XXII. évfolyam 17. szám • Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban • 2016. szeptember 16.
Aquincum • Aranyhegy • Belső -Óbuda • Békásmegyer • Békásmegyer-Ófalu • Csillaghegy • Csúcshegy • Filatorigát • Hármashatár-hegy • K aszásdűlő • Mátyáshegy
• Mocsárosdűlő • Hajógyári-sziget • Remetehegy • Rómaifürdő • Római-part • Solymárvölgy • Táborhegy • Testvérhegy • Törökkő • Újlak • Ürömhegy

Egészségkörút Óbudán
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Folytatódik az ingyenes egészségügyi
szűrőprogram-sorozat: szeptember 17én a IX. Nemzetiségi és Civil Napon.

Elkészült a Pöttömház
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Pályázati pénzből újult meg a Meseerdő Óvoda 2004 óta üresen álló épülete a Váradi utcai telephelyen.

Takarítsuk ki Óbudát!
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Az immár hagyományos őszi takarítási akciót október 3-tól 16-ig rendezi az
önkormányzat a városrészben.

Emlékhely a lengyel Szolidaritás mártír papjának

Fotó: Sánta Balázs

Boldoggá avatott Jerzy Popieluszkónak, a lengyel Szolidaritás papjának – akit 1984-ben, 37 éves korában gyilkolt meg a kommunista politikai rendőrség – alakíttatott ki emlékhelyet az önkormányzat és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Szentendrei úti Kövi Szűz Mária templom melletti területen. Az emlékhelyet Snell György esztergom-budapesti segédpüspök és Krzysztof Grzelak, a budapesti lengyel templom plébánosa áldotta meg. Az emlékmű, egy kövekből kirakott rózsafüzér, Fáskerti István szobrászművész alkotása
Tudósítás a 2. oldalon

Jól tanuló, jól sportoló ösztöndíjpályázat

Az önkormányzat támogatásával az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. a 2016/2017. tanévre is kiírja a „Jól tanuló, jól sportoló” ösztöndíj-pályázatot. Az ösztöndíj-pályázatot azoknak a III. kerületben lakó
és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulóknak írták ki, akiknek a 2015/2016. tanév végén a tanulmányi eredménye elérte vagy meghaladta a 4.00 átlagot. A havi 10 ezer forint sportösztöndíjban idén is minimum 25 diák részesülhet, 10 hónapon keresztül. Benyújtási határidő: szeptember 30. Pályázat a 28. oldalon

Megjelenésünk

Lapunk következő száma
szeptember 30-án, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a www.obuda.
hu honlapon.

Burgonyaakció októberben!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 13-án és 14-én szervezi a kedvezményes
Burgonyavásárlási akciót. (A részletekről következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.)
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Emlékhely a lengyel Szolidaritás mártír papjának
lehessen a jó és legyőzhesse a rosszat, ehhez
belül szabadnak kell maradni, még akkor is, ha
le akarják igázni, együtt
maradni az élet minden
terén. Mint Isten gyermekei nem lehetünk rabszolgák. Mi, Istennek
gyermekei a szabadság
örökösei
vagyunk.”
- Ezek a mondatok ma is
épp annyira időszerűek,
mint akkor – zárta sza
vait a polgármester.

Boldoggá avatott Jerzy
Popieluszkónak, a lengyel
Szolidaritás papjának alakíttatott ki emlékhelyet az
önkormányzat és a Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat
a Szentendrei úti Kövi Szűz
Mária templom melletti területen. A parkot szeptember
11-én avatták fel.

Ki volt Jerzy
Popieluszko?

Boldog Jerzy Popie
luszko a munkások test
vére, szegények gyámo
lítója, üldözöttek védel
mezője. A lengyel szoli
daritás papja. Krisztus
vértanúja, aki életét adta
felebarátaiért és hazájá
ért. 1947. szeptember 14én született Suchowo
lában. Varsó Zoliborz
kerületében, a Kosztka
Szent Szaniszló egyház
község
plébánosaként
1980-ban rendszeresen
misézett a kohóművek
sztrájkoló munkásainak,
a független Szolidaritás
megalakulása után pedig
a szakszervezet országos
lelkipásztora lett. A ha
diállapot 1981 decemberi
bevezetése után karitatív
munkát végzett, jogi és
orvosi segítséget szerzett
az internáltaknak és csa
ládtagjaiknak. Lengyel
országért
bemutatott
szentmiséi óriási töme
geket vonzottak.
A titkosrendőrség em
berei 1984. október 19én Torun városánál köz
úti ellenőrzést színlelve
megállították kocsiját.
Ezután a papot összever
ték, a csomagtartóba tet
ték. A betömött szájú,
összekötözött pap nem
sokkal később megful
ladt. Holtteste, amelyet a
Visztula egyik víztáro
zójába dobtak, öt nappal
később került elő. Nov
ember 3-ai temetésén

250 ezer ember vett
részt. Jerzy Popieluszkót
2010. június 6-án Varsó
ban avatták boldoggá.

Emlékhely
a mártír papnak

Bús Balázs polgármes
ter Kövi Szűz Mária bú
csúnapján és a hozzá kap
csolódó megemlékezésen
személyes emlékein ke
resztül idézte fel, mit je
lentett neki Jerzy Popie
luszko atya példája, és a
lengyel katolikus egyház
szelíd, de határozott kiál
lása. A Kövi Szűz Mária
Plébánia-templommal
szemközt, a kövekből ki
rakott rózsafüzér boldog
Jerzy Popieluszko mártí
romságára emlékeztet mondta a kerület vezető
je, aki hozzátette: - Bár
egyre kevesebben ismerik
élettörténetét és lelkisé
gének gazdagságát, ne
künk beszélni kell róla,
mint ahogy ezek a kövek
is teszik Fáskerti István
kőszobrász-művész értel
mezésében. Számunkra a
szabadság már a minden
napok természetes része,
miközben súlyos emléke
ket őrzünk azokból az
időkből, melyben az Is
tenhit tagadása a fegyve
res hatalom egyik fő alap

• Az ünnepségen részt vett mások mellett Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő, Csúcs Lászlóné, a Lengyel Nemzetiségi
Parlament szószólója, Wesolowski Korinna, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint
Óbuda-Békásmegyer testvérvárosának, Varsó
Bemowo kerületének polgármestere Michal
Grodzki és az őt kísérő delegáció.

vetése volt. Hálás vagyok
a sorsnak, hogy azokban
a gondterhes években
Bajcsy Lajos atya a len
gyel zarándoklatok meg
szervezésével erősítette
bennünk a reményt. Be
szédében felidézte, hogy
1985. október 20-án Óbu
dán az Inconnu „művész
csoport” szervezésében
kiállítással egybekötött
megemlékezést
tartott
Molnár Tamás képzőmű
vész az Arteria Galéria
néven ismert Lajos utcai
lakásán, elsőként reagál
va Popieluszko meggyil
kolására.
Megköszönte továbbá
Molnár Imrének, hogy
felvillantotta a ’80-as
évek Lengyelországának

másik arcát. Azoknak a
nagyszerű embereknek a
történetét, akik beverték
a kommunizmus kopor
sójába a szegeket. Popie
luszko atya, Wyszynski
kardinális és Szent II. Já
nos Pál pápa közöttük is
az elsők között szerepel.
Tetteik felidézése annál
is inkább időszerű, mivel
Kelet-Európában a balol
dal tevékenységéről egé
szen más tapasztalatokat
szerezhettek az embe
rek, mint Dél-Ameriká
ban. A mártír lelkipász
tor tisztelőinek köszön
hetően fennmaradt élete
utolsó beszédének leira
tában ez áll: „Meg kell
őrizni az embernek a
méltóságát, hogy több

• Az emlékhelyet Snell György esztergom-buda
pesti segédpüspök és Krzysztof Grzelak, a budapesti lengyel templom plébánosa áldotta meg. Az
emlékmű, egy kövekből kirakott rózsafüzér, Fáskerti István szobrászművész alkotása.

Fotók: Sánta Balázs

„Összefogásra
van szükség!”

Soltész Miklós egyhá
zi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolato
kért felelős államtitkár
felidézte: Jerzy Popie
luszko erőt és hitet adott
a börtönbe zárt, üldözött
munkásoknak és család
jaiknak, munkásságának
pedig egyenes következ
ménye volt az őt ért soksok fenyegetés, támadás,
de a hívők szeretete is.
Jerzy Popieluszko meg
gyilkolása után a hatósá
gok nem akarták elis
merni, hogy mi történt,
sok millió lengyel fogott
össze, leálltak a gyárak,
üzemek, míg végül a ha
talomnak engednie kel
lett. Az államtitkár sza
vai szerint erre az össze
fogásra van szükség ma
is, amikor Európán belül
a kereszténység lenézé
sét, kigúnyolását, Euró
pán kívül, a keleti orszá
Folytatás a 3. oldalon
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gokban pedig az újabb
keresztényüldözést ta
pasztaljuk. Hozzátette: a
lengyel és a magyar nép
közötti szolidaritás erős,
és ha ezt ki tudjuk ter
jeszteni a Közép-európai
nemzetekre és Európára
is, akkor az elhozhatja a
kereszténység győzel
mét.
Roman Kowalski, Len
gyelország
budapesti
nagykövete úgy fogal
mazott: Jerzy Popie
luszko sok embernek
már történelem, de ne
künk még emlék, és fon
tos látni, hogy tragikus
halála nem hiábavaló, hi
szen ma is ugyanaz fon
tos nekünk, ami akkor a
lengyeleknek és a ma
gyaroknak fontos volt. A
Bölcsődék, óvodák, általános iskolák, gimnáziumok,
szociális és egészségügyi
intézmények szerepelnek
azon a listán, mely az önkormányzat 2016-os évi felújításait összegzi.

(Boldog Jerzy Popie
luszko emlékhelye a Len
gyel-Magyar Szolidaritás évében, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a kezdeményezésére, a Kövi Szűz Mária plébánia együttműködésével valósult meg.
Támogatást a megvalósításhoz a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségétől, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárságától,
a
Fővárosi Lengyel Önkormányzattól és ÓbuA Nowysaczi járási és a gorlicei Solidaritas képviseletében megjelent Dariusz Mroczeke és da-Békásmegyer
Lenfelesége, Jerzy Popieluszko szülőföldjéről való földet hozott magával abból a célból, hogy
gyel
Nemzetiségi
Önkorazt elhelyezzék az emlékparkban ültetett tölgyfa tövében
mányzatától kapott Óbunagykövet megköszönte lengyel-magyar barátsá nek, hanem kötelességé da-Békásmegyer ÖnkorBús Balázsnak, hogy a got nem csak szlogen nek is tekinti.
mányzata.)

Több mint 620 millió forint intézmény felújításra

T

öbb száz millió fo
rintos költséggel szá
mol a III. kerület önkor
mányzata, melyet a vá
rosrészben található köz
intézmények karbantar
tására, esetenként teljes
felújítására kell költeni.
A listán szereplő 9 böl
csőde és 11 óvoda állag
megóvási munkálatai kö
zött legtöbbször a padlót
fedő, elöregedett PVCburkolatokat kellett cse
rélni, a vizesblokkokat
felújítani. Több helyen a
nyílászárók korszerűsíté
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sét is elvégezték. Az óvo
dákra 124 millió forintot
fordít a kerület, a Mese
erdő Óvoda „Pöttömház
nak” teljes felújítása eb
ben nincs benne. Azt a
Nemzetgazdasági Mi
nisztériummal közösen

Kerék utcai Gyerek KönyvMegálló

Immár a negyedik Gyerek KönyvMegállót adja át az
Óbudai Platán Könyvtár az önkormányzat támogatásával szeptember 16-án 15 órakor a Kerék utcai
Máltai játszótéren. Az ünnepségen résztvevő gyermekeknek Kovácsovics Fruzsina ad koncertet.

Német klubtalálkozó

A nyári szünet után újra minden hónap utolsó szombatján Tritsch-Tratsch-Treffen – Német klubtalálkozót tartanak. Egyúttal a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület új iroda- és
klubhelyiségét (Szőlő utca 78.) szeptember 24-én
15 órakor megáldja Bajzáth Ferenc, az ÓbudaHegyvidék Szentháromság Plébánia plébánosa,
majd ezt követően Gálosfai Jenőnével „Mesél Óbuda múltja” című legújabb könyvéről beszélgetnek.

volt a legtöbb mun
ka, hisz itt (ugyan
csak a Nemzetgaz
dasági Minisztéri
um pályázati forrá
sának köszönhető
en) teljes ablakcsere
rekonstrukció tör
tént. A korszerűsí
tési munka 126,5
millió forintba ke
rült, a 95 milliós ál
lami forrást az ön
kormányzat egészí
Fotók: Sánta Balázs
tette ki. A pótlóla
134,8 millió forintból gos önkormányzati forrá
korszerűsítették. A pá sok a kapcsolódó munkák
lyázaton elnyert összeg elvégezését (villámhárító
63,6 millió forint volt.
szerelés, parketta felújítás,
A középiskolák közül az két alagsori terem egybe
Árpád Gimnáziumban nyitása) fedezték. A nyári

állagmegőrző munkák az
Óbudai Szociális Szolgál
tató Intézmény házait, or
vosi rendelőket, a Védőnői
Szolgálat épületeit, továb
bá az Óbudai Rehabilitáci
ós és Foglalkoztatási Köz
pont két kis műhelyét és a
Víziorgona utcai családse
gítőt érintették.
A III. kerület az intéz
ményeire a nyári felújítá
sok során több mint 620
millió forintot költött. Az
óvodákra 260 millió, ál
talános iskolákra 104
millió, gimnáziumokra
164,3 millió, a további in
tézményekre pedig ös�
szesen 92,3 millió forin
tot fordított.

Szavaznak a képviselők
a Bud Spencer parkról

mogatja, hogy Kaszás
dűlőn a Búza utca-Köles
utca-Szérűskert
utcaZab utca közötti füves
terület egy részét Carlo
Pedersoli művészneve
után Bud Spencerről ne
vezzék el.
A közterület-elneve
zés folyamatának követ
kező lépcsője, hogy a
képviselő-test ület nek
kell megszavaznia a ja
vaslatot. Amennyiben
támogatják az előter
jesztést, akkor a végső
döntést a közterület-el
nevezésekben illetékes
Fővárosi
Közgyűlés
hozhatja majd meg.

Véget ért a véleményfelmérés, szeptemberben szavaznak a képviselők arról, javasolják-e a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy Kaszásdűlőn
parkot nevezzenek el Bud
Spencerről.

Ó

buda-Békásmegyer
Önkormányzatának
elve, hogy a kerület lako
saival közösen, velük
egyetértésben és a szabá
lyok betartása mellett
hozza meg a helyi polgá
rokat érintő döntéseket, a

közterület-elnevezésekkel
kapcsolatban pedig már
2006 óta kikérik a környé
ken lakók véleményét. Így
történt ez a Kaszásdűlőre
tervezett Bud Spencer
park esetében is: a felve
tést követően az önkor
mányzat a környéken élők
véleményét kérte. Szavaz
ni lehetett online az
obuda.hu oldalon, e-mail
ben, vagy személyesen a
Pethe Ferenc téren.
A véleményt formálók
döntő többsége (96%) tá

Önkormányzat – Beruházás
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További fejlesztések várhatók Óbudán
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a saját bevételei mellett a jelek szerint a jövőben is igyekszik kihasználni minden olyan lehetőséget a kerület földalatti közműveinek és a felszíni létesítményeinek fejlesztéséhez, amelyet a Fővárosi
Önkormányzat, az állam, vagy akár az Európai
Unió forrásai lehetővé tesznek. Noha Puskás Péter (Fidesz-KDNP) alpolgármester egyben választókörzettel (12. számú) is rendelkező egyéni
képviselő, elsősorban a megvalósult, illetve a
tervezett nagyobb kerületi beruházásokról kérdeztük.

cióhoz. A kivi
teli tervek ezek
ben a hetekben
elkészülnek, és
a jövő év elején
akár szerződés
sel is rendel
kezhetünk a ki
vitelezőt illető
en. A projekt
két évet vesz igénybe és
két ütemben valósul meg

Új vásárcsarnok liárd forint hitelt ve azért, hogy a vásárcsar

- Mi az, amit Óbudán
az elkövetkezendő időszakban a legfontosabb
beruházásnak tart?
Ebben a ciklusban a
Békásmegyeri
Vásár
csarnok fejlesztése a leg
jelentősebb megoldandó
feladat. Ez egy ’60-as
években épült csarnok,
amely mára elég lerom
lott műszaki állapotba
került, így a kor követel
ményeinek már nem felel
meg, ezért régi vágyunk
a teljes rekonstrukciója.
Óbu d a -Bé k á s meg ye r
Önkormányzata tavaly a
központi költségvetésből
kapott 1,6 milliárd forin
tot, amiből 1 milliárd fo
rint a Békásmegyeri Vá
sárcsarnok újjáépítésére
fordítható. A mi számítá
saink szerint azonban az
egész
épületegyüttes
bontásával, az új meg
építésével és az összes
kapcsolódó közterület
teljes rekonstrukciójához
legalább 4,5 milliárd fo
rint szükséges. A képvi
selő-testület egy rendkí
vüli nyári ülésén döntést
hozott arról, hogy 4 mil

szünk fel a projekt meg
valósulása érdekében.
Ugyanakkor nem zárha
tó ki annak a lehetősége
sem, hogy olyan további
állami támogatáshoz jut
hatunk, amely részben
vagy egészben felesle
gessé teszi a hitel felvé
telét. Elmondható tehát,
hogy így vagy úgy a fe
dezet kilencven százalé
ka biztonsággal rendel
kezésre áll a rekonstruk

nok végig működni tud
jon. Először felépül az új
vásárcsarnok a mostani
vállalkozói piac helyén,
majd oda átköltözik a ré
gi csarnok, ezt követően
lesz elbontva a régi épü
let.

Uniós pénzekből

- Milyen további forrásokat tud igénybe venni
az önkormányzat a fejlesztési igényekhez?

Békásmegyer

- Fontos számunkra az
európai uniós források
minél hatékonyabb becsa
tornázása a kerület életé
be. Ezért elindultunk egy
épületenergia-hatékony
ságot célzó úgynevezett
KEHOP-pályázaton, ami
a hagyományos nyílászá
ró csere és külső homlok
zatszigetelést magában
foglaló projekt, illetve ha
marosan beadjuk az úgy
nevezett VEKOP-pályá
zatunkat, amely leromlott
állapotban lévő település
részeknek a fejlesztését
szolgálja. A projekt Bé
kásmegyer hegy felőli ol
dalát érinti, és elsősorban
önkormányzati bérlaká
sok felújítását célozza, il
letve ehhez kapcsolódó
szociális, egészségügyi
jellegű szoft elemek való
sulnak meg annak érde
kében, hogy a lakosság
életszínvonalát,
mun
kához jutását tudjuk segí
teni.
Most ősszel átadunk
egy óvodát a Váradi ut
cában, ami ugyancsak
európai uniós támoga
tásból valósul meg. Az
előző évekhez hasonlóan
tehát minden olyan lehe
tőséget ki tudtunk hasz
nálni, ami a közép-ma
gyarországi
régióban
rendelkezésre állt.

tal kiírt TÉR-KÖZ pá
lyázatot, amin első alka
lommal a Heltai Jenő téri
vásárcsarnoktól északra
található közterület – a
Madzsar József utcával
párhuzamos terület –,
megújításával indultunk.
Örömmel mondhatom,
hogy a projekt befejező
dött, a műszaki átadásátvétel lezárult. Ennek
folytatása is lesz egy 500
millió és egy 250 millió
forintos pályázati lehető
ség formájában. Mind
kettőn indulni szándéko
zunk, a nagyobbik ös�
szeget a békásmegyeri
piac beruházásába sze
retnénk becsatornázni, a
kisebbel pedig két III.
kerületi közterület reha
bilitációját kívánjuk meg
valósítani.

Csatornaés útépítés

- Melyek azok a beruházások, amelyek már
most láthatóan megtörténhetnek a következő
években?
Nagyon jelentős csa
tornaépítés történt a Fő
városi
Önkormányzat
beruházásában a kerület
ben Aranyhegy, Üröm
hegy és Péterhegy térsé
gében, amely kivitelezé
sek nagyrészt befejeződ
tek. Ezeket követően az
Fejlesztés
önkormányzat a rendel
Békámegyeren kezésére álló forrásai
Kiemelném még a Fő függvényében igyekszik
városi Önkormányzat ál elkezdeni az útépítéseket
ezeken a helyeken. Azo
kon a területeken, ame
lyek kimaradtak az első
nagyobb kör csatornázá
sából, azok a Fővárosi
Önkormányzat
tervei
szerint
jó
eséllyel
2018-ban sorra kerülnek,
amihez a tervezés folyta
tódik.

Villamossal
a vasútig

Fontos lépés lesz az
óbudaiakat
közelről
érintő 1-es villamos
meghosszabbítása a Bé
csi úton a vasúti átjáró
ig, így a fonódó és az 1es villamos egyes sze
Fotó: Sánta Balázs

Folytatás az 5. oldalon
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A Csillaghegyi-öblözetről a Budapestinfón
irányítani. Az árvízvédel
mi mű építésének akadá
lyozása egy ponton túl elér
heti a közveszélyokozás ha
tárát. Budapest utolsó véd
telen partszakaszáról, 55
ezer ember élet- és vagyon
biztonságáról van szó – tet
te hozzá a főpolgármester.
A Fővárosi Önkor
mányzat a Duna rómaiparti szakaszán négy tá
jékoztató táblát helyezett
ki, amelyeken a látvány
tervek mellett egyes

Kikerültek a Római-part
négy helyszínére és a főváros honlapján is láthatók
már a mobilgátról és az azt
kísérő beruházásokról készített látványtervek - jelentette be a szeptember 2-ai
Budapestinfón, szokásos
pénteki sajtótájékoztatóján
Tarlós István főpolgármester, miután aznap reggel
csaknem kétórás konzultációt folytatott Orbán Viktor
miniszterelnökkel.

A

főpolgármester a
tájékoztatón egyéb
témák ismertetése mel
lett bemutatta a Csillag
hegyi-öblözet árvízvé
delméhez
kapcsolódó
látványterveket, melye
ket rövid ismertetők kí
séretében a Római-par
ton négy helyszínen is
kihelyeztek, s amelyek a
főváros hivatalos hon
lapján is megtekinthe
tők. Tarlós István hang
súlyozta: rosszindulatú
és őrült fikció, hogy
tönkre akarjuk tenni a
környéket.
Nemcsak
megmarad a part hasz
nálhatósága, hanem an
nak minősége egyértel
műen javulni fog.

A főpolgármester a mo
bilgáttal kapcsolatban el
mondta,
elképzelhető,
hogy új tervezőt kérnek fel
a megvalósításhoz, mert
számukra „elviselhetetlen
módon” elhúzódik a terve
zés. Lehetséges, hogy a
tervezés elhúzódása miatt
az eddigi tervező helyett a
Fővárosi
Csatornázási
Művek Zrt-vel fogják el
végeztetni a munkát.
Tarlós István úgy fogal
mazott: lehet kezdeni
cirkuszolni a római-parti
gát miatt a katasztrófaturis
táknak, meg lehet akadá
lyozni a védműépítést fizi
kailag is, de ha lesz komoly
árvíz és kár, a károsultakat
a Ligetvédőkhöz fogom

Békásmegyer
Folytatás az 4. oldalról

relvényei is kijárnak
majd ehhez az inter
modális csomópontig,
ahonnan az 1-es villa
mossal elérhetők lesz
nek a pesti oldali közle
kedési célpontok, míg a

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs

fonódó villamossal pe
dig a dél-budai terület
is. Ennek a fővárosi be
ruházásnak a megvaló
sulása 2018-ban várha
tó, jelenleg a tervezés
szakaszában
járunk,
amiben részt veszünk,

részletekről is tájékoztat
ja az érdeklődőket (www.
budapest.hu). A terveket
bemutató tájékoztató táb
lák a Kadosa utcánál, a
Rozgonyi Piroska utcánál,
a Losonc utcánál és Pün
kösdfürdő utcánál találha
tók. A csillaghegyi öblözet
árvíz elleni védelme a
2020-ig tartó „Európai
uniós programozási idő
szak alatt támogatható fő
városi városfejlesztési pro
jektek” közé tartozik.

és a magunk lehetőségei
szerint segítjük.
- Milyen felújítások
voltak és milyenek várhatók közvetlenül a választókerületében, illetve annak környezetében?

- Korábban átadtuk a
Dózsa György út és az
Ürömi út kereszteződésé
ben a jelzőlámpás csomópontot, ami igyekszik
megoldani a környék túl
terheltségét, bár a legna
gyobb problémája az érin
tett térségnek az ottani
HÉV-kereszteződés, ahol
a reggeli és az esti idősza
kokban a sűrű HÉV-for
galom miatt az út áteresz
tőképessége lassú. Az el
készült útkereszteződés
lámpás
megoldásával
mégis könnyebben és biz
tonságosabban járható,
mint korábban volt. A
körzetet tekintve fontos
még megemlíteni a Má
tyás király út tervezett re
konstrukcióját. Az útpá
lya szerkezete és a hozzá
kapcsolódó közterületek
is elég rossz állapotban
vannak, amelyek fővárosi
beruházásban remélhető
leg 2017-ben, de legké

sőbb 2018-ban újulhatnak
meg.

Mozi
Csillaghegyen

A környéken élőknek
fontos pont a Csillaghegyi
Közösségi Ház, ahol egy
közelmúltban meghozott
döntés értelmében kísér
leti jelleggel mozi is bein
dul, első körben az ottani
kiállításokhoz,
progra
mokhoz kapcsolódóan, ám
amennyiben sikeres, lesz
lehetőség a bővítéséhez. A
Csillaghegyi Strand múltja
miatt is nagy beágyazott
sággal bír a kerület lakói
körében, ezért mindenki
nek öröm, hogy a főváros
és a Budapest Gyógyfür
dői és Hévizei Zrt. előké
szített egy beruházást,
amely szerint új uszoda
épül ott, valamint a máso
dik ütemben a strand tel
jes területe megújul.
Bodzay Zoltán

Egészségügy – Szociális
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Az Óbudai Társaskörben
rendezték a XIII. Óbudai
Orvosnapot és az Óbudai
Egészségügyi Szakdolgozók IX. Tudományos Napját
szeptember 10-én.
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Óbudai Orvosnap a Társaskörben

Fókuszban a vese

A

z esemény ÓbudaBékásmegyer Önkor
mányzata, a Magyar Or
vosi Kamara Budapesti
Területi Szervezete, a
SpringMed kiadó, vala
mint a Szent Margit Kór
ház Vese Alapítványa tá
mogatásával jöhetett létre.
Az akkreditált konferenci
án a beteg veséről, a szűrő
vizsgálatok jelentőségéről
és a vesebetegséggel élők
komplex ellátásáról ta
nácskoztak a résztvevők.
A kongresszuson közel
kétszáz, a III. kerületben
dolgozó egészségügyi szak
ember vett részt, emellett
vidékről is többen fontos
nak tartották, hogy eljöjje
nek a továbbképzésre.
Dr. Badacsonyi Szabolcs, a Szent Margit Ren
delőintézet cégvezetője és
a Szent Margit Kórház fő
igazgatója köszöntőjében

Fotók: Antal István

kiemelte, hogy a rendez
vény lehetőséget kínál a
kerületi háziorvosoknak,
szakorvosoknak és szak
dolgozóknak egyrészt a
rendszeres továbbképzés
re, másrészt pedig a közös
gondolkodásra, ezzel is
hozzájárulva az itt élők
egészségtudatosságának
erősítéséhez, valamint a
betegek magas szakmai

Egészségkörút Óbudán
Óbudai Piknik
– IX. Nemzetiségi és Civil Nap

Ingyenes egészségügyi szűrőprogramsorozat: 2016. szep
tember 17. (szombat)
9-17 óráig. Helyszín:
Békásmegyer Ófalu
Szent József Ház,
Templom utca 18.
A Szent Margit Rendelőintézet munkatársai a következő
szűréseket végzik: In
Body testösszetételmérés; táplálkozási
tanácsadás; vérnyomásmérés; anyajegyszűrés; hallásvizsgálat; CO-,
COPD-mérés. (www.obudairendelok.hu)

Baba-mama klub a rendellenességgel
született gyermekekért

Minden hónap második péntekén, 9-től 11 óráig baba-mama klubot tartanak a veleszületett rendellenességgel világra jött gyermekeknek és anyukáiknak, illetve az érintett kismamáknak, a védőnők és
sorstárs segítő szolgálat közös szervezésében. A
helyszín: a békásmegyeri, Egészséges Tanácsadó.
A belépés díjtalan. Érdeklődni illetve jelentkezni a
fustmilan_babamamaklub@freemail.hu címen lehet. (A jelentkezés nem feltétele a részvételnek, de
megkönnyíti a szervezést. Cím: Füst Milán utca 28.)

színvonalú és hatékony el
látásához.
Prof.
Dr.
Reusz
György,
a
Magyar
Nephrológiai Társaság
elnöke és a Nemzeti Ve

se Program szakmai ve
zetője bemutatta azt a
széleskörű programot,
mellyel az országot jár
va sikeresen hívják fel a
figyelmet a vesebetegsé

gek megelőzésének fon
tosságára.
Az konferencián előadó
orvosok és szakdolgozók –
közülük többen a Szent
Margit Kórház Nephroló
giai Központjának munka
társai – izgalmasan és
részletekbe menően mutat
ták be az aktuális ismere
teket a különböző vesebe
tegségekről, azok megelő
zéséről, a kezelés lehetősé
geiről, a szakápolásról, va
lamint a rehabilitációról.
A Szent Margit Rende
lőintézet és a Szent Margit
Kórház egyaránt fontos
feladatának tartja az ehhez
hasonló szakmai tovább
képző
tanfolyamokat,
ezért – természetesen im
már egy új, hasonlóan fon
tos témára fókuszálva – a
jövő évben is megrendezik
az Óbudai Orvosnapot és
az Óbudai Szakdolgozók
Tudományos Napját.
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Népszavazás

Tájékoztató
az országos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról

Az országos népszavazás időpontja: 2016. október 2.
Az országos népszavazásra bocsátott kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?
Az országos népszavazáson működő választási szervek:
Nemzeti Választási Bizottság (1054 Bp., Alkotmány u. 3. Postacím: 1397 Budapest, Pf: 547, e-mail: nvb@nvi.hu, tel: 06-1-795-3312)
Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(1033 Bp., III. ker. Fő tér 3. Tel: 06-1-437-8600)
1-112. szavazókörben Szavazatszámláló Bizottság
Nemzeti Választási Iroda (1054 Bp. Alkotmány u. 3. Postacím: 1397 Budapest,
Pf:547, e-mail: visz@nvi.hu, tel: 06-1-795-3310)
Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és
03. Kerületi Helyi Választási Iroda (1033 Bp., Hídfő u. 18. Tel.: 4378-710/711/712/713;
e-mail cím: vi@obuda.hu. félfogadás: hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.0016.30, péntek: 8.00-12.30)
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-éig a szavazóköri név
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2016.
augusztus 15-éig tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételről a választópol
gár értesítési címén, ennek hiányában lakcímén.
Azt a választópolgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követően kerül a település sza
vazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda (HVI) tájékoztatja a névjegy
ékbe történő felvételről az értesítő átadásával vagy megküldésével.
Szavazóköri névjegyzék:
Szavazóköri névjegyzék automatikus továbbvezetése: annak érdekében, hogy a szava
zóköri névjegyzék mindig naprakész legyen, a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) a
központi névjegyzékben bekövetkezett minden változást (pl. lakcímváltozás, névvál
tozás, választójog elvesztése vagy megszerzése) átvezet a névjegyzéken.
Szavazóköri névjegyzék módosítása hivatalból: azt a választópolgárt, aki a köz
ponti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmében kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyi
ség nem akadálymentes a HVI egy másik, a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel
azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiség
gel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
Szavazóköri névjegyzék módosítása kérelemre:
Mozgóurna igénylése: az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben sze
repel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága vagy fogva tartása (ideértve
a házi vagy reintegrációs őrizetben lévő személyeket is) miatt nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, hogy ott leadja szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indok
(pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna
igénylésére. A mozgóurna kérhető a választópolgár lakcímére vagy a lakcíme
szerinti szavazókörben lévő bármely címre, ha pedig átjelentkezéssel szavaz, ak
kor Budapest 03. kerület területén található bármely címre.
Benyújtás határideje: 2016. IX. 30. 16.00 óráig a HVI-hez (amelynek szavazóköri
névjegyzékében a választópolgár szerepel) vagy azt követően legkésőbb a népsza
vazás napján 2016. X. 2. 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB).
2016. IX. 30. 16.00 óráig kérhető, hogy a korábbi kérelemben megjelölt cím helyett má
sik címre menjen a mozgóurna vagy az, hogy a mozgóurnás szavazás helyett mégis a
szavazóhelyiségben szavazhasson a választópolgár.
Átjelentkezés: átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás nap
ján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Vagyis egy másik településen tartózkodó választó
polgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlása érdekében. Lehetőséget
biztosít az átjelentkezés arra is, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik,
amely ugyanazon a településen, de lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet
mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha
azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre,
ahol lakik, átkerül a 03. kerület e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri név
jegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával
keresse fel, bárhol is tartózkodik Budapest 03. kerületében.
Átjelentkezésre kijelölt szavazókör: 42. számú szavazókör (Óbudai Harrer Pál
Általános Iskola, Harrer Pál u. 7.)
Benyújtás határideje: 2016. IX. 30. 16.00 óra, eddig az időpontig kérhető a korábbi
kérelemben megjelölt település helyett másik településen történő szavazás, vagy az,
hogy a választópolgárt vegyék vissza a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.
Külképviseleti névjegyzék: az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy ké
relme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.
Benyújtási határideje: 2016. IX. 24. 16.00 óra, eddig az időpontig a választópolgár mó
dosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külkép
viseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe
SZSZB tag áttétele: az SZSZB tagja a lakcíme szerinti HVI-től kérheti, hogy te
gye át annak a szavazókörnek a névjegyzékébe, amely SZSZB-jének a munkájá
ban a szavazás napján részt vesz. Ez az áttétel nem minősül átjelentkezésnek.
Benyújtás határideje: 2016. IX. 30. 16.00 óra.
A kérelem benyújtásának módja és helye:
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja
személyesen (03. Kerületi Helyi Választási Iroda, 1033 Bp. Hídfő u. 18.);
levélben (03. Kerületi Helyi Választási Iroda, 1300 Bp. Pf. 102.);
az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján www.valasztas.hu.
A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár lakóhelye, akár bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja. Levélben csak a
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választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be (akinek nincs
lakóhelye, ennek hiányában a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVIhez nyújthatja be). A levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár
bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-hez: futárral,
rokona, ismerőse, stb. útján. Ez utóbbi esetben csak akkor tekinthető szabályosan
benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba van zárva (azaz levélnek minősíthető).
A választások hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az
informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási irodához.
A mozgóurna iránti kérelemre vonatkozó eltérő szabály, hogy meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.)
A kérelem adattartalma: a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell
azokat a személyes adatokat, amelyek alapján a választási iroda meggyőződhet arról,
hogy a kérelem valóban a kérelmezőtől származik. Ezek a kötelezően megadandó sze
mélyes adatok a következők: a választópolgár neve, születési neve, születési helye,
anyja neve, személyi azonosítója. Ezen túlmenően az egyes kérelmeknek további speciális kötelező adattartalma van: a fogyatékossággal élő választópolgár a segítség
iránti igényben megjelöli, hogy milyen segítséget kér (Braille-írással készült értesítő,
könnyített formában megírt tájékoztató anyag, Braille-írással ellátott szavazósablon
alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes
szavazóhelyiség); a mozgóurna igénylésnek tartalmaznia kell az igénylés okát, vala
mint azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcí
mén tartózkodik; az átjelentkezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak a településnek (fővárosi kerületnek) a megnevezését, ahol szavazni kíván; a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak az országnak a
megnevezését is, ahol szavazni kíván, olyan ország esetében, ahol több külképviselet
is működik, a várost is meg kell jelölni.
A kérelem elbírálására illetékes választási iroda a kérelem tárgyában hozott döntés
ről értesítést küld a kérelmező számára. A kérelemben megadhatja a választópol
gár az értesítési címét is, ilyen esetben a HVI nemcsak a kérelmező lakcímére, ha
nem az általa megadott értesítési címre (e-mail, telefax, postai cím) is értesítést küld
a kérelem elbírálásának eredményéről.
A választási iroda döntése
A HVI a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem elutasításáról az NVR-ből ki
nyomtatott határozatot hoz.
Ha a HVI a kérelemnek helyt ad, az NVR-ből nem határozatot, hanem egyéb
döntést hoz, amely aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes.
Az átjelentkezési kérelem vagy annak módosítása/visszavonása, továbbá a külképviseleti névjegyzékbe vétel vagy annak módosítása/visszavonása tárgyában
hozott helyt adó döntés esetén a HVI értesítőt küld a választópolgárnak.
Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda (NVI) www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható,
vagy postai úton történő benyújtáshoz letölthető. A kérelmek formanyomtatványai pdf formában a kerület honlapjáról is www.obuda.hu letölthetők.
Akadálymentes szavazóhelyiségek és szavazókörök
Arató E. tér 1.
Általános Iskola
71. sz. kör
Arató E. tér 2.
Óvoda
77. sz. kör
Árpád fejedelem útja 60.
Óvoda
valamennyi
Bárczi G. u. 2.
Általános Iskola
valamennyi
Bécsi út 96/B.
Óbudai Egyetem
valamennyi
Dózsa Gy. u. 42.
Általános Iskola
valamennyi
Gázgyári lakótelepi
Óvoda
47. sz. kör
Gyógyszergyár u. 22-24.
Általános Iskola
67. sz. kör
Harrer P. u. 7.
Általános Iskola
valamennyi
Hunyadi u. 8-10.
Óvoda
82. sz. kör
Kerék u. 18-20.
Általános Iskola
valamennyi
Királyok útja 178/E.
Általános Iskola
valamennyi
Meggyfa u. 14.
Óvoda
valamennyi
Nagyszombat u. 19.
Árpád Gimnázium
6. sz. kör
Pais D. u. 1-3.
Általános Iskola
107, 111, 112. sz. kör
San M. u. 81.
Óbudai Kulturális Központ
37. sz. kör
Solymár u. 12.
Óbudai Egyesített Bölcsőde
34. sz. kör
Szellő u. 9-11.
Óvoda, Általános Iskola
valamennyi
Szentendrei út 9.
Alternatív Közgazdasági Gimn.
valamennyi
Szérűskert u. 37.
Óvoda
63. sz. kör
Szérűskert u. 40.
Általános Iskola
65. sz. kör
Ürömi út 2.
Óvoda
valamennyi
Váradi u. 15/A.
Óvoda
39. sz. kör
Zipernowsky K. u. 4.
Szakiskola
valamennyi
Levélben szavazók névjegyzéke
Az NVI a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgárt veszi fel, aki legkésőbb 2016. szeptember 17. 16.00 órá
ig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A levélben szava
zók névjegyzékébe felvett választópolgár levélben szavazhat. A levélben szavazók
névjegyzékében szereplő választópolgár számára – annak kivételével, aki a szavazá
si levélcsomag személyes átvételét kérte – az NVI a levélben szavazás szavazólapjá
nak elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. Az a
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki 2016. szeptember
17-éig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, azt 2016. szeptember 19-től
2016. szeptember 30-áig minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között veheti át a vá
lasztási irodában az általa megjelölt 10. számú országgyűlési egyéni választókerüle
ti székhely településen (III., Fő tér 3. I. em. 30. sz.), vagy a 17/2013.(VII.17.) KIM ren
deletben kijelölt egyéb településen vagy külképviseleten.
A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00
óráig tart.
Kiss Anita
Bp., 03. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője
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Óbudai sziréna
A helyes iskolai magatartásról gyermekeknek
Iskolakezdéskor az új társas- és fizikai környezet
a legkülönbözőbb módokon teheti próbára gyermekeinket. Erre hívja fel a figyelmet a Budapesti
Rendőr- főkapitányság által küldött tájékoztató,
mely tanácsokat is tartalmaz.

Új év, új osztály
A felső tagozatba lépők, a tanévet új isko
lákban kezdők és az évismétlők számára
komoly kihívást jelenthet az új közösségbe
történő beilleszkedés. Az együtt tanulók
közül a legfiatalabb korosztály tagjai se
bezhetőek leginkább. Különösen az alsó ta
gozatosok számára lehet nehéz az erejüket
fitogtató, olykor basáskodó nagyobbak je
lenléte. Gyermekeink ott válhatnak diák
csínyek célpontjává, ahová nem ér el a ta
nárok, felügyelők óvó tekintete (ügyeleti
tanterem, öltöző, mellékhelyiség, udvar).
Éppen ezért hívjuk fel gyermekeink figyel
mét, hogy ezeken a helyeken maradjanak
mindig kortársaik közelében, amennyiben
lehetőségük van, kerüljék el a bajt. Bármi
lyen konfliktus esetén azonnal szóljanak a

B

Oldjuk meg ésszel!
Bíztassuk gyermekeinket arra,
hogy az esetleges konfliktusaikat
ne tettleg, inkább ésszel rendezzék.
Ki az idegen?
Sokak számára az iskolakezdés lesz
az első olyan alkalom, amikor fel
ügyelet nélkül, egyedül kell közle
kedniük közterületen, így óhatatla
nul kapcsolatba kerülnek majd má
sokkal is. Tudatosítsuk, hogy ide
gen személy az: aki nem családtag;
akit név szerint nem ismer; akikkel
neki, valamint családjának nincs ál
Fotó: Antal István
landó kapcsolata. Lehetőség szerint
felügyelő tanárnak, kérjenek segítséget!
idegenekkel ne álljon szóba.
Fontos, hogy tanévkezdéskor is sokat be
Bízzunk az egyenruhában!
szélgessünk gyermekeinkkel, bátorítsuk Gyermekeink számára hangsúlyozzuk,
őket arra, hogy megosszák velünk nehézsé hogy baj esetén az egyenruhás rendőrtől
geiket, amelyek megoldásában talán segíte mindig bátran kérhetnek segítséget. Érde
ni is tudunk. Ha probléma adódik, ne hagy mes a szülők mobilszámát a gyerekek em
juk, hogy súlyosabbá váljon, elmérgesed lékezetében rögzíteni, valamint – lehetőleg
jen. Szükség esetén azonnal jelezzük ezt a – egy papírra feljegyezve zsebükben, tás
tanárok, pedagógusok felé.
kájukban elhelyezni.

Pedofil-bejelentővonal

ús Balázs polgármester
azonnali intézkedéseként
Pedofil-bejelentővonalat hozott
létre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. A 24 órában hívható +36-30-338-5926-os telefonszámon fogadják a lakossági bejelentéseket gyermekek
közelében gyanúsan viselkedő
személyekkel kapcsolatban.

Az elmúlt napokban több saj
tóorgánum foglalkozott a békás
megyeri játszóterek körül ólál
kodó, feltételezett pedofil fel
bukkanásával. A gyermekeikért
aggódó szülők facebook csopor
tot hoztak létre, ahol többen je
lezték, hogy az ő gyermeküket is
molesztálta a perverz férfi. Az
ügyben feljelentés is született, de
a rendőrség tehetetlen mindad
dig, amíg nincs konkrét bizonyí
ték az elkövetésre. Erről tudo
mást szerezve Bús Balázs pol
gármester, annak érdekében,
hogy a hivatalos szervek hatéko
nyabban tudjanak fellépni és
megelőzni a további inzultuso
kat, Pedofil-bejelentővonal létre
hozásáról rendelkezett. A +3630-338 5926-os telefonszámon

24 órás ügyeletben fogadják a la
kossági bejelentéseket, észrevé
teleket.
A hívások Óbuda-Békásme
gyer Önkormányzata Közterületfelügyeletének térfigyelő köz
pontjába futnak be. A bejelentése
ket a felügyelet diszpécsere fo
gadja, ahol a rendőrség munkatár
sa is szolgálatot teljesít. Amennyi
ben a bejelentés helyszíne ponto
san meghatározható és a környé
ken térfigyelő kamera is található,
akkor azt a területre irányítják,
így a rögzített kép hatékonyabb
segítséget nyújthat a hatóságok
intézkedésében és a bizonyítási
eljárásban. Továbbá azonnali in
tézkedésként a Közterület-fel
ügyelet járőrt küld a helyszínre.
Óbuda-Békásmegyer Önkor
mányzata Közterület-felügyele
tének járőr-szolgálata a játszóte
rek környékén és a gyermekek
által is használt közösségi terek
környezetében nappal fokozot
tan, de éjszaka is járőrözik. Ké
rünk mindenkit, amennyiben
gyanúsan viselkedő személyt
észlel játszóterek vagy gyerme
kek környezetében, hívja a +3630-338-5926-os telefonszámot!

A III. ker ületi Rendőrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700.
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket.

2016. 17. szám

Fesztivál
– Hirdetés
Zöldoldal
– Állás
– Hirdetés

Takarítsuk ki Óbudát!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja
környezetünk, a kerület közterületeinek tisztán tartását. Ez a törekvés azonban
csak a lakosság együttműködésével és támogatásával valósulhat meg.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 3-tól 16-ig őszi takarítási
kampányt szervez.
A takarítási kampányhoz bárki csatlakozhat, aki szemétszedéssel, a zöldhulladék összegyűjtésével aktívan részt kíván venni közvetlen lakó környezetének
tisztábbá tételében.
A takarítási akcióban bármikor részt lehet venni október 3. és 16. között. Az önkormányzat hulladékgyűjtő zsákok biztosításával segíti a közterületek takarításában
résztvevő közösségeket, a legalább 5 magánszemélyből álló csoportokat.
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközösségeket, civil szervezeteket, intézményeket, gazdasági társaságokat, hogy csatlakozzanak a takarítási kampányhoz!
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és őrizzük meg tisztaságát!
(Kérjük, részvételi szándékukat a zoldobuda@obuda.hu e-mail címen jelezzék legkésőbb szeptember 30-ig.)
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Veszélyes-hulladékok őszi begyűjtése

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az őszi takarítási kampányban elektromos és elektronikai (E+E), valamint egyéb veszélyeshulladék-begyűjtést szervez. Az alábbi időpontokban és helyszíneken a felsorolt hulladékok ingyenesen
leadhatók.
A hulladékbegyűjtés időpontjai és helyszínei
Október 8. (szombat), 8-14 óra között: Szőlő utcai nagy parkoló; Huszti út Kaszásdűlő utca sarok; Jablonka út - Farkastorki lejtő sarok; Határ út - Pusztakúti út sarok. Október 15. (szombat), 8-14 óra között: Heltai Jenő tér; Csobánka téri rendelő mögött; Mátyás király út - Batthyány utca sarok; Római tér.
A begyűjtés során az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le
Háztartási vegyszerek (savak, lúgok); irodatechnikai hulladék; hajtógázas palack; fáradt olaj; kenőolajok; oldószer; festék; fagyálló; gumiabroncs; növényvédő szer; fénycső; izzó; gyógyszer; elem; akkumulátor; étolaj; veszélyes
anyaggal szennyezett göngyöleg; csomagoló anyag.
Elektromos és elektronikai hulladékként adható le minden olyan eszköz, gép,
készülék, ami elektromos árammal, akkumulátorral vagy elemmel működik.

Szociális segítő felvétele

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális segítő munkakör betöltésére, amely teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szociális foglalkoztatásban a segítő irányítja a foglalkoztatást, szervezi a munkavégzést, koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, megtervezi a napi tevékenységet,
részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens,
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, szociális gondozó, szervező, szociális asszisztens vagy mentálhigiénés asszisztens, Szociális foglalkoztatásban szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkárság nyújt,
388-7530 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.). Elektronikus úton Titkárság részére az orfk@kszki.obuda.hu email címen keresztül. Személyesen: Titkárság, Budapest, 1033 Budapest,
Benedek Elek utca 1-3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30. A munkáltatóval kapcsolatban tájékozódhat a www.obudairehab.hu honlapon.
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Megtekinthető szabályozási terv

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesíti az érintetteket, hogy 2016. szeptember 16. és
szeptember 26. között a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és
ügyfélfogadási időben, a hivatal épületében, a főépítészi és várostervezési irodán (Hídfő utca 18.) a
Budapest III. kerület Bécsi úti villamos meghosszabbítása – Aranyvölgy intermodális csomópont Kerületi Szabályozási Terv megtekinthető.
Bús Balázs
polgármester

Budapesti töltőhálózat
elektromos autóknak

L

egutóbbi ülésén jóvá
hagyta a Fővárosi
Közgyűlés azt a Nemzet
gazdasági Minisztérium
mal kötött megállapodást,
amely új villanyautó-töl
tők létesítéséről szól. Az
elfogadott előterjesztés
szerint a főváros a kerüle
tekkel összhangban létre
kívánja hozni az elektro
mos gépjárművek töltő
hálózati infrastruktúrá
ját, amihez biztosítja a
töltőállomások helyét és a
hozzájuk tartozó parkoló
helyeket. A hálózat a fő
város szándékai szerint
1100 töltőpontból állna,
amiből 100 gyorstöltő
lenne. A töltőpontok egy

része közterületre kerül
ne, de lennének nem nyil
vánosan hozzáférhetőek
is, például telephelyeken.
A kiépítést a rendelkezés
re álló források függvé
nyében a főváros legké
sőbb 2018. december 31-ig
kívánja megvalósítani.

Gazdasági ügyintézőt keresnek

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gazdasági ügyintézői munkakör betöltésére, amely
teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Havi elszámolások készítése, vevő követelések nyilvántartása, munkaügyi jellegű feladatok ellátása. Az intézmény készpénzforgalmának ügyintézése, számlák kiállítása,
térítési díjak bevételezése, készpénzes bérkifizetés, rovatelszámolás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Pénzügyi számviteli ügyintézői vagy vállalkozási
és bérügyintézői középfokú képesítés. Legalább 1-3 év pénzügyi,
munkaügyi szakmai tapasztalat
Előnyt jelent: KIRA program ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
Fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkárság
nyújt, 388-7530 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Benedek
Elek utca 1-3.)
Elektronikus úton Titkárság részére az orfk@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Titkárság, Budapest, 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A munkáltatóval kapcsolatban tájékozódhat a www.obudairehab.
hu honlapon.
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Rendhagyó tanévnyitó
a Zsigmond Király Egyetemen

Tanévnyitó a Mustármagban

A békásmegyeri Mustármag Keresztény Óvoda-,
Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitóját tartották szeptember 1-jén. Sok száz gyermek gyűlt ös�sze a hétévestől az érettségizőig, hogy a nyári szünetről visszatérvén tanáraikkal együtt nyissák meg
a 2016/2017-es iskolai évet. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő az
eseményen elmondta: a kormány elkötelezetten
dolgozik a magyar családok biztonságáért és a
gyermekek kiszámítható jövőéért. Minden magyar
családban, ahol iskolás gyermekek vannak, izgalmas napok ezek, hiszen a biztos családi háttér mellett az iskolai környezet van legnagyobb hatással
gyermekeinkre. Ezért is fontos, hogy a korábbi és a
jövőben is folytatódó pedagógus béremelések, a
javuló iskolai körülmények is mutassák a kormány
megbecsülését minden pedagógussal szemben.

A Zsigmond Király Egyetem néhány hónappal ezelőtti
egyetemi rangra emelkedését követő első tanévnyitó szenátusi ülését dr. Simicskó István honvédelmi miniszter és
Bús Balázs polgármester, dr. Bayer József professzor emeritus, dr. Szatmári Péter rektor és dr. Schottner Krisztina
rektorhelyettes jelenlétében tartották. Szeptember 2-án
Bús Balázs többek közt a III. kerületben működő felsőoktatási intézmények helyi szerepéről és jelentőségéről is szólt
ünnepi beszédében.

D

r. Bayer József pro
fesszor emeritus, az
intézmény korábbi rekto
ra a felsőoktatás modern
társadalomban betöltött
egyre nagyobb szerepéről
beszélt. Fontosnak tartot
ta kiemelni a gazdasági
változások következtében

nek felidézése identitástu
datot adhat az itt tanuló
diákoknak.
Bús Balázs, ÓbudaBékásmegyer
polgár
mestere szerint a ver
senyképes tudás kedvező
irányban befolyásolja a
későbbi életutat, amit a

Király Egyetemen a hall
gatók létszáma tartósan
meghaladja a 3800 főt.
Ha az óbudai intézmé
nyekbe frissen felvett
hallgatókat tekintjük, az
Óbudai Egyetem 6 kará
ra a 2016/2017-es tanévre
összesen 2846 elsős irat
kozhat be, a III. kerületbe
átköltöző IBS-ben pedig
az elsősök létszáma
mintegy 300 fő lesz, míg
az Aquincum Technoló
giai Intézetben is elkez
dődik a speciális képzés.
A Zsigmond Király
Egyetem szervezésében
működő, évek óta meg

137. tanév az Óbudai Egyetemen

Szenátusi ünnepi tanévnyitót tartott az Óbudai Egyetem a Művészetek Palotájában szeptember 5-én.
Az idén 137. jubileumát ünneplő Óbudai Egyetemen
tanévét Dr. Réger Mihály professzor, az intézmény
idén májusban kinevezett új rektora nyitotta meg.
Jelentős változás az idei évtől, hogy júliusban
megalakult az Óbudai Egyetem hatodik kara, az Alba Regia Műszaki Kar, Székesfehérváron. Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester is.

Tehetséggondozó szakkör
matematikából

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

Középiskolai előkészítők, általánosés középiskolások korrepetálása

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, magyarból. Lehetőség van a próbatesztekhez hasonló
feladatok gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-fizika-kémia-magyar szakos
tanároknál. Érettségizők, középiskolások tanítása
bármelyik tantárgyból. Az általános- és középiskolás diákokat minden délután és szombat délelőtt 2-3
fős kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20946-2027-es telefonszámon egész nap. www.
obudamatek.hu)
Thalész-Kör

Fotók: Antal István

felmerülő rendkívüli igé
nyeket a képzett emberek
iránt, ezért a szerinte a
demokráciákban
min
denkinek, aki képes és
akar tanulni, biztosítani
kell a hozzáférés lehető
ségét az oktatáshoz.
Dr. Simicskó István,
aki a korábbi időszakában
meghívott előadója is volt
az intézménynek, a vala
hova tartozás fontosságát,
a valamilyen közösséghez
csatlakozás
élményét
emelte ki, mert egyénként
nem tudjuk megállni a he
lyünket. Hangsúlyozta a
tanárok műveltségének,
felkészültségének, vala
mint a hallgatók akaratá
nak és céljainak szüksé
gességét. Véleménye sze
rint az sem véletlen, hogy
az iskola Zsigmond király
nevét vette fel, aki Európa
megkerülhetetlen
köz
pontjává tette az országot,
és uralkodása idején ala
pította meg a második
magyar egyetemet, ami

statisztikai adatok iga
zolnak, hiszen a munka
nélküliség veszélye a fő
iskolai vagy egyetemi
végzettséggel rendelke
zők csupán 2-3 százalé
kát fenyegeti. Mindan�
nyiunk közös érdeke te
hát, hogy a hallgatók
nemzetközi összehason
lításban is helytállni ké
pes, nyelveket beszélő
szakemberekké váljanak.
Óbuda egyetemi köz
ponttá nőtte ki magát,
amiben szerepe van an
nak is, hogy a Zsigmond

rendezett, időseknek szó
ló előadássorozat az ön
kormányzat és a felsőok
tatási intézmény vezetői
között kialakult jó kap
csolat példája – hangsú
lyozta beszédében a pol
gármester.
A nyáron egyetemi ran
got kapott intézmény ren
dezvényét az elsőéves
hallgatók fogadalomtétele
zárta, majd dr. Szatmári
Péter rektor gratulált az
egyetem távollévő, köztár
sasági ösztöndíjban része
sült hallgatójának. B. Z.

Szeptembertől ismét szólnak
a népi hangszerek

Folytatódik az Óbudai Egyesített Bölcsődék „Élő
népzene a bölcsődében” című programja az őszi hónapokban is. Gyermekekkel együtt várják az otthon
lévő kismamákat is. A Kerek Zenekar az óbudai bölcsődékben heti rendszerességgel játszik népzenét
Csoóri Julianna kisgyermeknevelő vezetésével. A
program célja a népzene, néptánc és a népi hangszerek megismertetése a legkisebbekkel. A beszéd
indulásnál, a szóképzésben fontos szerepe van a
népi mondókáknak, a harmonikus mozgást, a ritmusérzéket is segíti ez a foglalkozás.
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Emléktáblát avattak Menczer Gusztáv tiszteletére
A Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások Szervezete és a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága emléktáblát állított Menczer Gusztáv tiszteletére, egykori lakóhelyén,
Frankel Leó úti otthona házfalán szeptember 8-án.

A

Gulagon 9 évig poli
tikai fogolyként ra
boskodó Menczer Gusz
táv a rendszerváltozás
után sokat tett az elhur
colt, kifosztott és üldö
zött emberekért. Tisztele
tére emléktáblát avattak.
Az eseményen Varga Mihály
nemzetgazdasági
miniszter, országgyűlési
képviselő úgy fogalma
zott: Emlékeznünk kell
mindazokra, akik a hadi

Az óbudai Kőrösi Csoma
Sándor Két Tanítási Nyelvű
Baptista Gimnáziumban tartotta országos tanévnyitó
ünnepségét a Baptista Szeretetszolgálat, melynek fenntartásában a 2016/2017-es
tanévben 17 ezer 500 tanuló
kezdte meg tanulmányait.

A

z egyházak szerepe
a mai világban ki
emelkedően fontos, szi
lárd erkölcsi alapot te

fogolytáborok, a Guláglágerek, a „málenkij ro
bot” ismert és ismeretlen
helyszínein szenvedték el
a rabság éveit, váltak rok
kantakká, vagy veszítet

ték el életüket. Hangsú
lyozta: Menczer Gusztáv
szilárd hittel, küldetéstu
dattal és tenni akarással
dolgozott az igazságtéte
lért, a történelmi emléke

A Kőrösiben indították a tanévet a baptisták

remtenek a következő
generáció számára is –
emelte ki Palkovics
László a baptista iskolák
országos tanévnyitóján
augusztus 31-én.
Az eseményen részt
vett Bús Balázs polgár
mester és Tamás Ilona, a
Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központ helyi
vezetője is.

Az oktatási államtitkár
az ünnepségen úgy fo
galmazott: a vallás, a
Biblia ismerete meggyő
ződéstől függetlenül tud
iránymutatásul szolgálni
a mindennapi életben,
így annak integrálása az
oktatásba olyan értékek
kel és olyan hozzáállás
sal vértezi fel a gyerme
keket, amelyek útmutató

Búcsúmise a Jézus Szíve Kápolnában

A

Jézus Szíve kápolna
- közismertebb ne
vén Filoxéra kápolna búcsúmiséjét szeptember
4-én tartották, melyet
Bajzáth Ferenc, az Óbu
da-Hegyvidék Szenthá
romság Plébánia plébá
nosa celebrált, és ahol
Ötvös Csilla, a Magyar
Állami Operaház ma
gánénekese és a Braun

zet megőrzéséért és a sza
bad hazáért. Sokat tett
azért, hogy megkezdőd
hetett e korszak történel
mének feltárása is. A
Kárpótlási Hivatal Társa

dalmi Kollégiumának el
nökeként végzett 16 éves
munkájának köszönhető
az is, hogy az üldözteté
seket túlélők jogi, erköl
csi és vagyoni kárpótlás
ban részesültek.
Az emléktábla leleple
zésén Menczer Erzsébet,
a Szorakész elnöke,
Menczer Gusztáv lánya
is felidézte édesapja em
lékét. Az eseményen
részt vett többek közt:
Boross Péter volt mi
niszterelnök, a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság elnöke, Máthé
Áron, a Nemzeti Emlé
kezet Bizottság elnökhe
lyettese és a 101 éves vi
téz békei Koós Ottó, a
legidősebb túlélő.
sz

haxler Dalkör is közre
működött.
A szentmise után a ká
polna kertjében agapéval
fejeződött be az ünnep.
A fogadalmi kápolnát
1885-ben építették a hálás
németajkú szőlőművesek,
mert a rettegett szőlővész
ezt a területet megkímélte.
A kicsi kápolnát 2014-ben
a Nemzetgazdasági Mi

nisztérium, Óbuda-Békás
megyer Önkormányzata
és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatá
sával a „Braunhaxler”
Egyesület újíttatta fel,
amivel a környéken lakók
régi kívánsága teljesült:
idén már tavasztól őszig
minden hónap harmadik
vasárnapján
szentmise
van a kápolnában.

ként szolgálnak nekik
egész életükben. Felidéz
te, hogy a hazai szociális
intézmények fenntartása
mellett 2012 óta oktatásinevelési
intézmények
fenntartójaként is műkö
dik az egyház. Megemlí
tette azt is, hogy a tehet
ségek gondozásában is
jelentős szerepet vállal
nak a baptisták.

Tudományos konferencia
Dévai Bíró Mátyásról
Előadásokkal és pódiumbeszélgetésekkel várják
szeptember 17-én 9 órától mindazokat, akik érdeklődnek az Óbudai Evangélikus Egyházközség
tudományos konferenciája iránt. A résztvevők
megkoszorúzzák a Dévai Bíró Mátyás téri templom falán lévő emléktáblát, majd 9.30 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak. A tudományos konferencia 10.30 órakor kezdődik, melyen négy előadás hangzik el. (Részletes program lapunk 16.
számának 10. oldalán)

Nyílt nap a Kövi Szűz Mária templomban

Fotók: Antal István

Berczelédi Zsolt, a
gimnázium igazgatója
arról beszélt, hogy szá
mos fejlesztés várja a di
ákokat az új tanévben az
iskolában. Megújult a
természettudományi la
bor, multimédiás eszkö
zökkel szereltek fel 37
tantermet és belső építé
szeti átalakítások is tör
téntek.

A Szakrális Művészetek Hete programsorozat része a Nyitott Templomok Napja, melyet szeptember
17-én tartanak. A Kövi Szűz Mária templomban e
napon 19 órától a templombúcsú alkalmából felszentelt Rózsafüzér szobornál szabadtéri gyertyafényes imádságot tartanak. A templomkertben Markolt György szobrászművész farag, és a templomban lévő alkotásairól beszélget a betérőkkel. Egyúttal elmélkedésre várják az érdeklődőket a kegykép
előtt, a templomban.

Apróhirdetés
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Szolgáltatás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6.
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás,
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés,
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 2022505, 06(30)251-3800. Halász Tibor
 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Ezermester- Lakásszerviz! Falfúrás, bú
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés,
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30)948-4000
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta
karítását és nagytakarítását vállalom kö
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.:
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera
kást, festést, mázolást, tapétázást válla
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 3494899, 06(70) 280-0479

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és műszaki bizományi. Ingyenes kiszál
lás. Az elvégzett javításra garancia, nyug
díjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u.
4. (Duna felőli oldalon, postával szem
ben). Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is!
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós,
06-30-266-4666
Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje!
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 0630-954-9554
 Konyhabútorok, beépített szekrények
készítése! Bútorszerelés, kis munkák is!
www.butorguru.hu,06-30-960-4525
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás
tól a teljes felújításig. Petrás József villany
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,4039357, 06 (30)589-7542
 Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást,
kőművesmunkát, víz-gázszerelést vállalok.
Tel.: 06-20-986-3129, 787-1332
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza

lagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. Hét
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár
dák, kerítések készítése, javítása! Festés,
mázolás! Tel.: 06(30)341-3423
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06-30-212-3308
Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
22 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)550-0269, Horváth Ákos
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 642 7526
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Festés, 300 Ft/m2, passzítás, mázolás.
Külső festések, parkettacsiszolás. Tel.: 0620-94-55-473, 06-30-499-18-14
 Vízvezeték -fűtésszerelés. Ingyenes ki
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter.
Tel.: 06-70/397-3869
 Bútorasztalos! Gardróbszekrény, kony
habútor készítése, lambériázás, teraszburko
lás. Bútor, ajtó-ablak javítás. +36203520869
 Kádfelújítás! Ne cserélje le régi kádját! A
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20529-4180 Facebook: Kád-felújitás
 Idős embernek bevásárlást, sétálást, ki
sebb házimunkát, esetleg felügyeletét (éjjel
is) vállalok. „Gyermek felügyeletet is válla
lok”. 06(20)393-30-31
 Vízszerelés, duguláselhárítás, fűtés szere
lés, gyorsszolgállati javítások, egész Budapes
ten éjjel-nappal hívható. Tel.: 06(30)204-6530
 Idős emberek mindennapi életének szer
vezésében segítenék. Ha szükséget szenved
törődésben, segítségre szorúl életvitelében,
szeretettel várom hívását. Bori-Szabó Orso
lya 06(30)600-5530
 Új fa és müanyag ablakok, ajtók beépíté
se! Régi típusú nyilászárók javítása, szigete
lése. Kiszállás felmérés díjtalan. Nyugdíjas
kedvezmény 10%. 06(30)522-3323
 Balogh Béla vízvezetékszerelő víz és
szennyvíz, közművek építés, javítása, kar
bantartása. Tel.: 06(30)415-6808

Egészség

 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Bőrgyógyászati, kozmetológiai magán
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfő, szerda
16-18 óráig, illetve igény szerint. Bejelent
kezés, tel.: 06(30)201-9198
 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos
magánrendelése: kedd délután Szőlő
utca, minden páros hét péntek délutánján
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ
munkanapokon: 06(20)480-3953

Függönyök

Széles méret- és mintaválasztékban.

Karnisok

Hajlított, egyedi méretre is.
Szalagfüggöny, roló, roletta,
méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült karnist és függönyt
díjmentesen felszereljük.
AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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 Bőrgyógyászati magánrendelés hétfőn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III.
Bécsi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia
főorvos. Bejelentkezés: 317-0631
 Dr. Takács Endre bőrgyógyász főorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszűrés, tanácsadás,
kisműtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozme
tológus főorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben).
Gyermekbőrgyógyászat is. Bőrkinövések
eltávolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Pedikűrös házhoz megy! Hétvégén is.
Nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 06-20-806-7783
Dr. Bíró Gáspár f.o. nőgyógyászati szak
rendelése. Több évtizedes tapasztalat. Ultra
hang vizsgálat is. Labor vizsgálatok lehetősé
ge. Szolid árak. Bejelentkezés: 06-209-251-362

Oktatás

 Középiskolai előkészítők max. 2-3 fős
kiscsoportban. Matematika-, fizika-,
kémia-, magyartanárok korrepetálnak
általános- és középiskolásokat a Vörösvári
úton, minden délután. Thalész-Kör, www.
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027
 Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra.
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolá
tól az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
 Matematikából korrepetálást és felvéte
lire felkészítést vállal tanárnő Békásmegye
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizs
gafelkészítés Óbudán, külföldi és Goethe Inté
zetekben megszerzett tapasztalattal, bármely
korosztálynak. 0630/773-9155, kreation@
freemail.hu
Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. Tel.: 06(20)439-6410
 Német pedagógus személyre szabott né
met órákat vállal. Kezdő szinttől-felsőfokig.
Tel.: 06(20)384-9020
 Kémia, biológia tartárgyakból közép-és
emelt szintű érettségire való felkészítést vál
lalok. Tel.: 06(30)264-5648, 06(30)203-2077
 Angol, olasz társalgás, általános szakmai
nyelvvizsgára felkészítés hatékonyan profi
nál. 06(30)587-8329
 Matematika, fizika tanítás és középisko
lások részére szaktanártól! Házhoz megyek!
06(20)959-0134
 Spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár,
Belső-Óbudán. Tel.: 06(20)801-7580
 Általános iskolás gyerekek délutáni-es

Eladót
keresünk
ruhaüzletünkbe.
Érdeklődni
személyesen
az üzletünkben!
Cím: 1035 Bp.,
Szentendrei út 30.

ti felügyeletét, tanítását, kísérését vállalja
nyugdíjas pedagógus, Belső-Óbudán. Tel.:
06(20) 801-7580
 Angoltanítást, vizsgafelkészítést vállal
nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnő Ka
szásdűlőn. Tel.: 242-6826, 36-30-722-1994

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel.
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
 Elektromos kórházi ágy, szoba wc eladó.
Tel.: 06(30)853-4261
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
Autót vásárolok évjárattól és típustól füg
getlenül a hét minden napján! 06-70-622-0123

Régiség

 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 2664154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por
celánokat, bronzokat, antik órákat stb.,
teljes hagyatékot első vevőként legma
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.:
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com
Budai Várban 20 éve működő régiségbolt vá
sárol régi márkás karórákat, ékszereket, keleti
tárgyakat, mindenféle régiséget, teljes hagyaté
kot. Díjmentes kiszállással. www.enterieurantik.
hu Tel.: 375-04-80, Mobil: 06-30-992-33-77
 +5000 Ft-ot adok az újság felmutatásakor
vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagya
tékot, mindennemű régiséget, XIX.-XX. száza
di festményeket. Kiszállás díjtalan! Markó Ist
ván T.: 06-70-6000-323, a hét minden napján
hívható. E-mail: marko.antik@freemail.hu
 Óbuda antikvitás! Vásárol, aranyat 600017.500 Ft-ig. Borostyánt 10.000-200.000 Ftig. Ezüstöt 120-600 Ft-ig. Kar-zsebórát (hi
básat is). III. kerület Lajus utca 38. (Kollossy
piacnál, Árkádok alatt) 06-(20)563-1491
Óbuda antikvitás! Vásárol festményt, bú
tort, porvelánt, órát, ezüst-antik lakberende
zési tárgyakat, teljes hagyatékot. Kiszállás
díjtalan! Cím: III. kerület, Lajos u. 38 (Kolosy
piacnál, árkádok alatt). 06(20)563-1491
Magas áron vásárolok borostyán, korall, ezüst,
arany ékszereket készpénzért. V. ker. Kigyó u. 46. Tel.: 06(20)590-5284, 06(1)792-1692
Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtőnő,
legmagasabb áron készpénzért vásárol,
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá
nokat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket,
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér
tékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 67.,
06(1)789-1693, 06(30)382-70-20

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Piliscsabán, Galancsligetben 1187 m2 össz
közműves telek 12.500.000 Ft-ért, eladó.
06(30)559-5064, www.ingatlan.com/22602312

Állás
Betanított precíziós munkára figyelmes,
szorgalmas, kultúrált munkatársnőt kere
sünk 18-46 éves korig. Korrekt munkavi
szony. Előképzettség nem szükséges. Fény
képes bemutatkozó levelet a Pixelfix Kft.
1037 Bp., Fehéregyházi út 19. címre kérünk
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő
iparos keres hosszú távra szakmunkást vagy
segédmunkást. Tel.: 06-20-423-5812
 III. kerületi autójavító műhely karosszé
rialakatost keres főállásban. Jelentkezés fény
képes önéletrajzzal: vanda74@t-online.hu
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 Római-parti szálloda keres kisegítő sza
kácsot, konyhalányt és szobalányt. Tel.: hét
köznap 8-14 óra között. 453-0060, 453-0062
 Kertgondozásba jártas munkatársat kere
sünk. (Jó fizikumú nyugdíjas is) Tel.:
06(31)319-2478
 KFT. folyamatos munkára keres szak
munkásokat, segédmunkásokat, kőművese
ket. Tel.: 06(31)316-6062

Egyéb

 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30)
966-9241
Műszaki ellenőrzés építkezéseknél, teljes
körűen, nagy gyakorlattal. Tel.: 06-20-801-6228
Zenekedvelő (kivétel operett, mulatós), spor
tos, ateista nő keres hetvenes, független, nem
dohányzó, művelt társat. Tel.: 06(20)386-7828
62 éves, természetet, kulturális programo
kat kedvelő, aktívan dolgozó nő barátot/ba
rátnőt keres. Tel.: 06(30)513-9502

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

AKCIÓ!
ÉRSZŰKÜLET?
Van megoldás!
SZEPTEMBERBEN

25% kedvezmény
a kúra árából!
III. ker. Uszály u. 3.
220-4641, 20/349-4277

Kiadó

 Bp., III. Kiscelli utca 18 szám alatt, kiadó
egy 45 m 2 üzlethelyiség szeptembertől.
Érdekléődni: 06(30)742-4107
 A Szentendrei út 18-28. sz. alatt 1 db 54
m 2, 2 db 26 m 2, 1 db 21 m 2, 1 db 19 m 2 üzlet
helyiség, valamint 1 db VI. emeleti 12 m 2 –
irodának alkalmas – helyiség kiadó. Hétfő
től-csütörtökig 3884-726-os telefonszámon
 Lajos-Tímár utca sarkán teremgarázsban
beállóhely kiadó. 06(30)543-7773

Életjáradék

Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár
(mérnök, bölcsész) életjáradéki vagy eltartási
szerződést kötne, kölcsönös szimpátia és bi
zalom esetén. Lovas Zsolt, 06(30)487-6169
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal!
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, ha
vonta járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes
ingatlan és betöltött 75 életév. Éljen gondta
lanul, kényelmesen saját megszokott ottho
nában! Pintér Judit. Tel.: 06(1)406-5699,
063(30)921-2418
 Idős személyt segítenék szívvel lélekkel, örö
kösödési szerződést kötnék. 06(30)418-6663

23

Ingyenes, nyílt hétvége a LoveYogánál

Ó

buda különleges, családias zalék kedvezménnyel váltható.
hangulatú
jógastúdiójá (Cím: Kunigunda útja 18.)
ban, a LoveYoga Óbuda Jógaés Egészségközpontban szeptHangverseny a
ember 17-én és 18-án ismét in Megbékélés Házában
gyenesen látogatható nyílt hét Balatoni Péter zongoraestjére
vége lesz, melyen sok érdekes várják az érdeklődőket szep
séggel várják az érdeklődőket.
tember 26-án 19 órai kezdettel
Különféle jógaórák és előadá
sok színesítik a kétnapos prog a békásmegyeri Megbékélés
ramot, melynek fókuszában az Házába. A repertoárban Choegészség áll. A programok és a pin, Liszt, Rahmanyinov és
jógaórák ingyenesen látogatha Szkrjabin művei szerepelnek.
tók, de a részvételhez előzetes (Cím: Királyok útja 297.,
regisztráció szükséges. Ennek Újmegyeri tér.)
részletei és a programterv meg
található a jógastúdió webolda
lán: www.loveyoga.hu. A nyílt
hétvégén minden bérlet 15 szá

Közlekedés – Program
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Fotók: Antal István

Az önkormányzat kerékpárral közlekedő munkatársait Bús Balázs polgármester meghívta egy kávéra, süteményre és egy rövid túrára, hogy ezzel is elismerje, ösztönözze: munkahelyükre biciklivel járjanak a továbbiakban is. A vendéglátásnak a This is Melbourne Too kávézó adott otthont, ahonnan a csapat túrára indult szeptember 7-én
Színházak Vidám éjszakája
Az óbudai székhelyű Vidám Színpad is bekapcsolódik a Színházak éjszakája programba szeptember 17-én. Az érdeklődőket túrós csuszával várják 18 órától. A finomságot a társulat
művészei szolgálják fel a törzs- és a leendő közönségnek.
(Cím: Bécsi út 154., az EuroCenter I. emeleti színháztermében. Bejárat a mozinál. www.vidamszinpad.hu)

Liversing koncert Óbudán
A Glob Royalban ad koncertet a Liversing emlékzenekar szep
tember 30-án 20 órai kezdettel. (Cím: Csemete utca 5.).

Vendég: Szinetár Dóra

2016. 17. szám

Szabadidősport – Hirdetés
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Óbudai családok evezhettek a Dunán
szeptember 4-én tartott
sportrendezvénnyel kí
vánták felhívni a figyel
met arra, hogy az itt
működő sportegyesüle
tek szélesre tárt kapuk
kal várják a látogatókat,
hogy
megmutassák,
napjainkban is számos
lehetőség van a vízi
sportágak kipróbálásá
ra, nem csak egyesületi
szinten, hanem szabad
idős jelleggel is. Vala
mennyi egyesület lehe
tőséget kínál ugyanis
hajóbérlésre és foglal
kozik gyermekek és fel
nőttek oktatásával.
B. Z.

Valaha a környékbeliek és budapestiek százai, ezrei siettek különböző
típusú hajóikkal a Dunára és önfeledten élvezték a korabeli Rómaipart nyújtotta kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket. Egy ideig ez
az evezési kedv alábbhagyott, mostanában azonban mintha ismét feltámadna. Újjáélesztésében az Óbudai
Családi Sportnapon, szeptember 4én öt Duna-parti egyesület vett részt
családi evezős programok szervezésével.

A

Duna-part adottságai ré
vén ma is számos vízi
sporttelepnek nyújt helyet és ez
által a vízi sportok lehetőségé
nek is. Az itteni sportolási lehe
tőségek bemutatására szervez
ték az Óbudai Családi Sportnap
a Dunán programot, s az evezős
sportok kipróbálására invitálták
a III. kerületben élőket. A szer
vező egyesületek célja a sport
napon a kajak-kenu és evezés
sportág megismertetése volt a
lakosság széles körével. Az ese
mény központja: a Duna-parton
a Kossuth Lajos üdülőpart és a
Pünkösdfürdő utca találkozásá
nál a BKV Sportcentrum előtti
füves területen.
Akik családjuk körében ki
mentek szeptember 4-én a Ró
mai-partra, azoknak élménydús
kalandokban lehetett részük
négy Duna-parti helyszínen, az
ott működő evezős egyesületek,
a Rómaifürdő Telep Környezet
védő Szabadidő és Diák
Vízisport Egyesület a Külker
Evezős Klub, a BKV Előre Sport
Klub, a Multi Szabadidő, Diák,
Környezetvédő és Vízisport
Egyesület és az Óbudai Sport
egyesület közreműködésével.

Kipróbálhatták a szárazföldi
evezést, vízre szállhattak olyan,
különböző típusú vízi alkalma
tosságokkal, mint a kajak, a ke
nu, az evezős egységek és a sár
kányhajók. A gyerekek gyűjt
hették a pecséteket és apróbb
ajándékokat az egyes állomáso
kon, amit követően sorsoláson
szerezhettek nagyobb nyeremé
nyeket is, amelyeket Bús Balázs
polgármester, Storcz Botond,
háromszoros olimpiai bajnok,
világ- és Európa-bajnok kajako
zó, a Magyar Kajak-kenu Szö
vetség vezetőedzője, az idei
óbudai sportrendezvények fő
védnöke, illetve az egyesületek
vezetői adtak át délután a ren
dezvény központi helyszínén.
A Duna Római-parti szakasza
a mai napig kultikus jelentőségű
a budapestiek életében, hiszen
mintegy 200 éves múltra vissza
tekintően sokáig a vízi élet köz
pontja volt. Akkoriban a víz tisz

Fotók: Sánta Balázs

A gyerekek és a szülők is beszélgethettek Storcz Botond háromszoros
olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok kajakozóval, a Magyar Kajak-kenu
Szövetség vezetőedzőjével

tasága fürdőzésre is alkalmassá
tette a partszakaszt. Napjainkra
ugyan megváltozott a funkciója,
akik ma kikapcsolódásra vágy
nak, egy kellemes sétára vagy
egy jó hekk elfogyasztására,
azok látogatják a környéket. Ám
nem csak gasztronómiai élveze
teknek hódolhatunk itt a Dunaparton, amely most is karnyúj
tásnyira van az óbudaiaktól. A

Pályázat

26

2016. 17. szám

Pályázat nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá
nak tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni
kell, hogy a bérleti díjon felül
a bérlőnek meg kell fizetnie a
bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt
mindenkori szemétátalány
összegét.
Az önkormányzat tulajdoná
ban álló egyes vagyontárgyak
bérbeadásáról szóló 9/2015.
(II. 16.) önkormányzati rende
let 96. § (3) bekezdés a) pontja
alapján a helyiségbérleti szer
ződés időtartama 3 év lehet
raktár célú, b) pontja szerint 5
év lehet év minden egyéb
funkcióra történő bérbeadás
esetén.
A pályázatot zárt borítékban
lehet benyújtani az ÓBUDAI
VAGYONKEZELŐ
Zrt.
Ügyfélszolgálatán (1033 Buda
pest, Mozaik utca 7., földszint,
pénztári órák hétfőnként: 1517:30, szerdánként: 8:30-12 és
13-16, csütörtökönként: 8:3012 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a
www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapról, vagy sze
mélyesen átvehető az ÓBUDAI
VAGYONKEZELŐ
Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.).
A Pályázónak pályázatában
nyilatkoznia kell a megajánlott
bérleti díjról, a pályázati felté
telek elfogadásáról, ezen kívül
meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység
pontos megnevezését valamint
csatolnia kell a pályázati for
manyomtatványon megjelölt
okiratokat és igazolnia kell a
pályázati részvétel feltétele
ként előírt bánatpénz megfize
tését.
A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva ál
ló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12
órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehető
ség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében,
melynek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és
vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság (a továbbiakban:
bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni,
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor
mányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók
módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómér
séklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedé
lyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bér
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a pá
lyázat benyújtását megelőző öt évben - a bérbeadó
felmondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folyta
tására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően
igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg
szerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg
ajánlott bérleti díj három havi összege);

• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalány
nak) megfelelő összegű óvadék megfizetését a bér
beadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz
összege az óvadékba beszámításra kerül);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon aján
lattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítá
sára a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033
Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe
helyezni (pénztári órák hétfőn: 15-17:30, szerdán:
8:30-12 és 13-16, csütörtökön: 8:30-120 óra között).
A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az ered
ményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyer
tes pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre ke
rül.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább
tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve,
hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy
egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze
gét a bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés
kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI
VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy
amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez véte
lét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem

köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója
okafogyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pá
lyázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a bérlőt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
előző évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztályánál (1033 Bu
dapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 4303464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvi
lágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és cí
men.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2016. szeptem
ber 15-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon
lapokra, valamint a következő internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.
hu.
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Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására
A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) valamint az önkormányzat honlapján a www.obuda.hu ol
dalon megtekinthetők. A lakásokról készült fotók - a pályázat benyújtásának határidejéig - megtekinthetők az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu).
A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2016. szeptember 16-tól Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Iro
dájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányza
ti rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi dí
jakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosul
hatnak.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megköté
sétől számított 90 napon belül a lakásra vonatkozó
műszaki állapot meghatározásban részletezettek
szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie.
Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a
bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A
bérleti szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglal
ni. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést
követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosításá
ra legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartam
ra kerülhet sor.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5.
16.00 óra
Helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája. (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).
A pályázatokat az egészségügyi, szociális- és lakás
gazdálkodási bizottság 2016 novemberi ülésén bírálja el. A döntésről a szociális szolgáltató főosztály a pá
lyázókat legkésőbb 2016.12.15-ig írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) számú rendelet módosításával a lakáspályázat kiírásának és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy
a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a szükséges mellékletek
csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!
Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános
szabályai:
1)Pályázaton részt vehet azon természetes személy:
a) akinek, illetve a vele együttköltöző személynek má
sik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga - a
kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti
jogának kivételével - másik lakáson bérleti joga nem
áll fenn;
b) akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára behajt
ható köztartozása;
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba;
d) a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek
közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszony
ból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból,
nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó iga

zolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fede
zi a lakásfenntartás várható költségeit;
e) vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba
foglalásának díját;
f) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi
bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet;
g) aki a lakás rendeltetésszerű használatra való alkal
massá tételére, felújítására, komfortfokozatának eme
lésére vállal kötelezettséget;
h) a pályázó és a vele együttköltöző személyek
nek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy ér
je legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át. (42.750,- Ft);
i) A kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkező bérlő csak költségelvű pá
lyázaton indulhat. A költségelvű pályázaton való rész
vételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja ko
rábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkö
tését követő 90 napon belül, valamint a pályázott la
kás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés
megkötését követően.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot,
amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható
lakásigényének felső határát: 1 személy esetén 1 la
kószoba; 2-3 személy esetén 2 lakószoba; 4-5 személy
esetén 3 lakószoba; 5-nél több személy esetén minden
további személy esetén a szobaszám felső határa fél
szobával nő.
3) A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tar
talmaznia kell:
a) a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzí
tett sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igé
nyeit és azok indokát;
b) a pályázó és családja (együttköltöző személyek)
adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat
megjelölését;
c) a pályázó nyilatkozatát saját és családja (együttköltöző hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről;
d) a pályázó nyilatkozatát, hogy 90 napon belül vállalja a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlapban meghatározott felújításokat átlagos, jó
minőségben és a helyreállításhoz szükséges, kiírásban meghatározott anyagi erőforrásokkal rendelkezik;
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pá
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá,

hogy vállalja a lakásbérlettel járó
kötelezettségeket;
f) a pályázó nyilatkozatát a tekin
tetben, hogy az elmúlt öt évben
részt vett-e és hány alkalommal
a III. kerületi önkormányzat által
kiírt pályázatokon;
g) a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy hozzájárul adatainak a pá
lyázat elbírálásával összefüggés
ben történő felhasználásához, va
lamint a szerződéskötés érdeké
ben adatainak és személyi okmá
nyai fénymásolatának az ÓV Zrt.
részére történő kiadásához;
h) a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy vállalja a bérleti szerződé
sek közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja,
hogy a szerződés megkötésekor
két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.
4) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére,
vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára és
lakcímére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat,
okiratok másolatát (nevét, lakcímkártya szerinti lak
címét, illetve tartózkodási helyét és személyazonosí
tó adatait);
b) fiatal házasok pályázata esetén házastársak részé
ről a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.
c) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges
egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilat
kozatokat.
Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadására
nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.
Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál
az együtt költöző személyek valamennyi jövedel
mét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szoci
ális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi net
tó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását
megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásá
ban a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló
jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében az ál
lami adóhatóság által kiállított igazolást kell benyúj
tani. Munkanélküliek esetében az illetékességi terüle
tükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújt
sák be, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző
6 hónapról. Ha a kérelmező elvált, csatolandó a vá
lásról, gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról
szóló bírósági végzés fénymásolata, igazolás a tartás
díj összegéről.
5) Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat
be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.
6) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtat
ványon adtak be;
b) amely hiányosan került benyújtásra;
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben vagy a pá
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
7) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) a rendelet keretei között az ESZLB határozza meg;
b) a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiatalok
részére kell bérbe adni (aki a pályázat benyújtásának
időpontjában nem töltötte be a 40. életévét);
c) a fiatalok részére történő bérbeadás esetén előnyt
élveznek a fiatal házasok (a pályázat benyújtásának
időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét).
Egészségügyi, Szociális és
Lakásgazdálkodási Bizottság
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Pályázat – Közérdekű – Fogadóórák

Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak

2016. évi pályázati felhívás a III. kerületi alap- középfokú oktatási intézményeiben jól tanuló és jól sportoló diákok 2016/2017. tanévben történő támogatására.
A pályázat kiírója és lebonyolítója: Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának megbízásából.
A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a diákokat, akik a tanulás és az egész
séges életmód, sportolás összhangját kiemelkedő módon gyakorolják, így példa
képpé válhatnak tanuló társaik részére, ösztönözve őket hasonló célok elérésére.
Pályázati feltételek: Támogatásra az a diák pályázhat, aki együttesen megfelel
az alábbi feltételeknek:
• 7., 8., 9., 10., 11., 12., osztályba beiratkozott a III. kerület valamely oktatási in
tézményébe és III. kerületi lakos
• 2015/2016. tanévben tanulmányi eredménye elérte a 4.00 átlagot, vagy a fölöttit,
• 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. közötti időben rendszeres sportolás
mellett elért sporteredménnyel rendelkezik;
a, A benyújtott pályázatban kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert
olimpiai és paralimpiai programon lévő egyéni (egyes és páros) és csapat sportágakban
(20 fő), valamint a World Games programján lévő, nem olimpiai sportágakban (maxi
mum 5 - fősportáganként 1 fő) elért eredmény értékelhető az alábbi sporteseményeken:
- Korosztályos világ és Európa-bajnokság, Felnőtt és Ifjúsági Olimpia, Paralimpia,
World Games;
- Országos korosztályos bajnok, Világkupa, nemzetközi verseny I.-VI. Helyezett;
- Országos Diákolimpiai döntő;
- Budapest bajnokság;
- Kerületi bajnokság;
b, Az a) pontban felsorolt versenyeken elért 1-6. helyezés közül a legjobb ered
ményt bírálják el.
Elnyerhető pályázati támogatás összege: 10 hónapon keresztül 10.000 Ft fő/hó
(összérték 100.000 Ft/fő).
Pályázati támogatást elnyerhetők száma minimum 25 fő, melyből 5 fő a World
Games programján lévő (sportáganként maximum 1 fő), nem olimpiai sportágak
ban elért eredmények alapján támogatható.
Továbbá az arra érdemesek elismerő oklevélben részesülnek az Óbudai Sport és Szabad
idő Nonprofit Kft. Sportszakmai Elbíráló Bizottságának külön döntése alapján, maximum
20 fő.
A pályázati támogatás időpontja: 2016. november 1. - 2017. augusztus 31. kö
zötti időszak.
A pályázat beérkezési határideje, illetve a postára adás dátuma: 2016. szeptember 30. (péntek).
A pályázatot a pályázati lap pontos kitöltésével (a lap a tájékoztató értékelési számí
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tási módot is tartalmazza), az azon megjelöltek együttes aláírásával, pecsétjével el
látva igazoltan és a mellékletekkel együtt kell POSTÁRA adni (ajánlva, elsőbbségi levélként) 2 példányban: Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.-hez, a
1037 Budapest, Laborc utca 2. címre.
A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
A pályázat elbírálását követően az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.
Sportszakmai Elbíráló Bizottsága a döntésről írásban értesíti a nyertes pályázót
az érintett oktatási intézményen keresztül.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Gálházi Tündétől, az Óbudai Sport
és Szabadidő Nonprofit Kft. munkatársától. Telefonszám: 388-9770/13 mellék.

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

Képviselő neve
Önk. körzet
Fogadóóra időpontja
Dr. Demeter Gellért
1.vk.
minden hónap első csütörtök 16-18 között
			
Csapó Harold Gábor 2.vk.
minden hónap első kedd 16-18 között
Désiné Németh Éva
3.vk.
minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között
Farkas Balázs
4.vk.
minden hónap első csütörtök 16-18 között
			
Stollmayer Ákos
5.vk.
minden hónap első péntek 17-18 között
		
minden hónap első hétfő 18-19 között
			
Dóra Csaba
7.vk.
minden hónap első hétfő 16-18 között
Rácz Andrea
8.vk.
minden hónap második csütörtök 17-18 között
Bulla György
9.vk.
minden hónap első hétfő 17-18 között
			
Baumann Irén
10.vk.
minden hónap második kedd 17-18 között
			
Török Ferenc
11.vk.
minden hónap első kedd 17-18 között
Puskás Péter
12.vk.
minden hónap első hétfő
			
Kemény Krisztina
13.vk.
minden hónap első szerda 17-18 között
Kelemen Viktória
14.vk.
minden hónap első kedd 17-18 között
			
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk.
időpont telefonos egyeztetés alapján:
		
437-8930
Laukonidesz Lilla
16.vk.
minden hónap második csütörtök 18-19 között

Kompenzációs listáról bejutott képviselők fogadóórái

Béres András (PM) előzetes egyeztetés alapján a 06-30211-6111-es számon, vagy beres.andras@parbeszed
magyarorszagert.hu.
Burján Ferenc (LMP) előzetes egyeztetés alapján a 4378881-es telefonszámon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu
e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik hétfőjén,
17-től 18 óráig a Fő tér 4. I. emeletén, a testületi irodában. Elő
zetes bejelentkezés szükséges: 06-20-236-0500.

Helyszín
Varga Mihály országgyűlési képviselő
irodájában: Bécsi út 77-79.
Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7.
Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7.
Varga Mihály országgyűlési képviselő
irodájában: Bécsi út 77-79.
Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.
II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út
telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7.
Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Waldorf Iskola, Bécsi út
telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Óbudai Platán Könyvtár
telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.
Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út
telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Békásmegyeri Közösségi Ház
Békásmegyeri Közösségi Ház
telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Fő tér 3. II./37.
Zipernowsky Károly Általános Iskola

Őri László (MSZP) minden hónap utolsó hetében hétfőn
16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Cso
bánka tér 5.). Előzetes bejelentkezés alapján: 244-8036.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) minden hónap utolsó he
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig az MSZP III. ker ületi
irodájában (Mók us utca 1-3., tel.: 244-8036).
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap első hétfőjén, 17
órától. Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-70-6992214-es telefonszámon.

MSZP-s képviselő
fogadóórája

Czeglédy Gergő, a 6. szá
mú egyéni választóker ü
let önkormányzati képvi
selője minden hónap első
hetében, szerdán 16.30-tól
17.30 óráig az MSZP III.
ker ületi irodájában: Mók us
utca 1-3. Tel.: 244-8036.
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Családi nap a Nánási Udvarban
Fákkal körülölelt udvar, letisztult üzletkirakatok és modern cégtáblák, egy igazi kis családias környezet készült el
nemrégiben Óbudán, a
Római-parton.
- Tudatosan válogat
tam az udvar bérlőit,
olyan üzleteket szeret
tem volna, amelyek igé
nyesek, kellően moder
nek, széles spektrumon
ki tudják szolgálni az
ide látogatókat, mind íz
lésben, mind hangulat
ban. Célunk egy olyan
közösségi hely létreho
zása, ahol otthon érez
hetik magukat vendége
ink. A légkör családias,
rendszeres programok
kal és eseményekkel fo
kozzuk az összetartozás
élményét. Közös cé
lunk, hogy a kerületben
élők olyan kedvelt hely

színe legyünk, ahova
szívesen és rendszere
sen térnek be, továbbá
minőségi figyelemmel
tudjuk őket kiszolgálni
az év bármelyik szaká
ban. Az önkormányzat
nak köszönhetően napo
kon belül elkészül a 150
férőhelyes parkoló is
mellettünk, amely ké
nyelmesen megközelít
hetővé teszi udvarunkat
és közvetlen lejárást
biztosít a Duna-partra is
- mondta el Ésik Zsolt, a
Cziniel Cukrászda tu
lajdonosa, a Nánási Ud
var üzemeltetője. - Régi
vágyam volt egy ilyen
közösségi hely létreho
zása, hiszen én is itt la
kom és a környezetem
ben élőktől kapott vis�
szajelzések is ezt az
igényt támasztották alá.
A kerületben élő híres

ségek és alkotó- vagy
sportkörök is azonnal
csatlakoztak kezdemé
nyezésünkhöz és ren
dezvényünkhöz felkéré
sünkre.

Multimédiás opera világpremier

A

színek születése: a sötétség és a
fény násza multimédiás opera vi
lágpremierjére a Kiscelli Múzeumban
kerül sor október 7-én 20 órakor, amit
további két előadás követ október 8-án
szintén 20 órakor, és október 9-én
15.30 órai kezdettel. Az egyedülálló ze
nei produkció az atlantai székhelyű
Mythic Imagination és a Sapszon Ferenc vezette Cantate Kórus közös pro
dukciójában kerül bemutatásra.
A színek születése egy egyórás össz
művészeti performansz 57 tagú
vegyeskórussal, 4 narrátorral, ütősök
kel és kristály hangtálakkal, fényjá
tékkal és vetítéssel. A zeneszerző az
olasz Lucio Ivaldi, a szöveget David
Brendan Hopes, amerikai költő írta. A
látványtervező az olasz származású
Nicola Vidali, az előadás rendezője a

Szeptember 24-én a
Nánási Udvar üzletei
szervezésében rendezik
az 1. Nánási Piknik név
re keresztelt nyitó
bulit,
amelynek programja ki
csiknek-nagyoknak egy
aránt érdekességeket kí
nál. Délelőtt a gyermekes
családoké lesz a fősze
rep, 10 órától az Articsó
ka kreatív kézműves-sa
rok áll majd az ide láto
gató gyermekek rendel
kezésére, 11-től néptánc
bemutatót
láthatnak,
majd az Amasole gyer
mekjógáján próbálhatják
ki magukat, 12.30-tól pe
dig a Ledényi Judo Team
bemutatóját
nézhetik
meg. A gyermekblokk

zárásaként egy garantál
tan szórakoztató ismeret
terjesztő élőállat-bemu
tatón vehetnek részt gye
rekek és felnőttek egy
aránt, ahol megismerhet
nek több kistestű állatot
egy vicces, show-szerű
előadás keretében.
A délután folyamán
aerobik-show-val, zumba,
salsa és társastánc-bemu
tatókkal és tánctanítással
várják a látogatókat.
18 órától bulizás a The
Apples zenekarral. 20
órától élő koncertet ad
kerületünk büszkesége,
Szekeres Adrien!
Gasztronómia: étel, ital,
borkóstoló, édességek.
X

szintén az Egyesült Államokban élő
Honora Foah. A kortárs mű története
egyszerre alapul a világ keletkezéséről
szóló ősi hiedelmeken és korunk tudo
mányos felfedezésein. A történet egy
szerű, ősmítoszszerű, fizikai elmélete
ket, az ősi indiai Védákat, a sötét anya
got és sötét energiát, az őserők evolú
cióját és Goethe színelméletét dolgoz
za össze. A Teremtést szerelmi törté
netként meséli el, ahol a kezdeti egy
ségből a látható világ kibontakozásá
val megszületik a vágyakozás és az el
fogadás. A mű a Teremtés
tiszta szépségére és cso
dájára hívja fel a figyel
met, és arra, hogy minél
ttől az ősztől két új helyen is lehet filmeket nézni Óbudán, ami
többet értünk meg belőle,
valamiképpen a mozi reneszánszára utal. Az Összefogás
annál rejtélyesebbé és
Óbudáért Egyesület szervezésében Szász Attila Félvilág című
gyönyörűbbé válik.
filmjének vetítésével nyitott szeptember 7-én az Esernyősben a
Polgári Filmklub, amely ezután is minden hónap első szerdáján
újabb dokumentumfilmmel jelentkezik az előre regisztrált közön
ség előtt. A hírek szerint pedig a Csillaghegyi Közösségi Házban
kel életre újra a kultikus Csillag Mozi, melynek október 8-ai
megnyitóján 17 órakor Bús Balázs
polgármester köszönti az érdeklődő
ket, majd Réz András filmesztéta tör
téneti áttekintése után Baróti Éva új
ságíró, a filmklub moderátora mutatja
be a tervezett programokat. A Buda
pest Ragtime Band 18 órakor kezdődő
koncertjét követően, 19 órakor lesz az
első előadás, melyen a Csillag Mozi
ban annak idején a legnagyobb láto
gatottságú filmet, A veréb is madár
című vígjátékot vetítik le.

E

A mozgókép
óbudai reneszánsza
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Tanácsadások és fogadóórák

ÓBUDA, a III. ker ületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban

• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodá
ban (Kaszásdűlő utca 7.) a hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig
ingyenes jogsegélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéddel. (Érdeklődni a
367-8791-es telefonszámon lehet.)
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából ingyenes jog
segélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap első keddjén
17-től 19 óráig és dr. Kővári Béla minden hónap harmadik csütörtökén
18-tól 20 óráig Varga Mihály országgyűlési képviselő irodájában (Bécsi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Bejelentkezés nem
szükséges. Érdeklődni a 06(20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában.
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából, a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) ingyenes jogsegélyt hirdet
dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd, minden hónap harmadik csütörtö
kén 16-tól 18 óráig.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30
óráig fogadóórát tart, melynek keretében minden hónap második
csütörtökén dr. Hecsei Pál ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanács
adást tart minden hónap második és negyedik péntekén 15-től
17 óráig. (Helyszín: Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda.
Előzetes bejelentkezés ajánlott a 06-30-546-2202-es számon.)
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap el
ső hetében, hétfőn 15-től 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában
(Mókus utca 1-3. Tel.: 244-8036).
• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kér
désekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-től 16 órá
ig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 244-8036).
• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap első heté
ben, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus ut
ca 1-3. Tel.: 244-8036).
• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János
építész ingyenes építési tanácsadása minden hónap második
csütörtökén 18-tól 19 óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
nél (Mátyás király út 13-15. Bejelentkezés legkésőbb két nappal a
tanácsadást megelőzően a 06-70-967-1493-as telefonszámon,
vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes
időpont-egyeztetés szükséges.
Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél
Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második
szerdáján 17-től 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.:
06-30-883-2123.
Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap első szerdá
ján 18 órától. Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál.
Tel.: 06-30-905-9175.
Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 17
órától. A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Je
lentkezés: a 06-70-967-1493-as telefonszámon.
(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Zsámboki műhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb ol
dali épületszárnya.)
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Fogadóóra. Kiss László
(MSZP) országgyűlési képvi
selő (Budapest, 10. válasz
tókerület) fogadóórája min
den hónap első péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Tele
fon: 244-8036; e-mail: kiss.
laszlo@parlament.hu).

Szeretettel meghívjuk a III. kerületi Fidelitas által szervezett lakossági fórumra, a népszavazás előtti vasárnap, szeptember 25-én, 16 órától.
„A népszavazás súlya”
Vendégünk: Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő. A rendezvény első felében pódiumbeszélgetést tartunk: a migráns válság története • Magyarország kilátásai a kvóta ügyében • a német valóság •
a népszavazás háttere és jelentősége
A rendezvény második felében a közönségnek lesz lehetősége kérdéseket feltenni.
Helyszín: Rozmaring Kertvendéglő és Rendezvény Ház
(Óbuda, Slachta Margit rakpart). Autóval a parkoló az alsó rakpartról közelíthető meg, a Rozmaring a Margit híd és az Árpád
híd között van félúton. BKV-val a HÉV Tímár utcai megállójából közvetlenül megközelíthető.

Bemutatták Óbudán az új Toyota C-HR-t

Az autógyártó cég hazai képviselete szeptember 8-án Óbudán mutatta
be a sajtó képviselőinek és meghívott vendégeinek legfrissebb modelljét, az új Toyota C-HR-t. A rendezvény sztárvendégeként Szekeres Adrien adott szalon-koncertet.

A

crossover-tulajdonosok valami
különlegesre vágynak. Fontos
számukra a megemelt üléspozíció,
ugyanakkor a szép karosszéria is, va
lamint nem utolsósorban a vezetés
során tapasztalt agilitás és dinamiz
mus. Egy ilyen autót, a Toyota C-HRt mutatták be a sajtó képviselőinek és
a meghívott vendégeknek a Toyota
Sakura óbudai bemutatótermében.
Mintegy 22 évvel ezelőtt a
RAV4 első generációja fektette le a
szabadidő autó kategória alapköve
it. Ma, a Toyota C-HR még mindig
ugyanerről a filozófiáról tanúsko

dik, ami nem más, mint az egyre
innovatívabb megoldások keresése
és a crossover futurisztikus látás
módjának bemutatása.
A Toyota C-HR finom, kupés vo
nalvezetésével és „izmos” megjelené
sével – új stílust vezetve be a crossover
szegmensbe – már korábban meghó
dította a közönséget Párizsban (2014)
és Frankfurtban (2015) is. A gyártó
sorról legördülő autó mindössze apró
eltéréseket mutat az autószalonok al
kalmával bemutatott koncepcióautó
hoz képest. A vezető tervező, Izuhiko
Isawa eltökéltségének köszönhetően
a bemutatótermékig vezető úton a CHR semmit sem veszített inspiráló
formavilágából.
A C-HR-rel, valamint a Toyota
többi modelljével a nagyközönség
is megismerkedhet a Toyota Sakura
óbudai bemutatótermében (Szőlőkert utca 1.).
B.

Igazgató-főszerkesztő: Karalyos József

Fogadóóra. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom) or
szággyűlési képviselő fogadóóráját min
den hónap első péntekén 16 órától tartja
Csillaghegyen, a Mátyás király út 12.
szám alatti Jobbik irodában. Előzetes
bejelentkezés időpont-egyeztetéssel a
06(30)365-0862-es számon.
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