 3án az immár hagyományos 
német kultúra napját a Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. A 
műsort a kerületi német vers, prózamondó és 
kisjelenetjátszó verseny győztesei adták a nemzeti-
ségi óvoda csoportjával együtt.

A Magyar Kereskedel
mi és Ven dég látóipari 

Múzeum új időszaki kiállí
tása november 13-tól 2016. 

április 24-ig látható a fenti 
címmel. A magyarországi 

jazztörténések – nagy vona
lakban – időben párhuza
mosan haladtak az európai 
és az amerikai események
kel. A tárlat az 1850es évek 
körüli őskezdetektől 2015-
ig korabeli dokumentumok 
(kottaborítók, fotók, fest
mények, plakátok,  szóróla
pok, gramofonlemezek, 
LP és CDborítók, hang
szerek) segítségével mutatja 
be a hazai jazzeseményeket. 
A kiállítást jazzkönyvek 
színesítik. A világon valaha 

megjelent egyik legkorábbi 
jazzkötet, az 1928as Jazz
band, melyet Végh Gusztáv 
illusztrációival adtak ki. 
Ennek egy része reproduk
ciókon látható.

A magyar jazztörténe
tet bemutató tárlat idő
tartama alatt több kísé
rőprogramot is szervez
nek: koncerteket, jazz
történeti kiadványok se
regszemléjét, jazzkutatá
si konferenciát. (Cím: 
Korona tér 1.)

Képes magyar jazztörténet

Fotók: Antal István
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Az Oázis Sport Club hat éve 
tart edzéseket a Vízművek 
Sporttelepén, mára már 150 
gyereknél is több úszik, vízi
labdázik rendszeresen. A lab
dás edzéseknek hely kell és az 
egyesület lassan kinövi a 25 
méteres medencét, ahol az 
Oázison kívül természetesen 
más klubok is tartanak foglal
kozásokat, miközben a Vízmű 
dolgozói is úszhatnak. A 
sporttelepen délután és este 
telt házzal működik az uszoda. 

A sportegyesület a tu
lajdonos Fővárosi 

Vízművekkel közösen, az 
önkormányzat szakmai 
támogatásával dolgozik 
azért, hogy az 1936 óta 
fennálló sporttelepen a 

mostani 25 méteres és egy 
kisebb gyermekpancsoló 

mellé megépítsenek egy 
33 méteres medencét, az 

önkormányzat közremű
ködésével. A medencelé

tesítéshez szükséges en
gedélyek beszerzése már 
folyamatban van. Az 
egyesület ezek alapján ké
ri a Magyar Vízilabda 
Szövetség támogatását is 
a projekthez, annak érde
kében, hogy az a társasági 
adó (TAO) törvényi ren
delkezései szerint kedvez
ményezett célú fejlesztés
sé válhasson. 

Ezzel a fejlesztéssel na
gyon sok Békásmegyeren 
élő gyerek élhetne még 
egészségesebb életet, és 
egyre több tehetséges vízi
labdás kerülhetne ki Óbu
dáról, miközben Békásme
gyer és a Rómaipart úszni 
vágyó közönsége is egy új 
uszodával gazdagodna.

Új uszoda épülhet Békásmegyeren

Azok a kerületi lakosok, akik idén már saját autójukra igény-
be vettek lakossági hozzájárulást vagy övezeten kívüli kedvez-
ményt, postán fognak kapni tájékoztatást a jövő évi parkolási 
engedélyek egyszerűsített igényléséről.
Az Óbudai Parkolási Kft. meg kívánja könnyíteni a kerületi lako
sok számára a 2016. évre vonatkozó lakossági várakozási hoz-
zájárulás (lakcím szerinti övezetben korlátlan) és az övezeten 
kívüli kedvezmény (napi 90 perc) igénylésének ügyintézését. 
Ennek érdekében azon III. kerületi lakosok részére, akik saját 
gépjárművükre vonatkozóan nyújtottak be 2015ben kérelmet, a 
következő hetekben postai úton kiküldjük a 2016-os évre vonatko
zó kérelem formadokumentumait, melyet az ügyfelek szintén 
postai úton küldhetnek vissza Társaságunk részére.
A postai csomagok tartalmazni fogják az igényléshez szükséges 
formanyomtatványokat, részletes tájékoztatást a visszaküldésről, 
valamint egy kitölthető készpénz-átutalási megbízást (sárga 
csekk) is.
Kérjük, figyelmesen olvassák el a teendőket és küldjék vissza 
a szükséges dokumentumokat Társaságunk részére! Ameny-
nyiben kérdésük van, illetve amennyiben 2016 január végéig 
nem kapnak Társaságunktól postai csomagot, tájékozódjanak 
honlapunkról, vagy keressék ügyfélszolgálatunkat!

A postai úton beküldött kérelmek pozitív elbírálását a www.
obudaiparkolas.hu oldalon az Ügyfélablak igénybevételével 
vagy Call Centerünkön (+36-21-208-8002) tudják ellenőrizni.
Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek 2015-re vonatkozó vá-
rakozási hozzájárulással vagy kedvezménnyel, illetve akik 
nem kapnak Társaságunktól postai kérelemcsomagot, 2016. 

évre vonatkozó kérelmeiket személyesen nyújthatják 
be Társaságunknál.
A 2016. évi engedélyek igénylésére december 1-től van 
lehetőség, jelenleg a Mozaik utca 7. szám alatti közpon
ti ügyfélszolgálatunkon, ugyanakkor előreláthatólag 
2016 január második felében megnyitjuk ideiglenes ügy-
félszolgálatunkat is az Óbudai Kulturális Központ-
ban. Kérjük, hogy személyes ügyintézéshez minden 
esetben foglaljanak időpontot Call Centerünkön (+36
21-208-8002), vagy a honlapunkról elérhető Ügyfélabla
kon keresztül.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2015. évi engedé
lyek 2016. március 31-ig, a 2016. évre kiadott engedélyek 
2016. január 1-től 2017. január 31-ig érvényesek.
Kérjük, hogy a kérelmek benyúj
tása előtt tájékozódjanak a www.
obudaiparkolas.hu honlapon, az 
igénylések pontos menetéről.

Sűrűbben járnak a tömegközlekedési 
járatok az adventi hétvégéken

Az adventi hétvégéken a szokásosnál sűrűbben közlekedő, illetve na-
gyobb befogadóképességű járatokat indít a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK). A BKK járatai az adventi időszak alatt a vasárnapo-
kon is nyitva tartó bevásárlóközpontokat és hipermarketeket is érintik.
Felhívják a figyelmet arra, hogy decemberben többször is módo-
sul a menetrend: december 21től 23ig az iskolaszüneti hétköz-
napi, míg december 24én a szombati menetrend lesz érvényes, 
ám az utóbbi napon az utolsó nappali járatok 15 és 16 óra között 
indulnak, azt követően az éjszakai járatokkal lehet utazni. De
cember 25től 27ig az ünnepnapi/vasárnapi indulásokat kell fi-
gyelni a menetrendben. Ezeken a napokon a bevásárlóközponto-
kat érintő járatok a zárva tartó áruházakhoz nem térnek be. De
cember 28án és 30án az év végi munkanapi/iskolaszüneti hét-
főcsütörtöki menetrend, 31én napközben pedig az év végi mun-
kanapi/iskolaszüneti pénteki menetrend lesz érvényben. (Továb-
bi részletek a BKK honlapján.)

Tájékoztató a 2016-os 
parkolási kedvezményekről

Fotó: Antal István
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„Az Óbudai Egyetem a XXI. 
század egyeteme”. Ennek 
megfelelően fiatalos lendü
lettel, de mégis tiszteletben 
tartva a nagy elődök és a 
jogelőd intézmények ér
tékeit szervezte meg egye
temmé válásának VI. évfor
dulóját az intézmény no
vember 23án. 

Varga Mihály nemzet
gazdasági miniszter, 

országgyűlési képviselő 
üzenetben üdvözölte az 
egybegyűlteket. Bús 
Balázs, ÓbudaBékás
megyer polgármestere és 
Palkovics László felső
oktatásért felelős állam
titkár személyes jelenlé
tével tisztelte meg a ren
dezvényt, ahol a Gróf 
Széchenyi Család Ala pít
vánnyal és a B. Braun cég
csoporttal is együttmű
ködési megállapodást kö
tött az Óbudai Egyetem. 

Az Egyetem Napja al
kalmából az Óbudai 

Egyetem egész napos 
rendezvénysorozattal ün
ne pelt. A Kárpátmeden
cei Online Oktatási Cent
rumhoz (KMOOC) vala
mint annak Támogató és 
Patronáló Hálózatához 
csatlakozott határon túli 
magyar tannyelvű okta
tási intézmény és civil 
szervezetek vezetőinek 
találkozóját rendezték 
délelőtt. Az Óbudai 
Egyetem 2014. szeptem
ber 1én Kárpátmeden
cei Online Oktatási Cent
rum (KMOOC) néven 
hozta létre fejlesztő és 
szolgáltató központját, 
amely egységes platfor
mot biztosítva szolgálja 
ki a Kárpátmedencében 
magyar tannyelvű kép
zést folytató összes felső
oktatási intézményt, kü

lönös tekintettel a hatá
ron túli intézményekre. 

Palkovics László ál
lamtitkár örömét fejezte 
ki, hogy az Óbudai Egye
tem sok más intézmény
nyel ellentétben nyitott 
kutatási, oktatási együtt
működésekre és folya
matosan építi ki kapcso
latrendszerét a munka
erőpiac szereplőivel. Gya-
korlatorientált, duális 
képzéseinek köszönhető
en méltán nevezhetjük 
az intézményt innovatív
nak.

  
Kiemelt 

események 
• Stratégiai szerződés 
aláírása a B. Braun 
cégcsoporttal. Az 
együttműködés célja a 
gyakorlatorientált okta
tás erősítése, és olyan 
képzettségek megszerzé
sének támogatása az or
vosi informatika terén, 
amelyekre az egyetemis
táknak szüksége lesz az 
iparban. Kiemelt helyen 
szerepel az együttműkö
désben  a mérnökinfor
matikus Msc képzés tá
mogatása, fejlesztése az 
ipari tapasztalatok, elvá
rások alapján, főként az 
egészségügyi mérnökin
formatika területén. 
• Megállapodás aláírá-
sa a Gróf Széchenyi 

Család Alapítvánnyal a 
jövő évi Széchenyi-év 
kapcsán. A megállapo
dás keretében a két fél 
közösen kíván hozzájá
rulni ahhoz, hogy Gróf 
Széchenyi István szelle
mi hagyatéka tovább él
jen, és az egyetem hall
gatói az Alapítványon 
keresztül megismerjék 
sokrétű tevékenységét. 
Az intézmény szeretné 
népszerűsíteni a hallga
tók körében az alapít
vány által létrehozott 
Széchenyi Szabad Aka
démia előadásait, illetve 
szabadon választható 
tárgyként tervezi Gróf 
Széchenyi István szelle
mi hagyatékát, a magyar 
iparfejlődés érdekében 
kifejtett munkásságát 
tárgyaló kurzust. 
• Az ünnepség egyik ki
emelt részeként az intéz
mény  küldetését és jövő
jét meghatározván egy 
olyan XXI. századi mo-
dern kampusz megte-
remtéséről szóló doku-
mentumot adtak át, 
mely egyben egy új, sok
arcú felsőoktatási mo

dellt testesít meg. Az 
egyetem fejlesztési el
képzeléseit tartalmazó 
anyag egy olyan  intéz
ményi modellt mutat be, 
ami a műszaki fejlesztés, 
az innováció, az új típusú 
oktatás központja és ka
talizátora, egyben a helyi 
közösségi élet színtere 
lenne. A fejlesztési cél
kitűzés illeszkedik a 
„Fokozatváltás a felső-
oktatásban” a teljesít
ményelvű felsőoktatás 
fejlesztésének irányvo
nalához, az Európai Fel
sőoktatási Térség  prog
ramjához. 
• Az eseményen doktor 
és habilitált doktor 
avatás is emelte az ün
nep fontosságát, hisz az 
egyetem alapvető külde
tése a tudomány és a jö
vő szolgálata a tudás, az 
ismeretek magas szintű 
átadásával és fejlesztésé
vel, valamint kutatással 
és innovációval. Mind
ezek maradéktalan meg
valósítása csak megfele
lő szakmai és személyi 
háttér birtokában lehet
séges.

VI. Egyetem Napja az Óbudai Egyetemen

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Karácsonyi ünnepség 
az Óbudai Népzenei Iskolában

A Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsé-
ge és az Óbudai Népzenei Iskola közös karácso-
nyi ünnepséget tartott december 6án a Mókus ut-
cai intézményben. A szervezők színes programok-
kal várták az érdeklődőket: kirakodóvásárral, te-
pertősütéssel, közös betlehemkészítéssel, kézmű-
ves foglalkozásokkal. Az egész napos rendezvény 
minden helyszínén örömzene szólt. Az iskola nagy-
színpadán a növendékek mellett vajdasági gyere-
kek is felléptek, akik szülőföldjük zenei és népi ha-
gyományaiból adtak ízelítőt.

Kapcsolda a Veresben
A békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban a de
cember 9ei Kapcsolda programsorozatban a Csa-
logány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola diákjaival együtt készültek a 
gimnazisták a közelgő karácsonyi ünnepekre. A 
tornateremben sportfoglalkozásokat tartottak, az 
aula adott otthont a néptáncosok műsorának, az 
ebédlőben pedig kézműveskedhettek a fiatalok.

Középiskolai előkészítők, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerűen, nagy 
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány 
által kért arányban és időben matematikából, ma-
gyarból. Lehetőség van a próbatesztek közös gya-
korlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás ma
tematikafizikakémiamagyar szakos tanároknál. 
Érettségizők, középiskolások tanítása bármelyik 
tantárgyból. Az általános és középiskolás diákokat 
minden délután és szombat délelőtt 23 fős kiscso-
portban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-
es telefonszámon. www.obudamatek.hu) 

Thalész-kör

Az esemény záró akkordjaként a Benkó Dixieland 
Band adott koncertet. Az együttes a KMOOC „A 
Jazz Kultúrtörténete” kurzusának gondozója, ezúttal 
kilépve az online világból élőkoncerttel örvendeztette 
meg a hallgatókat és minden zene iránt érdeklődőt.

Fotó: Antal István

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós
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A tavalyi gyalogátkelőhely 
építési program folytatása
ként, mely során 4 átkelő kivi
telezése történt meg, az idei 
évre tervezett utolsó gyalo
gos  átkelőhely is elkészült.

Tavaly márciusban há
rom új helyszínen 

épült gyalogos-átkelőhely 
a kerületben, míg októ
berben a Pusztakúti út  
Mészkő utca csomópont
jában gyalogosvédő kö
zépszigettel biztosított át
kelő létesült. Az idei év
ben két átkelő megépítését 
tervezte az önkormány
zat. Az egyiket a Búza ut
ca – Zab utca találkozásá
nál, amely a megálló 
könnyebb megközelítése 

érdekében a lakosság kife
jezett kérésére nyár végé
re elkészült.

A november elején át
adott Nánási úti gyalogát
kelő szintén lakossági ké
résre készült el és a Római
partra vezető gyalogosfor
galom átvezetését szolgál
ja. A zebra felfestésével 
biztonságosabbá vált a le
jutás a Dunapartra. To
vábbi kérés volt az ott élők 
részéről, hogy a lakótelep 
irányában a járdasziget is 
megfelelően ki legyen ala
kítva, azokat a vakok és 
gyengén látók biztonsága 
érdekben taktilis jelekkel 
egészítsék ki, hogy ezzel is 
segítsék biztonságos köz
lekedésüket.

Gyalogátkelőhely épült a Nánási úton

Az önkormányzat intézményei, a gyer-
mekvédelmi központtól a védőnői szol-
gálaton át egészen a kulturális közpon-
tig tevőlegesen is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a nélkülözők karácsonykor is érez-
zék a III. kerület gondoskodását
Karácsony közeledtével nagyobb figyelem 
összpontosul a rászorulókra. Bús Balázs 
polgármesterként is fontosnak tartja a nél
külözők támogatását, kezdeményezésére a 
testület minden évben jelentős összeget 
szavaz meg segélyre, illetve a kerületi ok
tatási, szociális és gyermekvédelmi intéz
mények által nyújtott támogatásokra.
Karácsonyi támogatást az önkormányzat 
vonatkozó rendelete alapján egyrészt egyé
ni támogatás (karácsonyi segély) formájá
ban, másrészt a fent említett intézmények 
részére a karácsonyi ünnepségek szervezé
séhez juttatott támogatás keretében nyújtja.
Idén 1039 fő jogosult karácsonyi segély-
re, ami összesen 6.234.000 Ft támogatást 
jelent. A jogosultak fejenként 6.000 Ft 
pénzbeli támogatást kapnak. 
Az intézmények (Óbudai Egyesített Böl
csődék, Óbudai Szociális Szolgáltató In
tézmény, Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ, Óbudai Reha
bilitációs és Foglalkoztatási Központ Vé
dőnői Szolgálat) 300.000-900.000 Ft tá-
mogatási összegben részesültek.
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz
mény 2015ben 1950 főnek állít össze ka
rácsonyi ajándékcsomagot, az intézmény a 
Házi Segítségnyújtó Szolgálat rászoruló 
ellátottjai részére 254 csomagot 900.000 
Ft értékben állít össze.
A Védőnői Szolgálat a karácsonyi ajándék
csomagokat december 1. és december 20. 

között juttatják el a családokhoz. A csoma
gokban tartós élelmiszerek, gyümölcsök 
kerültek összeállításra. Összesen 102 csa-
lád, a családokon belül 208 gyermek és 
várandós részesül a támogatásban.
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási 
Központ a felhasználható keretösszegből 
2015ben 114 fő ellátottjának állít össze ka
rácsonyi ajándékcsomagot, fejenként 4.500 
Ft értékben. Az intézmény karácsonyi ün
nepséget is szervez az ellátottjai és család
tagjai számára. Az ünnepekre az Auchan 
Áruház 10.000 Ft értékben szaloncukrot 
ajánlott fel az intézmény számára. Az Élel
miszer Bank 940.308 Ft értékben adomá
nyozott tartós élelmiszereket. Az édességek 
a mikuláscsomagba kerültek a többi tartós 
élelmiszer december 8án került szétosztás
ra. Ezekből a felajánlásokból nemcsak az in
tézmény ellátottjai, hanem a látássérült klub 
tagjai is kapnak, összesen 125 fő.
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermek
védelmi Központ a támogatásból december 
16án közös karácsonyi műsort szervez 20 
gyermeknek és családjának. Emellett to
vábbi 40 család kap tartós élelmiszercso-
magot. Minden csomagba liszt, cukor, rizs, 
olaj, konzerv, csokoládé, cappu ccino por és 
szaloncukor kerül várhatóan.
Az adventi időszakban az alábbi segítő ak
ciókkal könnyít az Intézmény a szükséget 
szenvedő családok helyzetén:
Az Összefogás Óbudáért Egyesület és az 
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvé
delmi Központ december 8án a rászoruló 
családok számára 50 db élelmiszercsoma-
got adott át. A csomagok makrélás kon
zervet, tartós tejet, kristálycukrot, lisztet, 
étolajat, lekvárt, kávét, csokoládét, szalon

cukrot, tésztát, pudingport, mustárt, rizst, 
sűrített paradicsomot tartalmaztak.
A Vöröskereszt Szőlőkert utcai telephelyén 
az intézmény által delegált 40 család vehet 
át egyegy tartós élelmiszercsomagot.
Advent 4 hétvégéjén az Óbudai Kulturális 
Központ egy-egy feldíszített fenyőfát 
ajándékoz, kiszállítással együtt 12 család 
részére.
2015. december 19-én az Ételt az Életért 
Közhasznú Alapítvány, az Összefogás 
Óbudáért Egyesület és az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
1113 óra között, rászoruló családok részé
re közösségi élelmiszerosztást tart a Fló-
rián téren. Az akció kedvezőtlen időjárás 
esetén is megtartásra kerül.
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 
800 adag meleg ételt, valamint tartós 
élelmiszert, az Összefogás Óbudáért Egye
sület szaloncukrot oszt. A tartós élelmi
szer csomagokban lesz konzerv, keksz, cu
kor, olaj, liszt, ropi, margarin, banán, na
rancs. A családsegítő vállalta a családok de
legálását, valamint az akció szervezésében 
és lebonyolításában való közreműködést.
Csakúgy, mint a tavalyi évben, idén is lesz 
fenyőfaosztás. Az Intézmény által gondozott 
családok között most is 400 db fenyőfát, 
összesen 647.700 Ft értékben osztanak ki.
Természetesen az intézmények mindegyi
ke szervez karácsonyi műsort is, így a Csa
ládok Átmeneti Otthona és a Gyermekek 
Átmeneti Otthona lakói is részesei lehet
nek a közös ünneplésnek. A műsor után 
ajándékosztás is lesz, amely során a gye
rekek érdeklődésüknek megfelelő játéko
kat, a felnőttek pedig finomságokkal teli 
ajándékcsomagot kapnak. 

Az ünnepek idején kiemelt figyelmet fordít 
az önkormányzat a rászorulókra

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. öt piacot 
üzemeltet, célja a rendezett, vevő- és kereske
dőbarát közösségi tér létrehozása.
A Pók utcai termelői piacon csütörtökönként 
közvetlenül a termelőktől, kézművesektől lehet 
minőségi és eredeti magyar termékeket vásá
rolni. Minden héten friss kézműves sajtok, az 
évszakra jellemző zöldség, gyümölcs, száraz-
tészta, hús, hentesáru, méz, tej, tojás várja a 
Vízimolnár utca - Pók utca találkozásánál lévő 
parkolóban 8tól 16 óráig a  látogatókat.
Szombatonként a Vörösvári úti rendelő parko-
lójában és a Pünkösdfürdő utcában heti vásár 
működik 6-tól 14 óráig, ahol a hétvégi bevásárlás 
közben akár meg is reggelizhetünk a piacon műkö
dő büfékocsik széles választékából.

Nyitva tartás 
Pók utcai termelői piac: csütörtök 8.00-16.00; 
2015. dec. 24. és 31. zárva.
Vörösvári úti heti vásár: szombat 6.00-14.00; 
2015. dec. 12. és 26. zárva.
Pünkösdfürdő utcai heti vásár: szombat 6.00
14.00; 2015. dec. 26. zárva.
A termelői piac és a heti vásárokon kívül két 
állandó piac, a Kolosy téri Bevásárló Köz
pont és a Békásmegyeri Vásárcsarnok és 
Vállalkozók piaca várja a vásárlókat.

Nyitva tartás
Kolosy téri Bevásárló Központ: hétfőtől-
péntekig 6.0018.00, szombaton 6.0014.00.
Ünnepi nyitva tartás: december 12én 

14.00ig, december 20án 14.00ig, december 
24én 13.00ig, december 31én 13.00ig.
Békásmegyeri Vásárcsarnok és Vállalkozók 
Piaca: hétfő 7.00-17.00, keddtől-csütörtökig 7.00-
18.00, péntek 6.0019.00, szombaton 6.0014.00.
Ünnepi nyitva tartás: december 12én 14.00ig, 
december 13án 14.00ig csak a vállalkozók pia
ca van nyitva, december 20án 14.00ig, de
cember 24én 14.00ig, december 31én 14.00ig.

Piacok a III. kerületben

Zahorecz Optika, 1035 Bp., Vörösvári u. 7. 
T.: 250-1605, www.zahoreczoptika.hu

Padamed Optika, 1031 Bp., Római tér 2. 
T.: 242-0519, www.padamed.hu

Fotó: Antal István
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ÓbudaBékásmegyer 
Ö n ko r m á ny z a t a 

évek óta elkötelezett a 
fenntartható fejlődés 
megteremtése mellett. 
Az épületrekonstrukciós 
munkák során számos 
energia hatékony, illetve 
megújuló energiát fel
használó beruházásban 
vettünk részt. 2013ban 
és 2014ben is Klíma
Sztárdíjjal ismerte el a 
Magyarországi Éghajlat
védelmi Szövetség a kör
nyezeti fenntarthatóság 
érdekében kifejtett tevé
kenységünket. Fontos 
számunkra, hogy olyan 
szakemberek vegyenek 
részt a helyhatóság mun
kájában, akik képesek az 
utánunk jövő generációk 
szempontjait is képviselni 
a döntés-előkészítő mun
ka során – jelentette ki 
Ke lemen Viktória, Óbu
daBékásmegyer Önkor
mányzatának a környe
zetvédelem területét fe
lügyelő alpolgármestere 
november 26án a pol
gármesteri hivatalban 
tartott rendezvényen ab
ból az alkalomból, hogy 
mintegy 20 fő részvételé
vel a főváros III. kerüle
tében is elkezdődött 
azoknak a leendő klíma
referens szakemberek
nek a képzése, akik a 
Nemzeti Klímaadaptáci

ós Hálózat tagjaiként te
hetnek majd sokat szű
kebbtágabb környeze
tükben a klímaváltozás 
hatásai ellen. 

Az izlandi, liechten
steini és norvég pályáza
ti támogatással kialakí
tandó hálózat célja segít
séget nyújtani az önkor
mányzatok, a járási és 
megyei hivatalok, vala
mint a különböző intéz
mények számára ahhoz, 
hogy a klímaváltozással 
kapcsolatos teendőket 
eredményesen integrál
ják a fejlesztési terveik
be. A III. kerületben  el
indított, négyszer kétna
pos képzéssorozat során 
a résztvevő, többségében 
önkormányzati szakem
berek a klímaváltozással 

és annak magyarországi 
hatásaival, egyegy or
szág, régió vagy éppen 
település sebezhetőségé
nek mérésével és a klí
maváltozáshoz való al
kalmazkodás rugalmas
ságának lehetséges foko
zásával, a települési klí
maváltozási stratégia ké
szítésének lépéseivel, a 
projektekhez, pályáza
tokhoz tartozó pénzügyi 
és technikai ismeretek
kel, valamint a projek
tekhez kapcsolódó kom
munikáció eszközeivel 
ismerkedhetnek meg. 

 A klímaváltozás kap
csán egyre égetőbbek a 
feladatok országszerte, 
hiszen az elmúlt időszak 
szélsőséges időjárása is 
megmutatta, hogy ha

zánk a többi európai or
szághoz képest érzéke
nyebb a klímaváltozásra 
– fogalmazott az óbudai 
képzéssorozat elindítá
sakor mondott köszöntő
jében dr. Fegyveres-
Fiskál Gábor. A projek
tet megvalósító DIPOL 
Csoport ügyvezetője 
szerint a feladat fontos
ságát mi sem jelzi job
ban, mint hogy hamaro
san elérhetővé válnak a 
20142020as európai 
uniós fejlesztési időszak 
klímapolitikai célú pá
lyázati forrásai. A kör
nyezeti és energiahaté
konysági operatív prog
ram 1116,9 milliárd fo
rintos keretének több 
mint a feléből kimondot
tan a klímaváltozáshoz 
történő alkalmazkodást, 
valamint az energiahaté
konyságot és a megújuló 
energiaforrások felhasz
nálását célzó projekteket 
támogatnak majd. E for
rások tehát számottevő 
fejlesztésekre adnak le
hetőséget nem csak a 
környezettudatosság és a 
környezeti fenntartható
ság, de az energiahaté
konyság terén is. 

- Éppen ezért elenged
hetetlen, hogy ország

szerte legyenek olyan jól 
felkészült szakemberek, 
akik képesek lesznek e 
forrásokra jó fejlesztési 
terveket lefektetni, ígé
retes projekteket gene
rálni, színvonalas pályá
zatokat írni, és e forráso
kat felhasználva sikeres 
projekteket megvalósíta
ni, az adott település 
vagy megye lakói javára 
– fogalmazott dr. Fegy
veresFiskál Gábor.

Ennek érdekében az 
ország négy régiójában – 
a Nyugatdunántúli, az 
Észak-magyarországi és 
a Délalföldi régió há
romhárom megyéjében, 
valamint a Középma
gyarországi régió nyuga
ti felében – indítja el a le
endő klímareferens szak
emberek képzését ezek
ben a hetekben a DIPOL 
Csoport és konzorciumi 
partnerei: az Atrois Kft., 
a Wessling Kft., a Her
man Ottó Intézet és a 
Western Norway Rese
arch Institute.

(A programról bővebb 
felvilágosítást nyújt a 
www.klimatudatos.hu 
honlap, valamint a pro
jekt Face book-oldala a 
w w w. fa c e b o o k .c o m /
klimatudatos címen.)

Elindult a klímaszakértők képzése

Az Óbudai Egyetem nov
ember 10én, a Magyar Tu
domány Ünnepe program
sorozatban immár tizedik 
alkalommal rendezte meg  
energetikai konferenciáját, 
ezúttal Smart City (okos vá
ros) témakörben. A rendez
vény szervezésében Óbu
daBékásmegyer Önkor
mányzata is részt vett.

Az energetikai konfe
renciasorozat ko

rábbi témái voltak már a 
Smart Grids, Smart Ho
me, városi energiaellá
tás, kiserőművek, épü
letenergetika és fogyasz
tói együttműködés. Ma 
már a korábbi témák a 
Smart City hívószó alatt 
közösen jelennek meg, 
hogy a korábbiakhoz ké
pest új minőséget te
remtsenek. A smart meg
közelítés nem csak a vil

lamos-, hanem a hő- és 
gázszolgáltatásra is ki
terjed, kapcsolatba kerül 
az intelligens közvilágí
tással, telekommuniká
cióval és emobilityvel. 
Az Óbudai Egyetem 
konferenciáján a hazai 
kutatások, fejlesztések 

és tervek kerültek a kö
zönség elé. 

Bevezető előadásában 
Dr. Kádár Péter, az Óbu
dai Egyetem KVK Vil
lamosenergetikai Intézet
ből a Smart City koncep
cióról beszélt. A konfe
rencia díszvendége, Fran

cesco Paolo La macchia, 
a Milánói Egyetem ven
dégtanára, egy déleuró
pai környezetben alkal
mazható passzív ház 
megoldást mutatott be 
„Zero Ener gy Hotels and 
Sustain able Mobility in 
Rhodes island (Greece)” 
címmel.

Dr. Gáti József (Óbu
dai Egyetem intézmény
fejlesztési főigazgató) az 
egyre „zöldülő” óbudai 
egyetemi fejlesztéseket 
ismertette. Bessenyei Ta
más (Budapesti Elektro
mos Művek Nyrt.) mű
szaki támogatási igazga
tó az ELMÜ smart terve
it és gyakorlatát elemez
te. Virág Benedek, az 
ÓbudaBékásmeg yer 
Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. igazgatója Óbuda és 

a Smart City kapcsolatá
ról beszélt. A további 
előadók is valamennyi
en a városi élettel, a köz
lekedéssel, az épületek 
energiafelhasználásá
val, valamint a hulla
déklerakók energiahasz
nosításával kapcsolatos 
okos megoldásokat is
mertették.

Dr. Kádár Péter zár
szavában kiemelte, hogy 
a smart város messze 
több mint informatikai 
megoldások gyűjtemé
nye. Jelent egy újfajta in
novatív légkört is, ami a 
társadalomra is kihat. 
Megjegyezte viszont, 
hogy amíg a jövő városát 
tervezzük, építjük, köz
ben a világon a városok 
mérete és a városi lakos
ság is nő, amivel a nyo
mortelepek száma is nö
vekvőben van.        B. Z.

Konferencia az okos városról

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a 
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó aján

latához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályá-
zaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot 
befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázók
nak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 
zárt borítékban, legkésőbb 2016. február 1. (hétfő) 12 óráig van lehető
ségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.) személye
sen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 14 órakor a Bp., III. kerü
let Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyi
ségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon ér
tesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jo
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbon
tást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat 
megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ön
kormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel
mében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tu
lajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok 
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 
1991. évi XXV. törvény 9. §a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg
hirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes va
gyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra
fusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi
ség és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.                                                 Óbudai Vagyonkezelő Zrt.

Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére

A játszócsoport a bölcsődé
ben olyan szolgáltatás, 

ahová szeretettel várják az 13 
éves korú gyerekeket szüleik
kel együtt egy közös játékra és 
egy ízletes ebédre. Kerüle
tünkben a bölcsődei rendsze
ren belül jelenleg három játszó
csoport működik, biztonságos, 
családias környezetben, ahol 
az első lépések zajlanak a kül

világ és a társak felé. A gondo
san felszerelt minőségi játék
eszközök segítik a kisgyermek 
testi-lelki harmonikus fejlődé
sét. A szakképzett kisgyer
meknevelő nevelési, szociali
zációs és gondozási mintát 
nyújt az ide látogató családok
nak. A programban a szülőket 
szeretnék erősíteni a szülősé
gükben, a kisgyermekükkel 
való minél jobb kapcsolat ki
alakításában. A szolgáltatás 
hétfőtől péntekig 9.30-tól 12.30 
óráig vehető igénybe a követ
kező bölcsődékben. Kaszásdű-
lő: 1033 Budapest, Szérűskert 
utca 35. Tel.: 3886509. * Óbu-
da: 1032 Budapest, Solymár 
utca 12. Tel.: 3689291. * Bé-
kásmegyer: 1039 Budapest, 
Víziorgona utca 1. Tel.: 454
0948. (Bővebb információ: 
www.obudai bolcsodek.hu)

Játszócsoport a bölcsődében

1%  1%  1%
A Csicsergő Gyerekekért 
Alapítvány kuratóriuma kö-
szöni támogatóinak, hogy a 
2014. évi személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékával, 473 
ezer 977 forinttal támogatták a 
civil szervezetet. Az összeget 
az Óbudai Csicsergő Óvoda 
udvarán további műfüves játék 
és tornapálya építésére fordít-
ja. (Adószám: 18258150-1-43.)
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., 
Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hir-
det a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában 
álló üres, tehermentes, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek tulajdonjogának érté-
kesítésére.

A helyiségekre különkülön lehet ajánlatot tenni, 
melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, a 
megajánlott vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. 
A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától 
számított 60 napig kötve van. A pályázaton 
azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormányzat 
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. 
A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosí
ték befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték
ban, legkésőbb 2016. február 1. (hétfő) 12 óráig 
van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyon
kezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz

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

   Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Csillaghegyen, az Erzsé
bet közben áll Raáb Fe

renc Erzsébet királyné tisz
teletére készített terrakotta 
szobra. A szobrot 1906ban 
helyezték el egy terméskő
ből és mészkőből épített 
csonka gúla magas talpa
zatra. A mű felállítása óta 
sajnos többször megrongá
lódott, ezért elkerülhetet
lenné vált a felújítása. 
2015ben a szobrot elszállí
tották restaurálásra. A fel
újítás költségét a Fővárosi 

Önkormányzat fedezi. A 
munkát végző Budapest 
Galéria tájékoztatása sze
rint táblát helyeztek ki a 
helyszínre, amelyen értesí
tik a lakosságot arról, hogy 
a szobor átmenetileg, a fel
újításáig került le a helyéről. 
A posztamens tisztítása 
megtörtént, a törött és hi
ányzó részeinek kiegészíté
se és pótlása folyamatban 
van.  Az elkészült mellszo
bor, ahogy az időjárás enge
di, visszakerül a helyére. 

Restaurálják 
Erzsébet királyné 

csillaghegyi szobrát
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szol gál ta tás
 Te tő fe dés, ács és bá do gos munkák! 
Cserép, pa la, zsin de lye zés, te tők ja ví tá sa, 
ké szí té se, bá do go zá sa, eresz csa tor nák cse
ré je. Lapostetők szi ge te lé se, vi har kár utá-
ni hely re ál lí tás. Tel.: 06(30)5131112

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)9972747
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga
ran ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun-
kák, szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket
tás munkák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! A 
leg ki sebb mun kát is el vál lal juk! Tel.: 
06(30)9604525
 Duguláselhárítás falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése.Víz és 
fütésszerelés.06 20 491 5089
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 2500921, 06(20)9725032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)9484000
 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbíz hatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve 
utca 21. Tel.: 2426823, 06(30)9313686
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasz
tó, automata mosógép szerviz. Javítás esetén 
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán be
lül. Tel.: 06(20)9287507, 3680864. Kovács 
Sándor
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Társasházak közös képviseletét vállal
juk kettős aláírással, személyes, egyedi ügy
félfogadással. Cégünk a III. kerületi Önkor
mányzatnál regisztrált. Tel.: 0630/2682265, 
alecomteam@tonline.hu
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós 
06302664666
 Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott 
öntöttvas kádját! A bontás árának töredé
kéért felújítjuk. 06205294180 www.kad
felujitas.hu
 Bútorasztalos! Egyedi gardróbszekré
nyek, konyhabútorok készítése. Bútorjaví
tás, máshol vásárolt bútor szerelése. +3620
3520869 www.butorasztalos.eu 
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter 
Tel.: 06703973869

 Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi
fon, wctartály, radiátor szerelés 06 70 
642 75 26

 Mérlegképes könyvelő társaságok, egyé
ni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését 
vállalja. Teljeskörűen. Tel.: 06-20-248-5609
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 2438490, 06(20)9470774
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala
kí tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
víz sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á
val! www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 
9616153
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás! Tel.: 06(30)3413423
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)5500269, Horváth Ákos.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, javítás, csiszolás, csempé
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, ablak
csere, -javítás, kőműves és asztalos munkák 
garanciával. Tel.: 2022505, 06(30)2513800
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
2421389
 Nemzetközi horary konzulens diplomá
val, 20 éves tapasztalattal vállalok szemé
lyes, kérdő, éves, havi előrejelzést, tanács
adást. Tarot. Tradicionális káldeusi asztroló
gia. Oktatás is. Tel.: 06(70)2442538

 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki
szállás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)3973869
 Lakásfelújítás, tisztaságifestés. Üres la
kásokra árkedvezmény, garanciával. Tel.: 
7871332, 06(20)9863129
 Irodai takarítást vállalok. Kolossy tér 
környékén. Tel.: 06(30)3027691
 Lakásfelújítás, építkezés A-Z-ig. Ács, 
kőműves, burkoló, festő, víz, fűtés, villany
szerelés, stb. Tel.: 06(30)4792776
 Társasházkezelést, közös képviseletet 
vállalunk, korrekt, megbízható módon, refe
renciákkal. Tel.: 274-6135; 06(70)561-1174. 
E-mail: flotthometeam@gmail.com
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere
lő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–9021. 
ELMŰ által minősített vállalkozás
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, laminált parkettás mun
kák magánszemélyek, közületek részére. 
Tel.: 06(30)2123308
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adásvétel, ingyenes ki
szállás. Tel.: 2445577, 06(30)4292991
 TV javítás helyszínen is garanciával, in
gyenes kiszállás, (LCD, LED TVt és moni
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912
3761, 2439401
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, 
festést, mázolást, tapétázást vállalok Bara
bás Jenő kisiparos. Tel.: 349-4899,  
06(70)2800479
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)9720347,403
9357, 06 (30)5897542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaaj
tó. Hétvégén is. Nagy Sándor Tel.:06 
(20)3210601
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06204235812

egész ség
 ÁLOM MEDITÁCIÓ Minden amit tud
ni akartál az álmokról, de soha nem volt 
kitől megkérdezned! http://alom-meditacio. 
webnode.hu
 Becsípődések, elmozdulások, ficamok, 
gerincferdülés, nyaki merevség, karfájdal
mak. Csontkovács Tel.: +36302554688 
 Dr. Czeiner Bé la nő gyógy ász fő or vos 
ma gán ren de lé se: kedd dél után Sző lő ut ca, 
min den pá ros hét pén tek dél után ján 
Vörösvári út. Be je lent ke zés, in for má ció 
mun ka nap okon: 06(20)4803953

  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 1618 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je
lent ke zés, tel.: 06(30)2019198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
1618ig, csü tör tö kön 1113 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 3170631

 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 Jú lia bőrgyógyász-koz m e-
tológus fő or vos ma gán ren de lé se: III. ker. 
Bé csi út 217ben (EuroCenterrel szem
ben). Gyer mek bőr gyógy ászat is. Bőr ki-
nö vé sek el tá vo lí tá sa. Be je lent ke zés: 
06(20)5433948
 Személyes problémák megoldása, kor
szerű, alternatív módszerekkel. Dr. Szabó 
Szilárd Tel.: 06(20)9212899
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 3889406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Mozgásgyógyászat (csillaghegyi HÉV-
megállónál) okt. 20ra és 22re ingyenes ál
lapotfelmérés november 15ig félárú nyitási 
akciót hirdet. Számlaképes gyógyítókat vár. 
Tel.: 06(20)2578483
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kór ház 
utcai piacnál. Tel.: 2402059, 06(20)4931675
 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyugdí
jas kedvezmény. Tel.: 06(20)8067783

 Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi 
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot 
okozó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966
9241
 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kisko
rona u. 20. Tel.: 3871508 Indokolt esetben 
háznál is kezel!

Oktatás
 Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia, ma gyar
ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos és kö zép
is ko lá so kat a Vörösvári úton, min den dél
után. Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 
fős kis cso port ban. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)9462027

 Német beszédcentrikus nyelvokta
tás külföldi és Goethe Intézetekben meg
szerzett szakmai tapasztalatokkal. 25 éves 
nyelvészetioktatói gyakorlat van. Bármely 
korosztálynak 10 éves életkortól. Email: 
szamoca5@citromail.hu Tel.: 06(30)609
9151
 Német, matematika, fizika, angol. Fel
zárkóztatás, érettségire, nyelvvizsgára fel
készítés önöknél. Tel.: 06209736467
 Angol beszédcentrikus oktatás 25 éves 
nemzetközi tapasztalattal kezdőtől a felsőfo
kig. Személyesen vagy Skypeon is. Ár: 
3000 Ft/60 perc. Tel.: 06(70)2442538
 Matematika, német, angol, fizika. Fel
zárkóztatás, érettségi, nyelvvizsga. Házhoz 
megyek. Tel.: 06(20)9736467
 Olasz nyelvoktatás kezdőtől haladóig, 
nyelvvizsgára felkészítés, vidám egyénre 
szabott haladás. Tel.: 06(30)3555744
 Olaszul nyelv oktatása, (gazdasági is) 
Tel.:   06(30)602-3494; 
meszaros494@tonline.hu
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepe
tálás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt 
óradíjjal. Tel.: 06(30)9523691
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 3674809, 
06(70)6195546
 Matematikából  korrepetálást és felvéte
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)3343433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)6041478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Matematika, fizika, kémia tanítás önnél, 
általánostól-főiskolásig. Ingyenes próbaóra!. 
Tel.: 06(70)6472243
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
Email: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 
3678160, 06(20)2439043

elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó ál
lapotú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)5648326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.: 3320243

 Autót vásárolnék évjárattól és típus
tól függetlenül, akár hétvégén is! Esetleges 
szállítását megoldom.06706220123
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974
 225 000 Ft-os narancssárga Zepter víz
tisztítót 158 000 Ftért, valamint elektromos 
„szervacskás” hátmasszírozót olcsón elad
nám. 06202784969

Régiség
 Óbuda antikvitás üzletünk készpénzért 
vásárol borostyánt, ékszereket, bútort, fest
ményt, porcelánt, órákat, ezüsttárgyakat, 
lakberendezési tárgyakat és teljes hagyaté
kot. Cím: 1036 Bp., Lajos u. 38. (Kolosy pi
acnál az árkádok alatt.) Tel.: 06(20)5631491
 Bélyeget, papír és fémpénzt, régi könyve
ket, festményt, műtárgyakat, papírrégiséget 
vásárolunk. VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-
17, Cs: 1019. Tel.: 317 4757

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

 Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol! 
Törtaranyat, fazonaranyat, ezüstöt, antik 
ezüstöt, borostyánt, korállt, márkás órákat, 
porcelánokat, festményeket, dísztárgyakat. 
Teljes hagyatékot! XIII. ker. Hollán Ernő u. 
4. Tel.: 3504308, 06708844084
 Magas áron vásárolok törtaranyat, 
fazonaranyat, ezüstöt, borostyánt, órákat. 
Cím: V. ker Kígyó utca 46. Tel.: 0620590
5284
 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000300.000 Ftig. Arany 8500 Fttól, 
ezüst 350 Fttól. Min den fé le ré gi sé get, órá
kat, por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, ké pes la
po kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes ha gya té kot. 
Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs lés. Üz let: V. ker., 
Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 06(20)9140150
 Számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat részbe sze re
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)8572653
 Számítógép javítás a helyszínen is, in
gyenes kiszállással. Karbantartás, alkatrész 
csere, hálózatépítés, vírusírtás stb Tel.: 06
307972810  

Ingatlan
Online apróhirdetésfelvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obudaujsag
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel
lett) 70 m2 üzlethelyiség 18,4 MFtért eladó. 
Tel.: 06(20)4984847
 Szépvölgyi útnál Virág Benedek u.ban 
70 m2es, 2,5 szobás, erkélyes, garázsos + tá
roló öröklakás 29,5 millió Ft. Tel.: 
06(70)6154350

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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 Óbudai, Váradi utcai, II. emeleti, 34 nm
es, konvektoros, összkomfortos lakás 11,5 
millió forintért eladó. Tel.: 06(20)390-4087; 
06(20)5739326
 MENNYIT ÉRHET lakása, megérné el
adni? Bízza ránk az eladást, jutalék 3%. Web
oldal: Laurus.ingatlan.com, 06 20 9 663 960
 Panorámás, keleti fekvésű, 8. emeleti, 
frissen felújított fűtésű, 50 m2es, 2 és fél szo
bás lakás 13,8 MFt-ért eladó. Elérhetőség: 06-
204578153
 Hajdúszoboszló Fő út vonalán, kertes két
szobás összkomfortos családi ház 948 m2es 
területen, melléképülettel, garázzsal eladó. 
Érdeklődni: 061-387-17-61 telefonon

Festmény
 19-20. szá za di ma gyar és ré gi kül föl di 
fest mé nyek, mű tár gyak vé te le kész pénz ért. 
Díj men tes ér ték becs lés. Tel: 06(30)9492900. 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, Ne
mes Ga lé ria: 1024 Szil ágyi Er zsé bet fa sor 3.

életjáradék
 Lakottan megvásárolnám ingatla
nát életjáradékkal, közjegyzői okiratba 
foglalva, teljes körű jogi garanciával. 
www.primamedical.hu vagy a 0630
9212418, Pintér Judit

 Élet já ra dé ki szer ző dést köt nék idős sze-
méllyel köl csö nös szim pá tia ese tén. Tel.: 
06(20)4499644

Állás
  Római-parti szálloda gyakorlattal 
rendelkező konyhai kisegítőt keres. 
Érd: penzugy@alfaarthotel.hu

 Önállóan dolgozni tudó kőművest és bur
kolót keresek alkalmankénti munkára. Tel.: 
06303413423
 GDN ingatlaniroda keres értékesítő kollé
gákat budapesti irodájába. Ingyenes képzés, 
magas jutalék, profi csapat, jó hangulat! l. la

ki@gdningatlan.hu, +36706814500
 Gyakorlott, megbízható, nemdohányzó 
hölgy takarítást, vasalást vállal, rendes csalá
doknál, referenciával. Tel.: 06(30)2540862
 III. Bécsi út végén, parkkal rendelkező, 
5 lépcsőházas társasház, számlaképes, ügyes 
kezű gondnokot, kertészt-háztakarítót keres. 
Jelentkezni lehet írásban Pyramidon Kft. 
1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 3. E-mail: 
pyramidonkftkepviselet@gmail.com
 Irodai takarítást vállalok. Kolosy tér kör
nyékén. Tel.: 06(30)3027691
 Óbudai varrodába keresünk szakképzett 
var rónőket teljes munka időre, vasalónőt 4-6 
órás időre. Tel.: 06(30)948-
4392, nemethrudolf1@
gmail.com

kiadó
 Kolosy üzletházban 27 
m2 üzlet el adó, kiadó a főbe
járattal szemben. Tel.: 06(20) 
9426883
 A III. kerület Lajos ut

cában, egy 24m2es és 48 m2es üzlethelyi
ség kiadó. Érdeklődni: 06-30-34-22-998

Társkereső
 Megismerkednék rendezett életvitellel 
bíró bpi 70es özvegy úrral. Fiatalos özvegy 
asszony vagyok. Tel.: 06302759082

egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 12 alka
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)9669241

Az Óbudai Rehabi
litációs és Foglal
koztatási Központ 
fogyatékkal élő fi
ataljai idén is kéz
műves ajándékok
kal készültek az 
ünnepekre. Mun
ká ikat, kerámiatár
gyakat, fajátéko
kat, dísztárgyakat 
és szőnyegeket 
árusították az óbu
dai Auchan áru
házban, az Óbudai 
Kulturális Köz
pontban valamint 
a Flórián Üzletköz
pontban Fotó: Antal István
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Pályázati felhívás
Saroglya utcai építési telkek értékesítésére,  II. ütem
Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pá
lyázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön
kormányzat tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési telkek érté
kesítésére az alábbiakban részletezettek szerint

Magánszemélyek, befektetők figyelem! 
III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi 
környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15- 20 % beépítési lehető
séggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési 
telkek ELADÓK!  

Pályázható ingatlanok:
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 113 hrsz. alatti telek Terület: 1021 m2  
Irányár: 29 527 559 Ft + áfa, összesen: 37 500 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek Terület: 1034 m2    
Irányár: 29 921 260 Ft + áfa, összesen: 38 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 117 hrsz. alatti telek Terület: 1029 m2  
Irányár: 29 763 779 Ft + áfa, összesen: 37 800 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 118 hrsz. alatti telek Terület: 1000 m2  
Irányár: 31 732 283 Ft + áfa, összesen: 40 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 119 hrsz. alatti telek Terület: 1344 m2  
Irányár: 40 708 661 Ft + áfa, összesen: 51 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.200.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek Terület: 1584 m2  
Irányár: 43 622 205 Ft + áfa, összesen: 55 400 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.500.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek Terület: 1003 m2  
Irányár: 27 637 795 Ft + áfa, összesen: 35 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek Terület: 1000 m2  
Irányár: 27 559 055 Ft + áfa, összesen: 35 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 128 hrsz. alatti telek Terület: 1007 m2  
Irányár: 30 551 181 Ft + áfa, összesen: 38 800 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.900.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek Terület: 1099 m2  
Irányár: 28 740 157 Ft + áfa, összesen: 36 500 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 134 hrsz. alatti telek Terület: 1289 m2  
Irányár: 31 968 504 Ft + áfa, összesen: 40 600 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 135 hrsz. alatti telek Terület: 1006 m2  
Irányár: 29 133 858 Ft + áfa, összesen: 37 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 139 hrsz. alatti telek Terület: 1550 m2  
Irányár: 42 755 905 Ft + áfa, összesen: 54 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.400.000 Ft
Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 140 hrsz. alatti telek Terület: 1516 m2  
Irányár: 39 685 040 Ft + áfa, összesen: 50 400 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.000.000 Ft
Az ingatlant 24 m2 nagyságú területre vonatkozóan vezetékjog terheli, 
az ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a 
pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon 
ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az 
önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályá
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 
2016. február 1. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Va
gyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán 
(cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 14 órakor a Bp., III. kerü
let Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyi
ségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon ér
tesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jo
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbon
tást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat 
megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ön
kormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel
mében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tu
lajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok 
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 
1991. évi XXV. törvény 9. §a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg
hirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes va
gyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra
fusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi
ség és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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December 19én 17 órakor a Csillag
hegyi Közösségi Házban lép fel a 
Kerek zenekar. A zenekar Csoóri Ju-
lianna kisgyermeknevelő vezetésé
vel évek óta játszik rendszeresen 
népzenét a bölcsődékben.

- Honnan ered a bölcsődék 
népzenei programja? 

 Közel három éve vagyok kis
gyermeknevelő az Óbudai Egye
sített Bölcsődék intézményének 
egyik bölcsődéjében - meséli 
Csoóri Julianna.  Családi zene
karunk a Kerek zenekar ennek a 
programnak köszönhetően jött 
létre két és fél éve, és azóta aktív 
részese a bölcsődések életének a 
heti egy alkalommal megtartott 
élő népzenés foglalkozásnak kö
szönhetően. Egy alkalommal két 
bölcsődébe látogatunk el, majd a 
következő héten a gondosan ki
jelölt újabb bölcsődére kerül sor, 
és így tovább, forgásszerű meg
szervezésben.

Az „élő népzene a bölcsődé
ben” program ötletgazdája az in
tézményvezető asszony Tárnoki 
Erzsébet volt, aki megálmodta 
és létre is hozta. Ez egy forradal
mian új kezdeményezés az egész 
országban, hiszen az óvodákban 
már találkozhattunk ilyen fog
lalkozásokkal, de bölcsődékben 
eddig nem. Köszönetet és dicsé
retet érdemel Tárnoki Erzsébet, 
aki kitartó munkájával megte
remtette a lehetőséget, hogy 
ilyen korai életszakaszukban (0
3 évesen) már megismerkedhes
senek a gyerekek az élő zenével, 
hangszerekkel.

Magyar népzenét játszunk a 
gyerekeknek, népi hangszere
léssel, hegedűvel, brácsával, 
nagybőgővel és cimbalommal 
megszólaltatva.

- A Kerek zenekarral járja a 
bölcsiket. Mik a tapasztalatai a 
foglalkozásokkal kapcsolatban? 

 Tapasztalataim alapján azt 
tudom mondani, hogy nagyon jó 
hatással van a gyerekekre a zene, 

aktívan vesznek részt a jókedvű, 
felszabadult légkörű foglalkozá
sokon. Énekelünk, táncolunk, 
mondókázunk, hangszerekkel is
merkedünk. Örömmel látom, 
hogy egyre több külsős szülő je
lenik meg a pici gyermekével, 
babájával ezeken a napokon a ki
jelölt bölcsődékben, és hogy visz
szajárnak, szeretik. A többi gon
dozónő segítsége, motivációja 
sokat segít a munkámban, hiszen 
az ő feladatuk is példát mutatni a 
legkisebbeknek, és szerencsére 
minden alkalommal az összes 
bölcsődénkben ilyen szeretettel
jes, gondos kisgyermeknevelők 
támogatják a gyerekeket a zenés 
foglalkozásokon is.

- December 19-én karácsonyi 
koncertre várják a gyerekeket 
és szüleiket a Csillaghegyi Kö
zösségi Házba. 

 Ezen az adventi szombaton 
interaktív koncerttel szeretnénk 
kedveskedni, közös énekléssel 
és közös tánccal, karácsonyi 
hangulatba öltve. Kiss Gy. Lász-
ló tárogatóművész is fellép a 
koncerten, amely nagy megtisz
teltetés számunkra.

- Egy zenész családban az ün
nepekkor talán még nagyobb 
hangsúlyt kapnak a dalok, a kö
zös játék. 

- Én a nagymamámtól és édes
anyámtól tanultam a megannyi 
szép és értékeket őrző népdalokat, 
énekeket, nálunk mindennapos 
volt kisgyermekkorom óta az 
énekszó, és szerencsére a mai na
pig természetes, hogy „csak úgy” 
énekelünk, amikor énekelni tá
mad kedvünk. Karácsonykor kü
lön öröm, amikor édesapám meg
szólaltatja a dudáját és mi éneke
lünk rá, akkor érkezik meg hoz
zám a varázslat, a közös éneklés és 
együtt rezgés valóban csoda. Sze
retném, ha még nagyon sok csa
ládban megszületne karácsonykor 
a csoda a fa alatt, a lélekmelengető 
közös éneklés által.”

F. Nagy Ágnes

Kerek karácsonyIrodalmi Csillagdélután – Csillag mozi
Folytatódott az Irodalmi Csillagdélután elnevezésű programsoro-
zat a Csillaghegyi Közösségi Házban december 9én. Zala Péter 
fotós kiállítását nyitották meg. A képek december 18ig láthatók a 
Mátyás király út 1115. szám alatt.*Ezt követően Hajdú-Pataki Bé-
la költővel, a hajdani csillaghegyi Csillag mozi legendás, vaga-
bund vezetőjével beszélgetett Gyimesi László író, költő. Közre-
működtek a Veres Péter Gimnázium színjátszó növendékei.

Orgonakoncert
Az Óbudai Református Templomban december 16-án 18 
órakor orgonahangverseny lesz. A Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem orgona tanszakának hallgatói dr. Szabó Balázs 
felkészítő tanár vezetésével Felix MendelssohnBartholdy 6 or-
gonaszonátáját adják elő. A belépés díjtalan.

Karácsonyi Bach-kantáták
A békásmegyeri Megbékélés Házában a Wesley Schola és az 
Arco Kamarazenekar karácsonyi hangversenyére várják a közön-
séget december 21-én 19 órakor. Hangversenymester: Novákné 
Fazekas Ildikó. Vezényel: Németh Zsuzsanna. Közreműködik: Né-
meth Gabriella, Sassné dr. Berényi Eszter, Gyombolai Bálint, 
Homor Máté (ének). Két karácsonyi Bachkantáta hangzik el: 
Unser Mund sei voll Lachens, Uns ist ein Kind geboren. (A belépés 
díjtalan. Cím: Békásmegyer, Királyok útja 239. Újmegyeri tér)

Fénybenforgó kiállítás 
Verebes György festőművész kiállítása „Fénybenforgó” címmel 
nyílik meg december 11-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturá-
lis Központ San Marco Galériájában. A kiállítást Garami Gréta 
művészettörténész nyitja meg, az alkotó, Verebes György köz-
reműködésével. A 2016. január 15-ig ingyenesen megtekinthető 
kiállítás hétköznapokon 916 óra között látogatható. (Cím: San 
Marco utca 81.)
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó 
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés 
módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó ajánlatához 
a pályázat benyújtásától számított 60 napig 
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők 
vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat Raiffeisen 
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályá
zóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték 
befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték
ban, legkésőbb 2016. február 1.  (hétfő) 12 
óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai 
Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és 
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. 

Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány 
letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti 
címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 
14 órakor a Bp. III., kerület Mozaik utca 7. sz. 
alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztve
vőket levélben vagy telefonon értesítjük a pá
lyázat eredményéről. A pályázat kiírója fenn
tartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat 
kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást köve
tően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű lici
tet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a 
Magyar Államot minden más jogosultat meg
előző, valamint az egyes állami tulajdonban lé
vő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény ér
telmében a Tatai Önkormányzatot elővásár-
lási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rende
zése érdekében, az állam által az állampolgá
rok tulajdonában igazságtalanul okozott károk 
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. 
törvény 9. §a értelmében a kárpótlásra jogo
sultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási 
jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj
donában lévő egyes vagyontárgyak elidegení
téséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. parag-
rafusában meghatározottak szerint szerződés-
kötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az értékesítési, helyiség és telekhasznosí
tási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala
mint a következő internetes hirdetési fórumok
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
 Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ÜDÜLŐ ingatlan értékesítésére

Tat án ,  üdü lőövez e tben ,  a z  Ö reg t ó t ól  10  pe rc ny i  sé t á r a ,  f öld sz i n t  +  emele t  + 
já rha t ó  l apos t e t ős  k ia la k í t á sú ,  7  szobá s ,  21  fé rőhelye s ,  mű ködő,  ön kor má ny 

z a t i  t u l a jdonú  üdü lő  ELA DÓ! 
Tat a ,  Őz u .  10 -12 .  4367,  436 8  h r sz - ú

t e lek t e r ü le t :  360  m 2  +  360  m 2 =  720  m 2 

Ö veze t i  be sorolá s:  Ü hTÓ I K
A ké t  t e lek  eg y üt t  ke r ü l t  beé pí t é s r e ,  i ke rhá z  je l leg ű  beé pí t é s sel ,  1973 -ba n . 

A z  i nga t l a n  ös sz köz műve s ,  a  221,5  m 2 ha sz nos  a l ap t e r ü le t ű  üdü lőé pü le t  t é l i 
e s í t e t t ,  f ű t é sé t ,  meleg v í z  e l l á t á sá t  gá z k a z á n  b i z t os í t ja .   

A z i ngat lanok e g y üt te s  i rányára:  32 . 5 0 0 .0 0 0  Ft  (á fa  mente s) 
Pá lyá z a t i  b i z t os í t ék :  3.250.0 0 0  Ft . 

A helysz í n i  meg t ek i n t é s  sz a k ma i  kol légá k  körbeveze t é sével  b i z t os í t o t t . 
A megtekintéshez időpontot egyez tetn i az alább megadot t telefonszámokon lehet.

Folytatták idei sikersoroza
tukat az Óbudai WDSE aero
bikosai. 

A portugáliai Euró
p a  b a j n o k s á go n 

Kőrösi Kitti, Cserdi 
Zsófia, Szarvas Gabri
ella és Szabó Júlia a 
step válogatott tagja
ként ezüstérmet nyert. 
Meleg Dóra az aero
dance válogatottal a do
bogó 3. fokára állhatott. 
Kárpáti Noémi, Bujdosó 
Renáta, Lőcsei Zoltán 

trió kategóriában bra
vúrral a döntőig jutott. 
A nemzetek versenyé
ben a magyar válogatott 
Európabajnoki címet 
nyert. A junior korosz
tályban Hajdú Kata és 
Bálint Júlia életük első 
Ebjén kiválóan helyt
álltak és a mezőny első 
felében végeztek. 

A versenyzők és edző
ik  Sinkó Andrea, Sipos 
Mónika, Hubacsek Lász
ló - rövid pihenő után 
megkezdik a felkészülést 

a 2016os szezonra és a 
koreai világbajnokságra. 

(Az Óbudai WDSE Óbu
da-Békásmegyer Önkor

mányzatának kiemelt tá
mogatottja.)

Európa-bajnoki cím nemzetek kategóriában 

Karbantart a Nordic Walking 
Az Óbudai Nordic Walking Klub 2014 áprilisában kezdte 
meg működését. Az Óbudai Szabadidőpark erdős terüle-
te  remek lehetőséget kínált, innen eredt az ötlet, hogy te-
ret adjanak a természetjárás adta kikapcsolódásnak. Ezt 
a sportot minden korosztály űzheti; a senior korúaknak is 
szeretnének lehetőséget adni, hogy egy csapathoz tarto-

zás élményével és a rendszeres testmozgással tartsák karban testüketlelkü-
ket. A klub jelenleg 1520 fő részvételével működik.
Itt az őszitéli szezon, az edzések időpontjai módosultak: október 18tól az 
edzéseket vasárnap 10-től 11 óráig tartják a Laborc utcai Szabadidőparkban, 
Szedlák Gábor edző vezetésével. 
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.3017.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779. 
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap első péntek 17-18 között (2016. január 8.) Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
  minden hónap első hétfő 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 1718 között Táborhegyi Népház,  Toronya u. 
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 1718 között Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  4378930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá mú 
egyé ni vá lasz tó ke rü let ön kor
mány za ti kép vi se lő je min den 
hó nap el ső he té ben, szer dán 
16.30tól 17.30 órá ig az MSZP 
III. ke rü le ti iro dá já ban: Mó kus 
ut ca 13. Tel.: 2448036. 

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
302116111es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu email cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) fogadóórája decemberben és 
2016 januárjában szünetel.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) fogadóórája december
ben és 2016 januárjában szünetel.
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 
17 órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-
6992214es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

 Fizetett politikai hirdetés
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) 
egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. ke-
rület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lé-
vő, Árpád utcáról nyíló telekingatlan értékesítésére az 
alábbiakban
III. kerületben, CsillaghegyBékásmegyer határában, a Duna fe
lőli oldalon L4-III-O/A övezetbe tartozó, 35 % beépítési lehető
séggel rendelkező önkormányzati tulajdonú MÉLYFEKVÉSŰ 
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Az övezet területén legfeljebb egy, 
kétlakásos lakóépület helyezhető el. Az Árpád utcában elektro
mos áramellátás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.  

Pályázható ingatlan:
Bp., III. ker. Árpád utca 63906/3 hrsz. alatti telek 
Terület: 397 m2

Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft
A telkek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. 
táblázat tartalmazza. A fenti adatok tájékoztató jellegűek, 
ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a 
kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési 
jogszabályok az irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megaján-
lott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó 
nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-
dására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számí
tott 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak 
az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonyla
tot zárt borítékban, legkésőbb 2016. február 1. (hétfő) 12 óráig 
van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Érté
kesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. 
Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen át
vehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2016. február 1-jén 14 órakor a Bp., 
III. kerület Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő 
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevő
ket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. 
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb 
vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően to
vább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy 
a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. 
évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden 
más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban 
lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkor-
mányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdoná
ban igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 
1991. évi XXV. törvény 9. §a értelmében a kárpótlásra jogosul
tat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő 
egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) 
rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződés-
kötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesí
tési, helyiség és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os 
és a +36 1 430-3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újság
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon
lapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: 
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály    

Békés, boldog 
ünnepeket kívánunk! 

Európai Föderalisták 
Magyarországi Egyesülete

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

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

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

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 2670524, 2670525.

Email: 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 a Ka bar ut ca 11. szám alat ti 
Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent
ke zés szük sé ges a 06(30)365-0862-
es szá mon, ahol kü lön időpont egyez
te té sé re is mód van.

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

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

Az Óbudai Bölcsisekért Alapítvány jóvoltából a Kerék bölcsődében is él
vezhetik a gyermekek a sószoba jótékony hatását. A LAPICIDA Bt. (Faze
kas Tamás) kivitelezésével és a szülők támogatásával készült el. Köszön
jük ezt a szép karácsonyi ajándékot!

Sószoba a Kerék bölcsődében

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

Fotó: Antal István
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