
Vidám, zenés műsorral, vendéglátással 
ünneplik a világnapot az Óbudai Kultu-
rális Központban és az idősklubokban.

Az új békásmegyeri közösségi téren 
ültethetnek cserjéket a lakóházak elő-
kertjeiben szeptember 30-án. 

Ingyenes kerékpár-regisztráció indult 
Óbudán. Az első nap több mint 40 bi-
cikli adatait rögzítették.
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Burgonyaakció október 13-án és 14-én.  Felhívás a 32. oldalon

Indulhat a vásárcsarnok fejlesztése

Fotó: Sánta Balázs

Pontosítás. Lapunk 
előző, 17. számának fej-
lécén tévesen szerepelt 
a megjelenés dátuma. 
Ez helyesen: 2016. szep
tember 16.

További három és félmilliárd forinttal támogatja a kormány a békásmegyeri, Heltai Jenő téri piac fejlesztését – jelentette be Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyűlési képviselő a Bús Balázs polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatón szeptember 19-én. A tervek szerint a 2019-re elké-
szülő vásárcsarnok egyszerre lesz kereskedelmi és közösségi szempontból is funkcionális épületegyüttes.                                           Bővebben a 4. oldalon

tóth tamás  ParalimPiai aranya
A magyar paralimpiai küldöttség Rióban 1 
arany-, 8 ezüst- és 9 bronzéremmel a 47. he-
lyen zárta az éremtáblázatot. Az egyetlen ha-
zai aranyérmet az óbudai tóth tamás szerez-
te meg a 100 méteres hátúszók versenyében. 
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Elutasítjuk, hogy német mintára az 
önkormányzati bérlakások bérlői 
helyére migránsok érkezzenek – 
mondta lapunknak Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer fideszes pol-
gármestere. A betelepítéssel ve-
szélybe kerülne a segélyezési és 
szociális ellátórendszer is –   hang-
súlyozta. A polgármester beszélt a 
békásmegyeri piac felújításáról, az 
intézményi fejlesztésekről és a 
kerékpárosprogramjukról is.

- Mi a tétje az október 2-i re-
ferendumnak Óbudáról nézve? 

- A mostani népszavazás a te-
lepülésekről, a biztonságunkról 
és a huszonhat éve létrejött de-
mokrácia vívmányainak a meg-
óvásáról szól. Arról, hogy az éle-
tünket alapvetően érintő kérdé-
sekről elmondhatjuk-e szabadon 
a véleményünket, avagy vissza-
térünk a rendszerváltoztatás 
előtti korszakba, amikor egy dik-
tatórikus kisebbség ránk erősza-
kolta akaratát. Óbudán közössé-
get építünk, és nem szeretnénk, 
ha hasonló folyamatok indulná-
nak el, mint Németország egyes 
városaiban, amelyekben önkor-
mányzati lakások bérlőit költöz-
tették ki a migránsok érdekében. 
Ez a közösségeket tönkreteszi. A 
kötelező betelepítéssel veszélybe 
kerülne a segélyezési rendszer és 
a kerületben nagyon jól működő 
szociális ellátás is. Ezért kell 
mindenkinek elmennie október 
2-án a népszavazásra, és nemmel 
voksolnia. Óbuda jövőjéről, nyu-
galmáról és biztonságáról is sza-
vazni fogunk. 

- Milyen a közbiztonság a 
III. ke rületben? 

- A biztonság az október 2-i 
referendum legfontosabb kérdé-
se. Óbudán, az ország egyik 
legnagyobb „városában” egyéb-
ként is kiemelten fontos az, 
hogy milyen a közbiztonság, s 
rengeteg pénzt fordítunk a javí-
tására. Tavaly a korábban létesí-
tett hatvannégy térfigyelő ka-
mera mellé negyvennégy újat 
helyeztünk üzembe, az idén pe-
dig további huszat helyezünk 
ki. Az elkövetkező két évben 
valamennyi lakótelepet beka-
merázzuk, hogy jó eséllyel meg 

tudjuk előzni a közterületi bűn-
cselekmények elkövetését.  

- Főváros-szerte gondot je-
lent, hogy emelkednek az al-
bérletek tarifái. Miként tudnak 
könnyíteni a bérleményekben 
élők terhein? 

- Egyre több, a kerületben mun-
kát vállaló állampolgár keres meg 
minket azzal, hogy az új, a főbér-
lők által megemelt bérleti díjat 
már nem tudja fizetni. Sokan sze-
retnének emiatt önkormányzati 
bérlakáshoz jutni, ám éppen ebből 
van a legkevesebb Budapesten. 
Úgy vélem, a fővárosnak és a par-
lamentnek is lépnie kellene, szük-
ség lenne az albérleti piac szabá-
lyozására. Ilyenre másutt is akad 
példa, Berlinben is beavatkoztak a 
piaci lakbérek alakításába. Gyor-
san kellene cselekedni, és az albér-
leti árszabályozás mellett újra el 
kellene indítani az első Orbán-
kormány idején bevált szociális-
bérlakás-építési programot.  

- Néhány hónapja felvetette, 
ki kellene terjeszteni Budapest 
közigazgatási határait. Mi in-
dokolná ezt? 

- Ma már nyilvánvaló, hogy új-
ra kell gondolni Budapest és az 
agglomerációs települések viszo-
nyát, mert a külső kerületekkel 
határos települések szinte rátele-
pültek a főváros infrastruktúrájá-
ra. A külső kerületek az agglo-
meráció számára lényegében já-
rási központokként működnek. 
Emiatt módosítani kellene a köz-
igazgatási határokat, ami parla-
menti döntést igényel, és akár he-
lyi népszavazásra is szükség len-
ne ennek érdekében. Úgy látom, 
ebben egyetértenek velem az 
érintett kerületek polgármesterei 
is. Az utolsó ilyen közigazgatási-
határ-rendezés még az ötvenes 
években, Nagy-Budapest létre-
jöttekor történt, Óbudához példá-
ul ekkor csatolták Békásmegyert 
és Csillaghegyet. 

- Hogyan illeszkedik az óbu-
dai Szent Margit Kórház az új 
budapesti egészségügyi ellátó-
rendszerbe? 

- Észak-Budapesten első kör-
ben a Honvédkórház látja majd el 
a sürgősségi feladatokat, a Szent 
Margit Kórház úgynevezett 

„szatellitkórházként” fog hozzá 
csatlakozni. Tehát az intézmé-
nyünk megmarad, és fejlődni fog 
Észak-Buda térségének ellátó-
kórházaként. Ez volt számunkra a 
legfontosabb cél, mert a Szent 
Margit a kerületieknek és az 
agglo merá cióban élőknek gyor-
san megközelíthető intézmény, 
nem úgy, mint a Margit hídtól dél-
re fekvő intézmények. Az a kor-
mányzati cél, hogy Észak-Budán 
az M0-shoz kapcsolódva új léte-
sítményt építsenek, támogatható 
terv. Azt is üdvözölnénk, hogy az 
M0-s 10-es és 11-es főút közötti 
szakaszát minél előbb megépít-
sék. Ez javítana az egész kerület 
autós túlterhelésén. 

- Milyen beruházások tör-
téntek és történnek Óbuda-Bé-
kásmegyeren? 

- A nyáron hatszázmilliós 
intéz mény felújítást hajtottunk 
végre. Nemrég jelentettük be a 
békásmegyeri piac felújítását, en-
nek támogatására Orbán Viktor 
miniszterelnök 2014-ben tett ígé-
retet. A kormány e célra – Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, kerületi országgyűlési képvi-
selő munkájának köszönhetően – 
négy és fél milliárdos támogatást 
adott. A tavaly megítélt kormány-
zati forrásból elkezdődtek a terve-
zési munkák, az idén pedig há-
rom és fél milliárdot biztosított a 
kabinet a piac felújítására, új kö-
zösségi tér építésére. Hatalmas 
segítséget jelent ez a támogatás, 
hiszen ha hitelt vesz fel az önkor-
mányzat, nem biztos, hogy az új 
létesítményben garantálni tudjuk 
az árusítóknak az alacsony bérleti 
díjat, és a vásárlóknak az alacsony 
árakat. Nemcsak a piac, a környék 
is megújul, közösségi teret ho-
zunk létre, ahová a fővárosi Tér-
Köz pályázat keretében az idén 
felújított Heltai tér felől lehet eljut-
ni, és nem messze innen létrehoz-
tuk az új idősek klubját is. A kor-

mánnyal az Árpád Gimná zium 
nyílászárócsere-programjában is 
együttműködtünk, és támogatták 
az új Pöttömház Óvoda létrehozá-
sát is. Mivel a kerület korábban 
nem adósodott el, a kormány fej-
lesztési forrásokkal egészíti ki az 
általunk kezdeményezett beruhá-
zásokat, tehát valóra váltja koráb-
bi ígéreteit. 

- A fejlesztésekről, a közös-
ségi terekről kikérték az óbu-
daiak véleményét is. Milyen ta-
pasztalatokat szűrtek le a vála-
szokból?  

- Két éve indítottuk el azt a 
folyamatot, amelynek során 
minden fejlesztésről megkér-
dezzük az embereket, bevonjuk 
őket a tervezésbe. Erre azért 
van szükség, mert a felújítandó 
közterületeket elsősorban ők 
fogják használni. Tavaly tizenöt 
ilyen programot fejeztünk be, e 
projekteknek összességében há-
rom és fél milliárd forint a for-
rásigényük. A kormány segítsé-
gére ebben a folyamatban is 
számítunk. Megújult Óbuda 
központja, a Fő tér is, több 
ütemben új kulturális intéz-
ményt hoztunk létre. Két éve 
adtuk át az Esernyős Kulturális 
Információs Pontot, tavaly ezt 
kortárs galériával bővítettük, 
most alakítottuk át, tettük al-
kalmassá kulturális rendezvé-
nyek, konferenciák rendezésére 
az Esernyőssel szomszédos 
Szindbád rendezvénytermet. A 
Fő téren új utcabútorokat he-
lyeztünk el, ezeket a Hello Wo-
od Designstúdió készítette. Az 
Óbuda Múzeum pedig a Zichy-
kastélyban új kiállítótérrel bő-
vült, ahol állandó tárlatuk, egy 
játékkiállítás tekinthető meg.     

- Miért tartja fontosnak Óbuda 
a kerékpárosbarát-prog ramokat? 

- Az itt élők és dolgozók egész-
sége és életminősége miatt. Ne-
gyedszerre kaptuk meg a Kerék-

„Óbuda jövőjéről
és biztonságáról 
fogunk szavazni”

„Nem szeretnénk, ha Óbudán az történne, ami Németországban”
Fotó: Varga Imre
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párosbarát Település és Munka-
hely díját. Az önkormányzat bi-
ciklivel közlekedő munkatársai 
a cafeterián keresztül támoga-
tást kapnak a munkába járáshoz, 
amit ki fogunk terjeszteni az ön-
kormányzati intézményeknél és 
cégeknél dolgozókra is. Emellett 
az önkormányzat támogatásával 
havonta egyszer több kerületi ét-
terem és kávézó is vendégül lát-
ja a biciklivel munkába igyekvő-
ket egy reggelire. Működtetünk 
kerékpárkölcsönzőt is egy helyi 
céggel közösen, ahol az itt élők 
napi kétszáz forintért bérelhet-
nek kerékpárt. A fonódó villa-
mos vonalhoz kapcsolódva hét új 
Bubi-állomást hoz létre a BKK a 
kerületben, és jövőre bővíti a 
Belső-óbudai állomáshelyeket 
is. Azért is tarjuk fontosnak ezt 
az ügyet, mert a 2024-es olim-
piai tervekben két kerületi bi-
ciklishelyszínt is figyelembe 
vettek, ezért is érdemes Óbudán 
a kerékpáros-infrastruktúrát fej-
leszteni. 

- Súlyos támadásokat kapott 
a Vizoviczki-ügy kapcsán a 
Jobbikhoz közel álló média ré-
széről. Miért került a célke-
resztjükbe? 

- Amikor ilyen támadás ér vala-
kit, érdemes megvizsgálni, kinek 
az érdekét szolgálja. Látható, 
hogy alapvetően kábítószer-bűnő-
zők hamis vallomásaiból szemez-
get a Jobbik. Ami tény, 2011-ben a 
jegyzővel bezárattuk az Óbudai 
Egyetem közelében lévő Amsz-
terdam Shopot, kezdeményeztük 
Budapest másik két kábítószer-el-

osztó boltjának bezárását is. Ezzel 
egy időben parlamenti képviselő-
ként a dizájnerdrogok elérhetősé-
gének szigorítását indítványoz-
tam, ezt el is fogadta a parlament. 
A kábítószer-maffia a Vizoviczki-
ügy kapcsán sokak szerint a Job-
bik közreműködésével támad 
vissza. Polgármester vagyok, a tá-
madásokat el kell viselnem. Mun-

kám során eddig a szélsőbal tá-
madott, most csatlakozott hozzá a 
szélsőjobb is. Persze, a valódi kér-
dés az, hogy milyen együttműkö-
dés van a kábítószer-maffia és a 
Jobbik között.

Pindroch Tamás
(Megjelent a Magyar Hírlap 

Hétvége, 2016. szeptember 24-i 
számában.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatója
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A Heltai Jenő tér gazdasági 
és kereskedelmi célú megújí-
tásához a kormány tavaly 
egymilliárd forintot biztosí-
tott, a beruházáshoz most to-
vábbi 3,5 milliárdos támoga-
tást nyújt. A beruházás célja, 
hogy Békásmegyer szívében 
modern, kulturált piac és kö-
zösségi tér alakuljon ki, ahol 
mindenki jól érzi magát, és 
amely minden szempontból 
megfelel a kor követelményei-
nek – hangzott el a helyszínen 
tartott sajtótájékoztatón.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, 

országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: a kormány 
azért tud hozzájárulni 
olyan önkormányzati fej-
lesztésekhez, mint a bé-
kásmegyeri vásárcsarnok 
megújítása, mert jó a gaz-
daság teljesítménye, ren-
delkezésre állnak az eh-
hez szükséges források. A 
fedezetet a gazdaság bő-
vülése és az ország költ-
ségvetési bevételeinek nö-
vekedése teremti meg.

Fejlesztések sora
A tárcavezető példaér-

tékűnek nevezte, ahogy 
Óbuda-Békásmeg yer 
Önkormányzatának ve-
zetése összefogja és meg-
fogalmazza az itt élő em-

berek és közösségek igé-
nyeit: számos tervet és 
projektet készítettek elő 
az elmúlt időszakban, 
amelyek mindegyike azt 
a célt szolgálja, hogy a 
kerület minden tekintet-
ben egyre élhetőbb le-
gyen, egyúttal oktatási, 
kulturális és sportköz-
ponttá is váljon. A kor-
mány több fejlesztést tá-
mogat a kerületben, így 
például a néhány hete át-
adott Váradi utcai Mese-
erdő Óvoda megépülé-
sét, az Árpád Gimnázi-

um energetikai korsze-
rűsítését, valamint a III. 
Kerületi Torna és Vívó 
Egylet létesítményének 
felújítását.

A Heltai Jenő tér gaz-
dasági-kereskedelmi célú 
rekonstrukciójához a 
kormány korábban már 1 
milliárd forinttal hozzá-
járult, ebből az összegből 
részben a tervezési, vala-
mint az előkészítési mun-
kák készülhettek el. A 
most bejelentett 3,5 mil-
liárd forinttal a kivitele-
zést támogatják. 

Kereskedelmi 
és közösségi tér

Bús Balázs  polgármes-
ter elmondta: tíz éve vették 
tervbe, hogy megújítsák a 
békásmegyeri vásárcsar-
nokot és környezetét. Az-
óta folyamatosan lobbiz-
nak, hogy támogatást 
nyerhessenek, tekintve, 
hogy az önkormányzat sa-
ját forrásból nem tudna 
megvalósítani egy ilyen 
nagyságrendű beruházást. 
A polgármester mások 
mellett köszönetét fejezte 
ki Menczer Erzsébetnek, 

aki korábban országgyűlé-
si képviselői tisztségében 
jelentős szerepet vállalt a 
cél elérésének érdekében. 

Az elmúlt időszakban a 
kormányzattal együttmű-
ködésben több fejlesztési 
projekt is készülhetett, elő-
segítve a kerület intézmé-
nyeinek és közösségi terei-
nek megújulását. A fejlesz-
tés, amely a tervek szerint 
2019 első felére készül el, 
tízezer négyzetméteren 
valósul meg. A vásárcsar-
nok és környezetének kor-
szerűsítése, újjáépítése 
összesen mintegy 4,6-5 
milliárd forintba kerül.

A létesítményben az ős-
termelői piac mellett he-
lyet kapnak más jellegű 
kiskereskedelmi és szol-
gáltató tevékenységet 
folytató vállalkozások is, 
összesen 109 üzletnek jut 
majd hely a modern új 
épületben. A vásárolni ér-
kezőknek egy 190 férőhe-
lyes mélygarázsban bizto-
sítanak parkolóhelyeket.

Nyitás 
a fiatalok felé
A vásárcsarnok műkö-

dése a beruházás ideje 
alatt  folyamatos lesz, mi-
vel az építkezést a jelen-
legi vállalkozói piac terü-
letén kezdik. Utóbbit el-
költöztetik, az árusoknak 
az önkormányzat biztosít 
másik helyszínt. Fontos-
nak tartják, hogy a fiata-
lok felé is nyissanak vala-
milyen módon, mivel a ta-
pasztalatok azt mutatják, 
hogy ez a generáció még 
kevésbé veszi igénybe ezt 
a típusú szolgáltatást. 
Ezért a terveket úgy igye-
keznek alakítani, hogy az 
új komplexum a legfonto-
sabb, modernkori igé-
nyeknek is megfeleljen 
majd. Az önkormányzat 
vezetésének egyik leg-
fontosabb célja, hogy a 
kereskedelmi terület mel-
lett olyan közösségi teret 
hozzanak létre, amely a 
kiskereskedelmi, piaci 
funkciók ellátása mellett 
találkozásokra is lehető-
séget ad.                 Sz. Cs.

Kiskereskedelmi központ lehet a békásmegyeri piacból

Indulhat a vásárcsarnok fejlesztése

Csapó Harold Gábor és Kemény Krisztina önkormányzati képviselő, Kelemen Viktória alpolgár-
mester, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Bús Balázs polgár-
mester, Dr. Pappné dr. Nagy Judit alpolgármester és Menczer Erzsébet a sajtótájékoztatón

Fotó: Antal István
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Folytatódik az olvasást nép-
szerűsítő program Óbudán. 
Ezúttal a legfiatalabb könyvba-
rátok számára adtak át újabb, 
immár a negyedik Könyv Meg-
állót szeptember 16-án.

A KönyvMegálló prog-
ramban 2013-ban lé-

tesítették az első – orszá-
gos viszonylatban is egye-
dülálló – Gyermek Könyv-
Megállót. Mára négy óbu-

dai Máltai játszótéren 
(Silvanus sétány, Zemp-
lén Győző, Boglya és Ke-
rék utca) várják a szabad-
téri könyvszekrények a 
lelkes kis olvasókat és 
szüleiket. 

A Kerék utcai Máltai 
játszótéren kialakított 
Gyermek KönyvMegálló 
átadásán Kelemen Viktó-
ria alpolgármester és Ko-
vács Gábor, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat 
regionális ügyvezetője 
szólt a gyereksereghez. 
A szekrény kinyitása 
után örömmel tapasztal-
ták, hogy nagy sikert ara-
tott az akció, rövid idő 
alatt zsúfolásig megteltek 
a polcok. Az önkormány-
zat támogatásával, az 
Óbudai Platán Könyvtár 
gondozásában, valamint 
a Máltai játszóterek szak-

embereivel összefogva 
működő projekt már ed-
dig is népszerű volt a 
gyermekek között. Az 
újabb könyvszekrény kö-
tetekkel való feltöltésé-
ben ezúttal a Kerék Álta-
lános Iskola és Gimnázi-
um alsó tagozatos tanulói 
és pedagógusai is segítet-
tek felajánlásaikkal. 

Az ingyenesen hasz-
nálható, mindig nyitva ál-

ló szekrényekből bárki ki-
veheti a neki tetsző köny-
vet, ha cserébe hoz helyet-
te másikat, hogy a többi 
gyerek is részese lehessen 
az olvasás örömének. A 
„Hozza, vigye, olvassa!” 
mottóval indított akció 
célja, hogy a gyerekek ne 
csak együtt játszanak, ha-
nem a könyvekkel kötött 
barátság élménye is ösz-
szekösse őket.   Lovas A.

Negyedik Gyermek KönyvMegálló a Kerék utcában

Idén is óbudai vendéglátó-
hely lett a legjobb fővárosi 
terasz pop-up kategóriában. 
Ahogy tavaly a Római-par-
ton működő Fellini Római 
Kultúrbisztró, úgy idén a Fő 
téri Gázlámpa Kioszk nyerte 
meg a BVA Budapesti Vá-
rosarculati Nonprofit Kft. ál-
tal minden évben kiírt Te-
rasz pályázatát. 

Harmadszor hirdet-
ték meg a budapesti 

kerthelyiségek és ven-
déglátós teraszok verse-
nyét, melyre 68 vendég-
látóhely nevezett. A 
szakmai zsűri döntése 
alapján  A Fő téri, párat-
lan adottságokkal ren-
delkező ipari műemlék 
jellegű épületben üzeme-
lő Kioszk a pop-up kate-
góriában bizonyult a leg-
jobbnak.

A város legkisebb ká-
vézójaként emlegetett 
Gázlámpa, mely mére-
tei ellenére széleskörű 
és színvonalas kínálat-
tal bír, májusban nyitot-
ta meg hangulatos tera-
szát Óbuda szívében. A 
főleg szezonális igénye-
ket kiszolgáló, különle-

ges kialakítású, mind-
össze négy négyzetmé-

teres vendéglátóegység,  
nemcsak a minőségi ká-

véra vágyók és a helyi 
lakosság, hanem a kül-

földi turisták és a kerü-
leti rendezvényre láto-
gatók körében is egyre 
nagyobb népszerűség-
nek örvend.

Békefi Anna, a Gáz-
lámpa Kioszkot üzemel-
tető Esernyős Nonprofit 
Kft. ügyvezetője a szep-
tember 21-én rendezett 
díjátadó ünnepség után 
elmondta, hogy az elis-
merés egész Óbudának 
szól, hiszen a fővárosi 
közterek formálásában 
és a közösségteremtés-
ben minta értékű a „Gáz-
lámpa”, mely a bájos pa-
vilon méltó hasznosítása 
mellett a Fő tér életre 
keltésének is fontos esz-
köze.

Díjnyertes a Gázlámpa Kioszk

Dajkai állás. A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája állást hirdet 2 fő dajkai munkakör 
betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 fő teljes munkaidős, határozatlan időre; 1 fő rész-
munkaidős, határozott időre. A foglalkoztatás jellege: takarítós dajka. A munkavégzés helye: részmunkaidő 
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda, 1039 Bp., Pais Dezső utca 2. Teljes munkaidő: Cseresznyevirág Művé-
szeti Tagóvoda, 1039 Bp., Medgyessy F. utca 1. Ellátandó feladatok: takarítói feladatok. lletmény, juttatások: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján. A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata (középfokú); erköl-
csi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); egészségügyi kiskönyv. Pályázati feltétel: egészségügyi alkal-
masság. A pályázat elbírálása során előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szak-
mai végzettség vagy érettségi. A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Művészeti Óvoda, 1039 Budapest, Pais 
Dezső utca 2., Somodiné Kiss Terézia óvodavezető. A pályázatot postai úton, vagy e-mailen lehet beadni 
(pais-o@kszki.obuda.hu). A munkakör a pályáztatás elbírálását követően, azonnal betölthető. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 1.

Fotó: Antal István



6 2016. 18. számÖnkormányzat



72016. 18. szám Önkormányzat



8 2016. 18. számÖnkormányzat



92016. 18. szám Önkormányzat



10 2016. 18. számÓBudaI pIknIk – CIvIl és nemzetIségI nap

A szeptember 17-én rende-
zett Óbudai Piknikkel a kerü-
letben működő civil szerve-
zetek seregszemléje kitűnő 
alkalom volt az egymás felé 
nyitáshoz, miközben igazán 
sokrétű hétvégi szabadidős 
programokat is jelentett. 
Színpadi előadások, külön-
böző gyermek- és sportprog-
ramok, főzőverseny, bemuta-
tók, tánc és éneklés várta 
életkortól függetlenül 14 
helyszínen az óbudaiakat. A 
IX. Civil és Nemzetiségi Nap 
és ehhez köthetően a Balázs 
Lajos Óbudai Civil Díj átadá-
sának fő helyszíne Békásme-
gyer-Ófaluban a Szent Jó-
zsef Ház volt. 

Szent József Ház
A nem éppen kedvező 

időjárás ellenére igen 
szép számban jelentek 
meg a civil és nemzetisé-
gi szervezetek munkáját 
elismerő napon a kerüle-
ti érdeklődők a Szent Jó-
zsef Házban. A szervező 
Boldog Salamon Kör 
nem titkolt célja, hogy 
működése révén régi ha-
gyományokat elevenít-
sen fel, hisz az egykor 
svábok lakta faluban 
szüreti, Katalin-napi, lo-
csoló bálok és búcsúna-
pok váltották egymást. A 
Szent József Ház és an-
nak környezete az elmúlt 
években a falu kulturális 
központjává vált. Évente 
öt-hat nagy kiállítás nyí-
lik a házban, másfél évti-
zede itt is rendeznek ad-
venti vásárt, olykor pe-
dig könyvbemutatók, 
kulturális események és 

koncertek kapnak helyet 
a falakon belül.

Kelemen Viktória al-
polgármester ünnepi be-
szédében a civil szerve-
zetek munkáját, küldeté-
sét méltatva elmondta, 
hogy „a kedvező jövőkép 
megvalósulásához nem 
elég csak önmagunk 
szükségleteinek kielégí-
tésére koncentrálni. Le-
hetünk jóllakottak fizikai 
és szellemi értelemben 
is, de boldogok csak ak-
kor, ha tekintettel va-
gyunk a mellettünk élő 
emberek igényeire és vá-
gyaira.” Véleménye sze-
rint a civilség olyan vi-
lágszemlélet, mely sze-
mélyesebbé, fenntartha-
tóbbá és jobbá teszi ezt a 
világot.

14 helyszín
A központi rendez-

vénnyel egy időben el-
kezdődtek a kulturális 
programok Óbuda mind 
a 14 helyszínén. Miköz-
ben tehát a Szent József 
Házban felléptek a Kin-
cső Együttes táncosai, 
majd a gyerekek Fabók 
Mancsi bábszínházának 
tapsolhattak, az Óbuda-
Hegyvidék Szenthárom-
ság Plébánián, amely 
alapításának 70 éves ju-
bileumát ünnepli, a Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat, és a 
„Braunhaxler” Egyesü-

let egész napos program-
mal készült. A Mészkő 
Parkban a Háromhegyek 
Egyesület a májusi pik-
niket és az őszi főzőver-
senyt kombinálva invi-
tálta a kerületieket.

A Csillaghegyi Polgári 
Kör Egyesület az őster-
melői piacon kóstolókkal 
fogadták az arra látoga-
tókat. A római-parti fesz-
tiválon, a Római Sport 
Egyesület és a Római-
fürdő Sport Egyesület ál-
tal rendezett „Együtt a 
Dunával a honfoglalástól 
napjainkig – történelmi 
és gasztronómiai kalan-
dozások a Duna-parton” 
elnevezésű program-
kavalkád fogadta kíván-
csi közönségét. Termé-
szetesen idén is volt fő-
zőverseny, a sorban a ha-
todik római-parti halász-
léfőző versenyt rendez-
ték meg, felvonultak a 
hagyományőrző csopor-
tok, egész nap színpadi 
műsorok csalogatták a 
partra kilátogatókat. A 
pünkösdfürdői helyszín-
re a nyugdíjas klubokból 
több mint háromszázan 
érkeztek, akik aktívan 
részt vettek a programo-
kon. Ugyancsak ezen a 
napon helyezték el jelké-
pesen az alapkövét a ví-
zitúrázók szobrának, 
amely a 150 éves római-
parti evezős életnek állít 
majd emléket.

A Táborhegyi Népház-
ban retro pikniket szer-
veztek, míg a Gladiátor 
utcai családi pihenőpark-
ban és játszótéren 
kézműveskedés, íjászbe-
mutató és -verseny, bol-
hapiac, sütiverseny, óriás 
buborékshow is szerepelt 
a programok között. A 
többi helyszínen is érde-

kes kulturális, szabad-
idős és szórakoztató 
program engedett bete-
kintést a különböző civil 
szervezetek munkájába 
és életébe. Az óbudai 
rendezvénysorozatot élő 
helyszíni kapcsolásokkal 
ezúttal a Civil Rádió is 
közvetítette.

B. Z.

Egymáshoz közelebb 
a civil szervezetek segítségével

Baltazár Színház
Az év civil szervezete elismerést, a Balázs Lajos 
Óbudai Civil Díjat Bús Balázs polgármester javas-
latára a képviselő-testület egyhangú döntése alap-
ján idén az 1998 januárjában alakult Baltazár Szín
háznak ítélték oda. A Magyarországon egyedülálló, 
hivatásos színtársulat értelmi sérült színészek köz-
reműködésével állít színpadra előadásokat. A társu-
latot működtető Baltazár Színház Alapítvány úttörő 
feladatot lát el azzal, hogy a fogyatékosságot háttér-
be szorító és a művészi sorsot előtérbe helyező lá-
tásmóddal rendelkezve megteremti a lehetőségét, 
hogy sérült emberek a tehetségükből éljenek meg. 

A Mészkő Parkban kombinálták a pikniket a főzőversennyel

Piknik Békásmegyer-Ófaluban családoknak gyermekekkel
Fotók: Sánta Balázs

Pünkösdfürdő
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Óbudai sziréna

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

Az Európai Autómentes Naphoz kap-
csolódva az Óbudán első alkalommal 
megtartott kerékpár-regisztráció 
szep tember 22-én 8 órától délig tar-
tott a Fő téren. A program III. kerületi, 
első ízben rendezett regisztrációjá-
nak helyszínén, az Esernyős Kávézó 
a már népszerű Bringásreggeli (Bike 
& Breakfast) keretében ingyenes reg-
gelivel várta a kerékpárral érkezőket. 

Az önkormányzat és a kerüle-
ti rendőrkapitányság által 

szervezett Fő téri eseményen sok 
kerékpáros már az első alkalom-
mal regisztráltatni kívánta kerék-
párját. A regisztráció menete sze-
rint a tulajdonosnak valamivel 
igazolnia kell, hogy a bicikli az ő 
tulajdonában van, majd egy adat-
lap kitöltése után a rendőr munka-
társak egy matricát ragasztanak a 
bringára, amely egy UV-fénnyel 
megvilágítható sorszámot is kap. 
Az esetlegesen eltulajdonított ke-
rékpárt az utakon ellenőrzést vég-
ző rendőrök az UV-megvilágítás-
sal tudják ellenőrizni, amikor ki-
derül, hogy a kerékpár a jogos tu-
lajdonosánál van-e.

Horváth Antal ezredes, a 
BRFK III. kerületi Rendőrkapi-
tányság vezetője megköszönte 
Bús Balázs polgármesternek és 
az önkormányzat dolgozóinak, 
hogy a regisztrációhoz szüksé-
ges eszközök beszerzését lehe-
tővé tették. Ezzel Óbuda is kap-
csolódott a kerékpár-regisztrá-
ciós programba. Mint elmond-
ta, a regisztráció azért fontos, 
mert a tapasztalatok szerint 
egyre többen és többet közle-
kednek kerékpárral Óbudán. Ha 
pedig bármilyen probléma adó-
dik a regisztrációt követően a 
kerékpárral, a programban való 
részvétel lényegesen megköny-
nyítheti a későbbi azonosítást. 

Aki most a kerületi kerékpár-
regisztráció első alkalmáról le-
maradt, annak jó hír, hogy a ké-
sőbbiekben további hasonló re-
gisztrációs lehetőségek lesznek, 
amelyek helyszíneiről és idő-
pontjairól tájékoztatják az érdek-
lődőket. A kapitányságvezető re-
ményét fejezte ki, hogy az orszá-
gos program eddigi állomásainál 
tapasztaltakhoz hasonló népsze-
rűségnek örvend majd az óbudai 
kerékpár-regisztráció is.

Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere örömmel fo-
gadta, hogy a programra ennyien 
eljöttek, valamint azért, hogy eb-
ben az évben Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata negyedszer 
nyerte el a Kerékpárosbarát Tele-
pülés és Munkahely címet. Egyre 
több együttműködés alakul ki 
például vendéglátóhelyekkel, de 
a rendőrkapitánysággal is annak 
a célnak az elérése érdekében, 
hogy minél több kerékpáros mi-

nél biztonságosabban közleked-
hessen Óbudán. 

Idén a tanév kezdetekor az ön-
kormányzat a Magyar Kerék-

párosklub közreműködésével 
minden diáknak eljuttatott egy 
olyan tájékoztató füzetet (Kerék-
páros Kisokos), amelyben a ke-
rékpáros közlekedés szabályairól, 
biztonságáról tájékoztatja a gyere-
keket. Ettől az évtől a III. kerület 
önkormányzati dolgozói támoga-
tást kapnak, ha kerékpárral járnak 
munkába, amit a közeljövőben 
szeretnének kiterjeszteni az intéz-
ményi és a céges dolgozókra is. A 
polgármester a legfontosabbnak 
tartotta, hogy biztonságban tehes-
sék ezt meg az így munkába járók, 
valamint biztonságban tudhassák 
a kerékpárjaikat. Ugyancsak ezt 
szolgálja, hogy a kerületi rendőr-
kapitánysággal már a korábbi 
években is nagyon jó kapcsolat 
alakult ki nem csak a kerékpáros 
közlekedés területén, de ez a re-
gisztrációs lehetőség tovább növe-
li az együttműködést.             B. Z.

Kerékpár-regisztráció a biztonságért

Lopni akart, de semmi nem jött össze
Először egy robogót akart ellopni egy férfi Óbudán, aztán már 
beérte volna egy biciklivel is. De végül egyik sem sikerült, és még 
rajta is kapták szeptember 3-án hajnalban.
A 37 éves H. Sándor a Szél utca egyik társasházának bejárata 
előtt parkoló robogó sisaktartóját feszegette, majd a kesztyűtar-
tó rekeszét és a tanksapkát is megrongálta. Miután a férfi semmit 
nem tudott ellopni, bement a társasház belső udvarába és ott egy 
korláthoz láncolt kerékpárt próbált ellopni úgy, hogy a láncot egy 
vasrúddal feszegette. A lakók azonban a matatás közben megza-
varták és visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.

Fotó: Sánta Balázs
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Takarítsuk ki Óbudát!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelten fontos felada-
tának tartja környezetünk, a kerület közterületeinek tisztán tar-
tását. 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 köz-
vetlen lakókörnyezetének 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 ta-
karítási kampányhoz!
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és őrizzük meg tisztaságát!
(Kérjük, részvételi szándékukat a zoldobuda@obuda.hu e-mail 
címen jelezzék legkésőbb szeptember 30ig.)

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

Tizenegy közösségi kert összefo-
gásával Magyarországon első al-
kalommal rendezték meg a Közös-
ségi Kertek Éjszakáját szeptem-
ber 2-án. A rendezvény egyik hely-
színe a Juhász Gyula utca - Kirá-
lyok útja kereszteződésénél lévő 
Békási kert volt. 

A klasszikus közösségte-
remtő, közösségépítő 

szándékot tükrözi a városi 
kertészkedés népszerűsítése. 
Ez volt a célja a rendezvény 
szervezőinek is. A Békási 
kertbe érkezőket finom fala-
tokkal és színes programok-
kal fogadták: egyebek mellett 
izgalmas feladatok (például 

ültetés, locsolás, fűszerfelis-
merés, kézműves foglalkozá-
sok) várták a látogatókat. A 
kötetlen, késő délutántól kez-
dődő program részben a gyer-
mekeknek szólt, a növények 
felismerése, kirakós játékok 
és a meseolvasás is a kertek és 
kertészkedés iránti érdeklődé-
sük felkeltésére szolgált. Az 
esemény résztvevői a kertbe-
járást követően szabadon for-
gathatták a kerti szerszámo-
kat, palántázhattak és finom 
gyümölcsöket kóstolhattak. 
Sötétedés után a tűz mellett, 
szalonnasütés közben a hely-
ben lakók közelebbről is meg-
ismerkedhettek egymással. 

Éjszaka a Békási kertben

A Nagy-Hárs-hegyen található, 1980-as években átadott 
Kaán Károly-kilátó rekonstrukciós és szerkezet-megerő-

sítő folyamaton esett át. A felújítási munkálatok befejeződtek, 
a kilátó ismét látogatható. A tetőt 
fedő régi deszkákat a szakemberek 
eltávolították, helyükre egy új, ko-
molyabb vízszigetelő réteggel ellá-
tott zsindelytető került. A kilátót 
alkotó többi faszerkezeti egysége-
ket (korlátokat, lépcsőket, padló-
zatokat) felcsiszolták, újrafestet-
ték. A felújítás 2,5 millió forintos 
magánadományból valósult meg. 
Ősszel az erdészet új pihenőhelyet 
létesít a Nagy-Hárs-hegyen.

Befejeződött a Kaán Károly-kilátó felújítása
Fotók: Antal István
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Tehetséggondozó szakkör 
matematikából

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2016-2017-
es tanévben is elindítják matematikából az ingye-
nes tehetséggondozó szakkört az 5. osztályosok-
nak. 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 foglalko-
zásokat Számadó László tartja.

Középiskolai előkészítők, általános- 
és 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, ma-
gyarból. Lehetőség van a próbatesztekhez hasonló 
feladatok gyakorlására, a féljegyek javítására. Kor-
repetálás matematika-fizika-kémia-magyar szakos 
tanároknál. Érettségizők, középiskolások tanítása 
bármelyik tantárgyból. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelőtt 2-3 
fős kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-
946-2027-es telefonszámon egész nap. www.
obudamatek.hu)                                   Thalész-Kör 

Szeptember elsejétől új 
fenntartó működteti tovább 
a Kelta Vendéglátó Szakkö-
zép és Szakiskolát. Az intéz-
ményt a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Iskola Alapít-
ványa vette át.

A változásra azért volt 
szükség, mert az is-

kola fennmaradása a ko-
rábbi üzemeltetővel bi-
zonytalanná vált, egy 
szakképzést nyújtó kö-
zépiskola esetleges meg-
szűnése pedig nemcsak a 
környéken élők, hanem 
az egész kerület számára 
érzékeny veszteséget je-
lentett volna. Azzal, 
hogy a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Iskola 
Alapítványa átvette a 

fenntartó feladatait, a 
helyzet megnyugtatóan 
rendeződött, az intéz-
mény működéséhez 
szükséges feltételek ren-

delkezésre állnak – kö-
zölte Győri-Dani Lajos, 
a Szeretetszolgálat ügy-
vezető alelnöke. A válto-
zást az illetékes hatósá-

gok elfogadták, az iskola 
épületét pedig továbbra 
is rendelkezésre bocsátja 
a kerületi önkormányzat. 

A változásokból a diá-
kok és a szülők egyelőre 
csak annyit vettek észre, 
hogy a nyugdíjba vonult 
igazgatót korábbi helyet-
tese követte az intéz-
mény élén, és mostantól 
már nem kell fizetni a 
szakképzési hozzájáru-
lás díját. A Máltai Szere-
tetszolgálat ügyvezető 
alelnöke zökkenőmentes 
átmenetet ígért, és mint 
mondta, jövőbeli fejlesz-
tésekről, akár új szak-
mák oktatásának beve-

zetéséről is gondolkod-
nak. 

Budapesten a III. kerü-
letben működik a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 
legtöbb intézménye. A 
karitatív szervezet haj-
léktalan szállót, szociális 
pékséget, több játszóte-
ret, családok átmeneti 
otthonát és népkonyhát is 
üzemeltet Óbuda-Békás-
megyeren. A városrész-
ben régóta működik már 
egy máltai szakiskola, 
ahol szociális ápolókép-
zés folyik, az intézmé-
nyek sora mostantól egy 
újabb szakközépiskolával 
és szakiskolával bővült. 

Máltai intézmény lett a Kelta 

Folytatódik az Óbudai Egye-
sített Bölcsődék „Élő nép-
zene a bölcsődében” című 
programja az őszi hónapok-
ban is. Gyermekekkel együtt 
várják az otthon lévő kisma-
mákat is.

A Kerek Zenekar az 
óbudai bölcsődék-

ben heti rendszeresség-
gel ját szik népzenét 
Csoóri Julianna kis gyer-
mek ne velő vezetésével. 
A program célja a népze-
ne, néptánc és a népi 

hangszerek megismerte-
tése a legkisebbekkel. A 
beszéd indulásnál, a szó-
képzésben fontos szere-
pe van a népi mondókák-
nak, a harmonikus moz-
gást, a ritmusérzéket is 
segíti ez a foglalkozás.

Mozgással kísérve 
mondókákat, népdalokat 
hallhatnak, tanulhatnak, 
hangszerekkel ismerked-
hetnek a gyermekek és 
szüleik. Az „Élő népzene 
a bölcsődében” elneve-
zésű program szinte már 

hagyományosnak mond-
ható a legkisebbeket ne-
velő intézményben.

„A virágzáshoz fontos 
a korai vetés” címet is 

kaphatná a rendezvény, 
hiszen a népzene hallga-
tásával pozitívan befo-
lyásolható a kisgyerme-
kek anyanyelvi fejlődése 

és a beszéd indulása. 
Várják a gyeden, gyesen 
lévő édesanyákat gyer-
mekeikkel a felejthetet-
len zenei élményre.

Szeptembertől ismét szólnak a népi hangszerek

Mikor, hol?
 9.00-10.00 10.30-11.30
2016. 09. 15 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7.
2016. 09. 22 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1035 Bp., Kerék u. 12-14.
2016. 09. 29 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1032 Bp., Solymár u. 12.
2016. 10. 06 1031 Bp., Arató Emil tér 2. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2016. 10. 13 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u. 1*
2016. 10. 20 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Medgyessy u. 3.
2016. 10. 27 1035 Bp., Szél u. 23-25 1035 Bp., Kerék u. 12-14.
2016. 11. 03 1031 Bp., Arató Emil tér 2. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*

2016. 11. 10 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1032 Bp., Solymár u. 12.
2016. 11. 17 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u. 1*
2016. 11. 24 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1032 Bp., Solymár u. 12.*
2016. 12. 01 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1039 Bp., Fodros u. 7.
2016. 12. 08 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Medgyessy u. 3.
2016. 12. 15 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u. 1*

(A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”.)

Fotó: Antal István
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Lapzártakor érkezett: A nyári 
szünet utáni első ülését 
szeptember 23-án tartotta az 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete.

A Duna III. kerületi 
szakaszán hosszú év-

tizedekre visszanyúló ha-
gyománya van az evezős 
vízi sportoknak. Az ön-
kormányzat a térség ter-
mészet közeli állapotának, 
a turisztikai, sport és re-
kreációs jellegének meg-
őrzését kiemelten fontos-
nak tartja, ezért a zajjal és szennyezőanyag kibocsátással járó motoros vízijármű-
használat visszaszorítása érdekében a III. kerületben tárolt motoros vízi jármű-
vek tulajdonosaira települési adót vet ki a képviselők döntése értelmében.

Az Óbudai Népzenei Iskola „Néphagyományok az óvodában” címmel prog-
ramsorozatot szervez a kerületi óvodák számára, hogy a gyerekek már 3-6 éves 
korban megismerkedjenek zenei anyanyelvünkkel. A képviselők döntése alap-
ján a programot az önkormányzat támogatja.

A képviselő-testület már 2015-ben is támogatta a kerületi nyugdíjasok, va-
lamint a városrész iskoláiba járó diákok informatikai képzésének intézmé-
nyesített programját, 
amit a mostani ülésen a 
képviselők a 2016/2017-
es tanévre is megszavaz-
tak. Arról is döntöttek, 
hogy az elszámolás gya-
korlatát tekintve az új 
tanévben a jelentkezők 
támogatási díjának elszá-
molása és beemelése a 
Költségvetési Szerveket 
Kiszolgáló Intézmény 
költségvetésébe a tényle-
gesen dokumentált je-
lentkezési lapok alapján 
történik utólag.

Kerületi Gyermekjogi Stratégia
A szeptember 23-ai ülésen jóváhagyták Óbuda-Békásmegyer Gyermekjogi Stra
tégiáját. Az 1989-ben elfogadott Gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény 
a legszélesebb körű emberi jogi előírásokat adaptálta a gyermekek világába, olyan 
jogokat megfogalmazva, amelyek korábban elsősorban a társadalmak felnőtt tag-
jait illették meg. Az egyezménnyel a gyermeki jogok világszerte kiteljesedtek és be-
épültek az államok többségének nemzeti jogrendjébe. Magyarország 1991-ben, az 
egyezmény aláírásával kötelezte el magát a gyermekjogok mellett, majd 1997-től 
törvényileg is szabályozta illetve gondoskodott a védelmük garanciáiról is. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata már 2009-ben eredményekről számolhatott be he-
lyi gyermekvédelmi rendszert illetően. Az azóta eltelt időszakban a gyermeki jogok 
tudatosítása érdekében tett lépéseket az UNICEF is elismerte, 2015-ben elsők kö-
zött nyerte el az önkormányzat a „Gyerekbarát Település” címet. A most elfoga-
dott stratégia megalkotásában az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata, 
az önkormányzat intézményei, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, a rendőr-
ség, a gyermekjogi képviselő, valamint a helyi civil szervezetek is részt vettek, illet-
ve folyamatos konzultáció zajlott az UNICEF képviselőivel is. A stratégia komplexen 
tartalmazza a gyermeki jogok megvalósulásának és biztosításának színtereit, 
iránymutatást ad többek között a gyermekbarát költségvetést, a megkülönböztetés 
tilalmát, a biztonságos környezet megteremtését illetően, továbbá hozzásegít a he-
lyes életmód kialakításához, lefekteti a megfelelő és minőségű információhoz való 
jogot. A stratégiának szerves részei az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, termé-
szetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a civil szervezetekkel való 
együttműködés, illetőleg a kapcsolódó helyi koncepciók.

Ingyen vacsora diákoknak
A Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási 
Alapítvány 2009 óta ingyen reggelizési lehetőség-
gel támogatja a hátrányos helyzetű ifjúságot. Nem-
régiben az önkormányzattal érvényben lévő szer-
ződésük ügyében módosítást kértek, tekintettel ar-
ra, hogy a kerületben működő más civil szerveze-
tek hasonló tevékenysége folytán meglátásuk sze-
rint hatékonyabban és több családot elérve a jövő-
ben tanítási napokon 16.30-tól vacsorával, elvi
hető kis csomaggal és kiegészítő programok
kal (korrepetálás, oratóriumi játékos foglalko
zások) szeretnék segíteni a fiatalokat. A Kiscelli ut-
ca 79. szám alatt megvalósuló programot egyhan-
gúlag támogatta a testület.

Felújítják az átmeneti otthont
Elhárult az akadály a Víziorgona utca 7. szám alatti, 
rendkívül leromlott állapotú Óbudai Családi Tanács
adó és Gyermekvédelmi Központ telephelyén lé
vő Családok Átmeneti Otthona felújítása elől. (Az 
ugyanitt működő Gyerekek Átmeneti Otthonát 10 év-
vel ezelőtt korszerűsítették.) Az ingatlan a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában van. Korábban többször 
kezdeményezte az önkormányzat az épület felújítá-
sát, de a 2010-es, majd a 2015-ös pályázat is sikerte-
lenül zárult. 2016 tavaszán, a szakállamtitkársághoz 
beadott felújítási tervezet kapcsán sem érkezett érde-
mi válasz, miközben az épület renoválása már nem 
volt tovább halasztható, ezért a képviselők most úgy 
döntöttek, hogy önerőből kell elvégeztetni az épület 
felújítását. A tervezett munka a belső terek burkolá-
sát, a vizesblokkok, közös konyha és mosókonyha, 
az elektromos és gépészeti rendszer, a külső és bel-
ső nyílászárók, tető-felülvilágítók és az udvar teljes 
felújítását illetve cseréjét foglalja magában.

Támogatás felsőoktatási ösztöndíjhoz
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer a már felsőoktatásban tanuló 
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hát-
rányos helyzetű, kerületi állandó lakcímmel rendelke-
ző fiatalokat támogatja. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma a települési önkormányzat által megálla-
pított támogatási összeget kiegészíti az önkormány-
zati támogatással megegyező mértékben. Ehhez a 
rendszerhez idén is csatlakozott az önkormányzat és 
9 millió forintot különített el költségvetésében a tehet-
séges, de rászoruló III. kerületi diákok támogatására. 
(Pályázati kiírás lapunk következő számában.)

Felelős állattartásról gyermekeknek
Az Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező 
Alapítvány egyfelől a III. kerületben az elszaporodott 
kóborló állatok befogásához, elhelyezéséhez nyújt se-
gítséget, másrészt (2007 óta) óvodákban, iskolákban a 
tananyaghoz kapcsolódóan a felelős állattartáshoz ad-
nak gyakorlati tanácsokat. A 2014/2015-ös tanévtől az 
Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő Tagóvodája és az 
Elveszett Állatok Alapítvány közösen először egy, majd 
még egy óvodai csoportban, szervezett természet- és 
állatismeret oktatást. E programot az önkormányzat is 
támogatta. A zoo-csoportok részt vettek többek között 
Kutyá-zoo programon, melynek keretében kutyaiskolát 
látogattak meg, Madara-zoo programon, amikor elláto-
gattak a budapesti Állatkert madárházába. Madárgyű-
rűzésen vettek részt, a Vágtá-zoo programon pedig a 
lovakkal ismerkedtek a csobánkai lovardában. Az ön-
kormányzat a jövő évben emelt összeggel járul hozzá 
a civil szervezet óvodai munkájához.

Települési adó motoros vízi járművekre,
támogatott informatikai képzés

Fotók: Antal István
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Izgalmas koncertekkel várja 
a közönséget az Óbudai 
Danubia Zenekar az ősszel 
induló évadban. A Szabadok 
vagyunk sorozatban el-
hangzó műveket magyar 
költők versei köré fűzték fel. 
Az ’56-os forradalomról és 
Johann Sebastian Bachról 
is koncertekkel emlékeznek 
meg - hangzott el a terveket 
ismertető sajtótájékoztatón, 
melyet a Budapest Music 
Centerben tartottak szep-
tember 15-én.

A zenekarnak nem-
csak a repertoárja, 

hanem a Flórián téri pró-
baterme is új. Ács Péter 
ügyvezető az idei fej-
lesztésekről elmondta, 
hogy szeptember végén 
kezdik a termük akuszti-

kai javításait. A tavalyi 
szezont sikeresnek érté-
kelte, tájékoztatása sze-
rint a 84 előadáson 72 

ezren vettek részt, a kon-
certek látogatottsága el-
érte a 95 százalékot. 

Szabadok 
vagyunk

Idén is lesz tematikus 
koncertsorozat a Zene-
akadémián, a szlogen ez-
úttal: Szabadok vagyunk. 
Hámori Máté karmester 
magyar költők ismert ver-
sei köré fűzte a műveket. 
A Szeptemberi áhítat cí-
mű, személyes szabad-
ságról szóló, szeptember 
29-ei műsorban Kosztolá-
nyi Dezső versét Bálint 
András mondja el, közre-
működik Érdi Tamás 
zongoraművész. Elhang-
zik Mozart C-dúr zongo-
raversenye és Brahms D-
dúr szerenád című műve. 
Az október 21-ei műsor 
középpontjában az alko-
tói szabadság áll, Weöres 
Sándor: Téma és variáci-
ók című versét Bíró Krisz-
tina mondja el. A koncer-
ten Webern Variációk ze-
nekarra, Rota Országúton 
és Elgar Enigma variáci-
ók című zenei alkotásai 
hallhatók, Marcello Rota 
vezényletével. A sorozat 
harmadik részében az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfor-
dulója alkalmából Márai 
Sándor: Mennyből az an-
gyal című versét Takács 
Kati adja elő. Elhangzik 
Beethoven Egmont-nyitá-
nya, Kodály Psalmus 
Hungaricusa és Sosztako-
vics IX. szimfóniája Há-

mori Máté vezényletével. 
Közreműködik a Nemzeti 
Énekkar és Fekete Attila 
operaénekes. 

Babits Mihály: Kará-
csonyi ének című versét 
Mácsai Pál szavalja el a 
december 21-ei műsor-
ban. Mozart Varázsfuvo-
lájának nyitánya mellett 
a zeneszerző több darab-
ja is felcsendül. Az estet 
Duke Ellington feldolgo-
zásában Csajkovszkij 
Diótörő-szvitje zárja. 
Közreműködik: Sáfár 
Orsolya operaénekes, a 
Budapest Jazz Orchestra, 
vezényel Pál Tamás. 

A továbbiakban a Bu-
dapest Music Centerben 
folytatódik a zeneszerzői 
portrésorozat: november-
től Johann Sebastian 
Bach művei hangzanak 
el, Atya, Fiú(k) és Szent-
lélek címmel. A zenekar 
október 30-án Szimfoni-
kus felfedezések címmel, 
többek között Bartók mű-
veiből játszik a Művésze-
tek Palotájában. Emellett 
folytatódnak az ifjúsági 
hangversenyek is. Sz. Cs.

Portrékiállítás
Magyarosi Zsuzsa port-
réit tekinthetik meg az ér-
deklődők az Óbudai 
Egyetem aulájában. A 
tárlatot szeptember 27-
én 14 órakor nyitja meg 
Benedek Katalin művé-
szettörténész. A rendez-
vény házigazdája dr. Gáti 
József kancellár-helyet-
tes. A kiállítás október 7-
ig látogatható, munkana-
pokon 9-től 18 óráig. 
(Cím: Bécsi út 96/b.)

Történelmi 
tévhitek

„A történelmi tévhitek, 
avagy amit biztosan 
tudsz a történelemről – 
és mind rosszul tudod” 
címmel Hahner Péter 
történész tart előadást 
október 6-án 18 órától a 
FSZEK Fő téri Krúdy 
Gyula Könyvtárában, az 
országos könyvtári na-
pok programjához kap-
csolódva. A rendezvény-
re a belépés díjtalan. Az 
érdeklődők e-mailben, 
vagy a 368-8476-os tele-
fonszámon is jelezhetik 
részvételi szándékukat. 
(Cím: Fő tér 5).

Krúdyra 
emlékeznek

A Krúdy Gyula Irodalmi 
Kör tagjai névadó írójuk 
születésének 138. év-
fordulójára emlékeznek 
október 13-án 16 órai 
kezdettel. A program a 
Krúdy-háznál kezdődik 
az emléktábla megko-
szorúzásával, majd a 
Kéhli Vendéglő Krúdy 
Szalonjában folytatódik 
ünnepi műsorral.

Tematikus koncertek a Danubiával

ZENÉS IRoDALMI EST A PLATáN KÖNyVTáRBAN. Szavakat 
fúvok címmel folytatódott a Platán Könyvtár rendezvényso-
rozata augusztus 25-én az intézmény kertjében. Nagy sikert 
aratott Dunai Tamás zenés irodalmi estje, ahol többek között 
Szép Ernő, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Babits Mihály, Jó-
zsef Attila és Nagy László verseit hallhattuk francia sanzon-
nal, klarinét- és szaxofonjátékkal fűszerezve

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

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

 Hűtőgépszerviz Óbudán! 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.: 349-
4899, 06(70) 280-0479

 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 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
 Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást, 
kőművesmunkát, víz-gázszerelést vállalok. 
Tel.: 06-20-986-3129, 787-1332
 Nyugdíjas megbízható hölgy takarítást, 
vasalást, gyermekfelügyeletet vállal. Heti 
két alkalommal. Tel.: 06 (30) 863-3457
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí-
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye-
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-
2991
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 0670/397-3869
 Kéménybélelés mosolygós árakon, ügy-
félbarát munkavégzés, mindez csak csipet-
nyi kosszal az ön igényeit figyelembe véve. 
Tel.: 06(20)624-0601
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 
642 7526
 Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépíté-
se! Régi típusú nyilászárók javítása, szigete-
lése. Kiszállás-felmérés díjtalan! Nyugdíjas 
kedvezmény 10 %. Tel.: 06 (30) 522-3323
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-

szerelő mester. Tel.: 36 (20) 934-4664, 246-
9021, ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20) 972-0347. 403-
9357, 06 (30) 589-7542
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaaj-
tó. Hétvégén is. Nagy Sándor. Tel.: 06(20) 
321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás! Tel.: 06 (30) 341-3423
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTO AB-
LAK DOKTOR.HU. 22 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illeszté-
sét, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üve-
gezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-
0269
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 Kádfelújítás! Ne cserélje le régi kádját! A 
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06(20) 
529-4180. Facebook: Kád-felújítás
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás. 25 éve 
iparsként. Tel.: 06(20)423-5812
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
kezelés, burkolás, laminált parketta lerakása 
magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 06 
(30)212-3308

Egész ség
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

 Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai ma gán-
ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 1035 
Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer da 
16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je lent-
ke zés, tel.: 06(30)201-9198

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

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 317-0631
 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

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

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Pedikűrös házhoz megy! Hétvégén is. 
Nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 06-20-806-7783
 Jógatanfolyam kezdő csoportok: hétfőn-
ként 19 órától az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (Bp., San Marco u. 81.). Első alka-
lom ingyenes. www.jogatan.hu
 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
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás 
rendelése. Dunamed rendelő, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Indokolt esetben háznál is kezel! 
Tel.: 387-1508

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

 Angolórák minden szinten diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföld és Goethe  
Intézetben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak. 06-30-773-9155, 
kreation@freemail.hu
 Tanulj angolul könnyedén, eredménye-
sen, beszédcentrikusan. Korrepetálás, érett-
ségi nyelvvizsga felkészítés. Tel.: 06 (20) 
439-6410
 Matematika, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06 (20) 959-0134
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétikai tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolábatól az egyetemig. Tel.: 06(1) 
367-4809, 06 (70)619-5546
 Német pedagógus személyre szabott né-
met órákat vállal. Kezdő szinttől-felsőfokig. 
Tel.: 06 (20)384-9020
 Kémia, biológia tantárgyakból közép- és 
emelt szintű érettségire való felkészítést vál-
lalok. Tel.: 06 (30) 264-5648, 06(30)203-
2077
 Spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a 
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár, 
Belső-Óbudán. Tel.: 06(20)801-7580
 Általános iskolás gyerekek délutáni-es-
ti felügyeletét, tanítását, kísérését vállalja 
nyugdíjas pedagógus, Belső-Óbudán. Tel.: 
06(20)801-7580
 Angol, olasz társalgás általános, szakmai 
nyelvvizsgára felkészítés hatékonyan profi-
nál. Tel.: 06(30)587-8329
 Matematika, fizikatanítás általános és 
középsiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06(20)959-0134
 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
 Autót Vásárolok évjarattól és típustól 
függetlenül 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. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Magas áron vásárolok borostyán, korall, 
ezüst, arany ékszereket készpénzért. V. ker. 
Kigyó u. 4-6. Tel.: 06 (20) 590-5284, 06 (1) 
792-1692
 Régiséget, illetve teljes hagyatékot vásá-
rolok azonnal készpénzben fizetek! Díjtalan 
kiszállás! 0670-625-9749
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszereket, 
keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, tel-
jes hagyatékot, díjmentes kiszállással. 

www. enterieurantik.hu. 1014 Bp., Ország-
ház u. 2. Tel.: 375-0480, 06 (30) 992-3377

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

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Óbudai, Folyamőr utcai felújított panel-
ház 4. emeleti 48 m2-es lakása 17,2 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 06 (20) 390-4087, 06 (20) 573-
9326
 Felújítandó panellakást keresek saját 
részre a III. kerületben. Tel.: 06 (20) 585-
0226
 Óbudai Egyetemnél, Bécsi úton gázkon-
vektoros, alacsony rezsijű, felújított garzon-
lakás 16,8 MFt-ért eladó. Jó közlekedés, 
nyugodt környék. Tulajdonos: 06-30-430-
5050
 Eladó Óbudán egy 48 nm-es, 2 szobás 
kórház utcai, fiatalos, felújított lakás. Tel.: 
06-20-507-9663 ingatlanosok kímėljenek
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, 
ügyvéd ingyen. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 06-20-9-600-
600

állás
 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

 Villanyszerelőket épületvillamossági 
szerelésben gyakorlott szerelőket felve-
szünk. Budapesti munkavégzésre. Tel.: 06 
(30) 949-8682
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos keses hosszú távra szakmunkást, 
vagy segédmunkást. Tel.: 06 (20) 423-5812
 Hajnali irodatakarításra leinformálha-
tó, gyakorlott takarítónőket felveszünk a III. 
és XIII. kerületbe. Tel.: 06 (20) 316-1356
 MIXERAUTÓ gépkocsivezetőket kere-
sünk. Felvétel: C jogosítvány, GKI, PÁV, ne-
hézgépkezelői igazolvány. Fix alapbér + ju-
talék. Fizetés időben, pontos elszámolás. 
Budapesti munkavégzés, azonnali munka-
kezdés. Tel.: 06 (20) 972-8424, 06 (30) 518-
9711. Jelentkezes.dttgbeton@gmail.com
 Szentendrei út 36/A alatt üzemelő ital-
diszkontba megbízható, agilis eladót kere-
sünk. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az 
üzletben, vagy az idmitaldiscontbp@gmail.
com e-mail címen
 D és D1 kategóriával rendelkező kis-
busz sofőrt keresek Csillaghegyre mellék-
állásba, vagy nyugdíj mellé. Heti munka-
idő: 1-3 nap. Fizetés: 10.000 Ft/nap. Tel.: 
06 (20) 265-7707

Országos közétkeztetéssel foglalkozó cég 
Bp., III. telephelyeire felvesz konyhai kisegí-
tő munkakörbe munkatársat folyamatos 
munkaviszonnyal. Garantált 100.000 Ft bér-
rel. Érdeklődni: 06 (20) 852-7704

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30) 
966-9241
 Idős emberek mindennapi életének szer-
vezésében segítenék. Ha szükséget szenved 
törődésben, segítségre szorul életvitelében, 
szeretettel várom hívását. Bori-Szabó Orso-
lya, 06/30 600-5530

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

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

aprÓhIrdetés
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Kiadó
 A Szentendrei út 18-28. sz. alatt 1 db 54  
m2-es, 2 db 26 m2-es, 1 db 21m2-es, 1 db 19 
m2-es üzlethelyiség, valamint 1 db VI. eme-
leti 12 m2-es irodának alkalmas helyiség ki-
adó. Érdeklődni: H-CS-ig, a 388-4726-os te-
lefonszámon
 Szőnyegezett, sport célú terem kiadó! 
Hétvégén is! Tel.: 06 (30) 209-8182

Életjáradék
 Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár 
(mérnök, bölcsész) életjáradéki vagy eltartá-
si szerződést kötne, kölcsönös szimpátia és 
bizalom esetén. Lovas Zsolt, 06-30-487-
6169

 Fiatal budapesti házaspár eltartási vagy 
életjáradéki szerződést kötne két pici gyere-
kére idős személlyel. Tel.: 06-30-820-9215

„KIVEHETŐ 
FOGSOR: 
60.000 Ft

PORCELÁN 
KORONA: 
20.000 Ft

Aquincum-Dental 
fogorvosi rendelő

Bp., 1036 
Lajos u. 142. 

Tel.: 250-5482”

Szigeti Lajossal, Óbuda is-
mert költőjével, az Aquin-

cumi Költőverseny első alka-
lommal győztes szerzőjével be-
szélgetett a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban Gyimesi László 
író, költő szeptember 14-én. A 
meghívott vendégnek nemrégi-
ben jelent meg „Erővonalak” 
címmel az eddigi életművét ösz-
szefoglaló válogatott kötete, 
amiről ugyancsak szó volt más 
irodalmi kérdések megvitatása 
mellett. Az Irodalmi Csillagdél-
után közreműködői voltak a Ve-
res Péter Gimnázium színjátszó 
diákjai, Pintér Janka és Balázs 
Ákos. •  Ugyanezen a napon nyílt 

meg Bákonyiné Pergel Ica szak-
rális tárlata, mely szeptember 30-
ig tekinthető meg a közösségi ház 
nyitva tartási idejében. (Cím: Má-
tyás király út 13-15.)

Irodalmi Csillagdélután 

GyÁSzHíR
Dr. Szabados Pál életének 88. 
évében elhunyt. Temetése októ-
ber 15-én 14 órakor lesz az Óbu-
dai Jó Pásztor templomban. 
(Szőlő utca 56.)
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata támogatásával 
az Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ 
szervezésében idén hatodik 
alkalommal rendezték a 
nagy népszerűségnek ör-
vendő Óbudai Rehab Atléti-
ka Kupát, melynek helyszí-
nét ezúttal a csillaghegyi 
Mészöly Focisuli SE térítés-
mentesen biztosította.

A z Óbudai Rehab At-
létika Kupa fő célja, 

hogy a hasonló képességű 
fogyatékkal élők együtt, 
közösségként élhessék át 
a sport által adott örömö-
ket, és megmutassák, 
hogy a küzdeni tudás, a 
versenyszellem megléte 
és a teljesíteni akarás nem 
csak az ép emberek saját-
ja. A rendezvényen meg-
jelent szervezetek, egye-
sületek az egészséges élet-
mód szerepét kívánták 
hangsúlyozni. A Szent 
Margit Rendelőintézet 
munkatársai jóvoltából a 
versenyzők és a szurkolók 
ingyenes szűrővizsgálato-
kon vehettek részt. 

Az új helyszínen idén 
is középsúlyos értelmi 
sérült fiatalok mérhették 
össze tudásukat 60 méte-

res futásban, távolugrás-
ban, illetve kislabda do-
bás ban. Az idei rendez-
vényen a szervező intéz-
mény mellett további tíz 
budapesti fogyatékos 
személyeket ellátó nap-
pali intézmény ellátottjai 
versenyeztek, összesen 
106 fő részvételével.

Dr. Demeter Gellért, 
Óbuda-Békásmeg yer 
Önkormányzata Egész-
ségügyi, Szociális és La-
kásgazdálkodási Bizott-
sága elnöke megnyitó 
beszédét követően Ma-
gyarné Tóth Andrea vi-
dám, zenés bemelegítő 
tornáján vehettek részt a 
sportszerető fiatalok. A 
küzdeni és a nyerni aka-
rás erős volt, ezért a ver-
senyzők egytől egyig a 
maximumot hozták ki 
magukból. A verseny za-
vartalan lebonyolítását a 
szervező intézmény dol-
gozói, enyhe fogyatékos-
sággal élő és pszichés 
betegségben szenvedő 
ellátottjai, valamint ön-
kéntesek biztosították. A 

verseny után Szandi 
adott fergeteges hangu-
latú koncertet, melyen 
versenyzők és segítőik 
együtt táncolva és éne-
kelve pihenhették ki a fá-
radalmakat. 

A díjakat idén is il-
lusztris vendégek adták 
át a dobogós helyezést 
elért versenyzőknek. Az 
Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ 
számára külön büszke-

ség, hogy ellátottjai kö-
zül Studniczky Renáta 
„Cila” távolugrásban 
megszerezte a második 
helyet. A torna legered-
ményesebb csapata a Vi-

rágoskert ÉNO, legered-
ményesebb női sportoló-
ja Bécs Krisztina, leg-
eredményesebb férfi 
sportolója pedig Varga 
Attila lett.

VI. Óbudai Rehab Atlétika Kupa

Versenyszellem küzdeni tudással

• A rendezvény támogatói: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, Mészöly Focisuli SE, Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, Tájoló Szociális Egyesület, Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület, Óbudai Védőnői 
Szolgálat, Szent Margit Rendelőintézet, Óbudai Auc-
han Áruház, Raiffeisen Bank Zrt., Kolosy téri Sütöde, 
Bringóhintó Kkt. és Studniczky János vállalkozó. 

A tizenhat éves Egervári 
Eszter eddigi úszó pályafu-
tása reményteljes folytatást 
ígér. A Baluswim Úszóisko-
lában Visontai Balázstól ta-
nulta az alapokat, tehetsé-
gét felismerve az egyik leg-
eredményesebb hazai úszó-
műhely, a Jövő SC kínált 
számára továbbfejlődési le-
hetőséget.

E szter a kerületben 
született, itt járt óvo-

dába, iskolai tanulmá-
nyai is Óbudához kötőd-
nek. A Kőrösi Csoma 
Sándor Két Tanítási 
Nyelvű Baptista Gimná-
zium tanulója igen szoros 
időbeosztással él, heti tíz 
úszó, plusz négy száraz-
földi edzés mellett sok-
szor fáradtan kénytelen 
tanulni, ennek ellenére a 
jó tanulók közé tartozik.  
Négy és fél éves korától 
úszik, három éve a Jövő 
SC-ben már kibontako-
zóban van tehetsége.  A 
reggeli korán kelésnek és 

a hosszú, fárasztó edzé-
seknek szerencsére van 
pozitív hozadéka: szinte 
futószalagon szállítja az 
érmes helyezéseket. Az 
éremgyűjtés a kerületi és 
országos Diák Olimpiá-
kon kezdődött, a Buda-
pest- és Országos Baj-
nokságokon folytatódott, 
de a tv-közvetítés jóvol-
tából már ország-világ 
láthatta úszni az Ifjúsági 
Európa Bajnokságon is. 
Legjobb eredményei: 
többszörös Diák Olimpi-

ai győztes, Ifjúsági OB 
50 méter pillangó II. hely, 
a felnőttek között ugyan-
ebben a számban IV. 
hely, Ifjúsági Eb VII. 
hely. Pillangóúszásban 
korosztályában verhetet-
len, lassan a felnőttek 
mezőnyében is közelíthet 
az élmezőnyhöz. 

Példája azt bizonyítja, 
hogy merész célokkal, 
szorgalommal, kitartás-
sal egyszerre lehet valaki 
jó tanuló és eredményes 
sportoló.                 L. A.

Jó úszó, jó tanuló

Kiváló eredménnyel zárták a 
Cápa Magyar országos Baj-
nokságot a Római Sport 
Egyesület fiatal úszói július 
végén.

A versenyen részt vett 
és jól szerepelt: Ko-

moróczy Lora, Kosz-
tadinov Péter, Horváth 
Milvich Benedek, Schram-
kó Levente, Nemes Bol-

dizsár. Komoróczy Lora 
életében először úszta le 
bajnokságon a 100 méter 
pillangót, és kiváló telje-
sítményével a II. helyen 
végzett. Klubtársa, Kosz-
tadinov Péter 100 és 200 
méter mellúszásban is a 
dobogóra tudott állni, 
egyéni csúccsal. Minden 
versenyző új, egyéni csú-
csot úszott.                  sz

Kis cápákként szelték 
a vizet az RSE úszói

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft. Óbuda- Békás-
megyer Önkormányzatának 
támogatásával ötödik alkalom-
mal rendezte a Szabadidő, sze-
retem! elnevezésű ingyenes 
sportrendezvény-sorozatát. 
Célja, hogy a szervezők felhív-
ják a III. kerület lakóinak figyel-
mét az egészséges és aktív 
életmód fontosságára.

C siki Attila 
cégvezető 

érthető elége-
dettséggel tekin-
tett vissza a 
2016. évi prog-
ramsorozatra, 
melyet a részvé-
teli adatok és a 
lakosság részé-
ről érkező visszajelzések 
alapján is sikertörténet-
ként könyvelhetnek el.

Az egészség érték 
- Napjainkban az egész-

ség értékké vált, a mozgás 
is prevenció és ennek a 
fontosságának felismerése 
egyre többekben jelentős 
szemléletváltozást hozott - 
kezdte az értékelést Csiki 
Attila, aki hozzátette: - 
Évről évre igyekszünk új 
rendezvényekkel is válto-

zatosabbá tenni progra-
munkat, valamint a meg-
lévők színvonalát is emel-
ni. Ennek köszönhetően 
minden évben intenzív ér-
deklődésre és részvétellel 
számolhatunk. Idén újként 
beköszönő eseményünk 
az Óbudai Családi 
Sportnap a Dunán volt, 
melyen a sporton keresz-
tül Óbuda színes és sokré-

tű természeti és 
területi adottsá-
gaira hívtuk fel a 
figyelmet. Utol-
só rendezvé-
nyünk az Óbu-
dai Fitnesz Nap 
után mérleget 
készítettünk és 
örömmel állapít-

hattuk meg, hogy rendez-
vényeinken 5400 körüli 
volt a résztvevők száma. 
Legtöbben az örökzöld-
nek számító Óbudai Futó-
fesztiválon, az Óbudai Tel-
jesítménytúrán és a Tour 
de Óbuda kerékpáros sza-
badidő napon indultak.

Több 
szabadidősport
Programsorozatunk el-

sősorban a szabadidős 
sportok űzésének lehető-

ségeire kívánja ráirányí-
tani a figyelmet. Ehhez 
kapcsolódva idén a Nyári 
Olimpiai Játékokra építve 
életre hívtuk az olimpiai 
ötpróba játékunkat, ahol a 
tömegsportot kívántuk 
összekapcsolni az olimpi-
ai eszmékkel, lehetőséget 
adva profi és amatőr spor-
tolóknak is a megmérette-
tésre. Rendezvényeinken 

nem kiemelten a sporttel-
jesítményt helyezzük elő-
térbe, hanem a részvétel 
fontosságát hangsúlyoz-
zuk. Bízunk az újabb ön-
kormányzati támogatás-
ban, így 2017-ben is meg-
tervezzük programjain-
kat. Azt tapasztaltuk, 
hogy a kerület lakosai 
szeretik a sportot, szíve-
sen vesznek részt ingye-

nes rendezvényeinken. 
Az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. te-
vékenysége azzal válik 
hasznossá, hogy minél 
szélesebb körben tudja 
felhívni a figyelmet az 
egészséges életmód fon-
tosságára, és minél na-
gyobb tömeget tud moz-
gósítani a tömegsport ver-
senyekre.   Lovas Albert

Szabadidő, szeretem! ötödször

Tömegsport és olimpia

A barcelonai utazás nyertesét Storcz 
Botond, a programsorozat fővédnöke 
húzta ki azok közül, akik legalább négy 
eseményen részt vettek ebben az évben.

A szeptember eleji dunai sport-
nappal befejeződött a „Sza-

badidő, szeretem! 2016” elnevezé-

sű sport rendezvénysorozathoz 
kapcsolódó ötkarikás játék. A sor-
solást szeptember 13-án tartották, a 
szerencsés nyertest Storcz Botond 
fővédnök húzta ki. Az Ötkarikás 
játékra összesen 335-en regisztrál-
tak. Végül 24 nevezési lap került az 
urnába, ennyien voltak azok, akik 

az öt programból négyet si-
keresen teljesítettek.

A szerencsés nyertes 
Kovács Eszter, aki egy 
kétszemélyes, négynapos 
barcelonai utazást nyert 
az utóbbi évtizedek ma-
gyar olimpiatörténetének 
legsikeresebb helyszíné-
re, Barcelonába.

Kisorsolták az ötkarikás játék fődíját

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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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 tu-

lajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bu-

dapest, 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 bírál-
ja el. A döntésről a szociális szolgáltató főosztály a pá-
lyázókat legkésőbb 2016.12.15-ig írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontár-
gyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) számú ren-
delet módosításával a lakáspályázat kiírásának és el-
bírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy 
a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a nyom-
tatvány kitöltésénél valamint a szükséges mellékletek 
csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!
Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának el-
nyerésére 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 ön-
kényesen nem költözött be önkormányzati tulaj-
donban 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 (együtt-
költöző hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni helyze-
téről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről; 
d) a pályázó nyilatkozatát, hogy 90 napon belül vál-
lalja a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki ál-
lapotlapban meghatározott felújításokat átlagos, jó 
minőségben és a helyreállításhoz szükséges, kiírás-
ban meghatározott anyagi erőforrásokkal rendel-
kezik;
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 fogla-
lásának díját, valamint vállalja, 
hogy a szerződés megkötésekor 
két havi bérleti díjnak megfele-
lő óvadékot fizet.
4) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköl-
töző személyek jövedelmére, 
vagyoni helyzetére, munkavi-
szonyára, munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyára és 

lakcímére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, 
okiratok másolatát (nevét, lakcímkártya sze rinti 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/nyi-
latkozatok 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 iga-
zolni. 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 adat-
lap 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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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 
kerület szociális ágazatában tevékenyke-
dő személyek és szervezetek indítványait 
várja a 2016-os Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díj odaítélésére.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a Fischer Ágoston Óbu-
dai Szociális Díj alapításáról és adományo-
zásának rendjéről szóló, 32/2005. (IX.6.) 
rendelete alapján 2016. évben is kiosztásra 
kerül a Fischer Ágoston Óbudai Szociális 
Díj, amelyhez az önkormányzat várja a la-
kosság és a kerület szociális ágazatában te-
vékenykedő személyek és szervezetek in-
dítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozha-
tó mindazoknak a természetes személyek-
nek, csoportoknak (szervezeteknek, intéz-
ményeknek), akik kiemelkedő tevékenysé-
gükkel, vagy életművükkel hozzájárultak 
Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásai-
nak, szolgáltatásainak fejlődéséhez, vala-
mint hátrányos helyzetű lakosai életminő-
ségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indít-
ványok alapján – az odaítélés indokait is 
tartalmazó határozatban – a Képviselő-tes-
tület dönt. A díj átadására ünnepélyes kere-
tek között egy fő vagy egy szervezet részé-
re, a „Szociális Munka Napján” kerül sor.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére a nyilvános felhívás 
alapján, a felhívásban megjelölt határidő 
alatt bárki tehet indítványt. Az in-
dítványban minimum egy oldal 
terjedelemben be kell mutatni a 
javasolt személy vagy szervezet 
Óbuda-Békásmegyer szociális jó-
léte érdekében kifejtett tevékeny-
ségét, illetve részletezni kell a ja-
vaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga 
díjazását nem indítványozhatja. 
Önkormányzati fenntartású intéz-
mények csak indítványozóként ve-
hetnek részt az eljárásban, ezen in-
tézményekre tett indítvány ér-
vénytelen. Nem részesülhet díjban 
olyan személy vagy szervezet, 
amely működési engedélyhez kö-
tött tevékenységet a szükséges mű-
ködési engedély hiányában végez.

Az indítvány 
benyújtásának módja

Az indítványt a Szociális Szolgál-
tató Főosztályon (1033 Budapest, 
Fő tér 2. dr. Gallóné Nagy Judit 
főosztályvezető részére, vagy pos-
tai úton: 1300 Bp., Pf.: 102.) lehet 
benyújtani.
 Felvilágosítás dr. Makai Andreá-

tól a 437-8515-ös telefonszámon kérhető.
Az indítványok beérkezési határideje: 
2016. október 7. 12 óra.

Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozása
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A Hékás Békáson a 
családoké volt a fő-

szerep. Tudományos ját-
szóház várta egész nap a 
legkisebbeket. Ebéd után 
a Széll Kulturális Egye-

sület és a Téka zenekar 
szórakoztatta nívós mű-
sorával a nagyérdeműt, 
majd a székely menyecs-
ke és az ördög történetét 
ismerhette meg a közön-

ség. Hazajárónak számí-
tanak már a Csobánka 
téren a langaléta gara-
bonciások, ahogy M. 
Tóth Zsolt is többször fa-
ragott már fát vagy jeget 
a Békásmegyeri Közös-

ségi Ház előtt – ezúttal 
egy nyúl készült egy mé-
retes farönkből.

Az élményekkel teli 
napot Deák Bill Gyula 
koncertje zárta hatalmas 
sikerrel.

Nyárzáró Hékás Békás Hagyományosan a békásmegyeri kulturális eseménnyel zárult 
augusztus 28-án a Csobánka téren az Óbudai Nyár programsoro-
zata. A nyári fesztiválon szabadtéri és galéria kiállítások, koncer-
tek, színházi-, zenei- és ismeretterjesztő előadások, filmvetítések, 
gyermekprogramok várták a látogatókat júniustól augusztusig.

Gálaműsorral ünnepli 65. 
születésnapját és öt bemuta-
tót tervez a 2016/2017-es 
színházi évadban a Vidám 
Színpad, melyet a fiatalítás-
nak is köszönhetően ma már 
negyedév alatt 23 ezren láto-
gatnak. Hosszú évek után, el-
ső évadnyitó ülését és sajtó-
tájékoztatóját tartotta a szín-
ház vezetése a társulatnak 
otthont adó EuroCenterben 
szeptember 13-án. 

A legaktuálisabb hír, 
hogy a Vidám Szín-

pad 65. születésnapja al-
kalmából október 9-én 
19 órai kezdettel  ünnepi 

gálaműsorra és az évad 
első bemutatójára is vár-
ják a közönséget. Az első 

premier Vaszary Gábor: 
„Meg tudom magyaráz-
ni…! (De ki az a Bu-
bus?)” című vígjátékát 
játsszák. 

A tájékoztatón Börön-
di Tamás színigazgató 

és Straub Dezső 
művészeti veze-
tő ismertette a 
színház legfon-
tosabb célkitű-
zéseit. Ezek kö-
zé tartozik a kö-
zönség fiatalítá-
sa, és hogy 
olyan repertoárt 
tudjon kínálni, 
mellyel ismét a 
hét minden nap-
ján szórakoztat-
hatja a közönsé-
get. A negyedév 

alatti 23 ezres nézőszám 
azt támasztja alá, hogy a 
közönség egyre jobban 
szereti és megszokta az 
új közeget, mert kényel-
mesebb székekben, in-
gyenes parkolási lehető-

ség mellett, légkondici-
onált színházteremben 
élvezhetik az előadáso-
kat. Még ebben az évad-
ban új gyermekszínházi 
produkciókat és jóté-
konysági akciókat is tar-
tanak.

A repertoáron lévő 
előadásokból ízelítőül: 
Négy meztelen férfi; Ön 
is lehet gyilkos; Futóbo-
londok; Forró hétvége; 
Kaktusz virága; Dől a lé, 
avagy pénz áll a házhoz; 
Szerelmes nagykövet. 

(A Vidám Színpad cí-
me: Bécsi út 154., az 
EuroCenter I.w emeleti 
színházterme. Jegyvá-
sárlás a helyszínen, a 
jegypénztárban vagy on-
line a színház webolda-
lán: www.vidamszinpad.
hu; Információ: 06-70-
370-5441. Jegypénztár: 
06-70-370-5442. ) 

Fiatalos lendületben
Szenzációs évad a Vidám Színpadon

Ápoló, konyhai dolgozó felvétele
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Buda-
pest, Kiskorona utca 3.) azonnali kezdéssel keres ápoló-
gondozót 12 órás és konyhai-technikai dolgozót 8 
órás munkarendbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Ápoló-gondozó pályázati feltételek: középfokú képe-
sítés (általános ápoló-asszisztens), felnőtt szakápoló, 
szociális gondozó és ápoló. Konyhai-technikai pályá
zati feltételek:vendéglátóipari képesítés.
Az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizonyítvány má-
solata benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail 
címen keresztül, valamint további információt Honti Szil-
via nyújt a 06-1-250-1552-es telefonszámon.

Ellátásvezetői állás 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Bu-
dapest, Kiskorona utca 3.) pályázatot hirdet az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intézmény Idősek klubjában 
nappali ellátást vezető állás betöltésére.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A pályázati kiírásról részletes felvilágosítást Honti Szilvia 
HR vezető nyújt a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail cí-
men keresztül vagy a 06-1-250-1552-es telefonszámon. 

Fotók: Antal István
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FO GA DÓ ÓRA. zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Csillaghegyen, a Mátyás király út 12. 
szám alatti Job bik iro dá ban. Előze tes 
be je lent ke zés időpont-egyez te té s sel a 
06(30)365-0862-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) a hó nap negyedik kedd jén 17-től 19 órá ig 
in gye nes jog se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd del. (Ér dek lőd ni a 
367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Több százan kísérték utolsó 
útjára Csoóri Sándor két-

szeres Kossuth-díjas költőt, 
írót, esszéistát, filmalkotót, akit 

szeptember 21-én helyeztek 
örök nyugalomra a református 
egyház szertartása szerint az 
Óbudai temetőben. Az író hosz-
szan tartó súlyos betegség után 
87 évesen hunyt el. 

Megjelenésünk
Lapunk következő szá ma októ
ber 14-én, pénteken jelenik meg. 

Kereszténydemokrata  Fórum
Máthé Áron, a Nemzeti Emlé-
kezet Bizottsága elnökhelyette-
se „Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója” 
címmel tart előadást a Keresz-
ténydemokrata Fórumon, októ
ber 4-én 18 órakor a Selyem-
gombolyítóban. (A belépés in-
gyenes. Cím: Miklós tér 1.)

Óbudán kísérték utolsó útjára Csoóri Sándort

• A Fidelitas III. kerületi szervezete 
elnézést kér mindazoktól, akikhez 
nem jutott el a hír, illetve akiket 
nem tudtak értesíteni a szeptem-
ber 25-ére meghirdetett Pódium-
beszélgetés és lakossági fórum – 
Georg Spöttle biztonságpolitikai 
szakértővel – elmaradásáról.  
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