
A tervek szerint jövőre újraindítja az 
önkormányzat a Bike & Breakfast so-
rozatot nagy népszerűsége miatt.

Jubileumi vers- és prózamondó ver-
senyt rendez a Pais iskola januárban a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Újra két helyszínen, a Fő és a Cso-
bánka téren nyitja meg az önkormány-
zat a polgárok előtt a jégpályákat.
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A főváros napja alkalmából elis-
meréseket adott át Tarlós István 

november 17-én. A főpolgármester 
Budapest egyesítésének 143. évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepsé-
gen a díjazottakat méltatva azt 

mondta: a kitüntetettek munkássá-
gukkal, szorgalmukkal, tehetségük-
kel, morális érzékükkel Budapestet 
és a főváros közösségét szolgálják. 
Több óbudai szakember is elismerés-
ben részesült.        Tudósítás az 5. oldalon

Lezárult a kétéves átfogó közterület-fejlesztés Békásmegyeren, a Heltai Jenő tértől északra. A fővárosi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázat nyerteseként 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata multifunk ciós közösségi teret alakított ki a közel 3 hektáros területen. A beruházás befejeztével kétnapos rendez-
vénysorozatot tartott az önkormányzat no vember 17-én és 18-án                                                                                                                               Bővebben a 2. oldalon

Januártól 30 százalékos 
Óbudai Pótlékot kapnak a 

szociális ágazatban dolgozók 
– jelentette be Bús Balázs 
polgármester, aki egyúttal 
megköszönte a kiemelkedő 
munkát végző szociális mun-

kások, kisgyermeknevelők, 
családsegítők és hivatali dol-
gozók áldozatos helytállását. 
Az ünnepséget az Óbudai 
Kulturális Központban ren-
dezték november 11-én.       

Beszámoló a 3. oldalon

Új közösségi tér Békásmegyeren

Advent Óbudán november 25. – december 23. www.adventobudan.hu

Megbecsült szociális munka Fővárosi elismerés 
óbudai szakembereknek 

Fotó: Sánta Balázs
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Számos új funkcióval bő-
vült, rendezetté vált a Heltai 
Jenő tér-Madzsar József ut-
ca-Bálint György és a Füst 
Milán utca által határolt te-
rület, a fővárosi TÉR_KÖZ 
pályázatnak köszönhetően. 
A házak közötti megszépült 
parkot Bús Balázs polgár-
mester és dr. Bagdy Gábor 
főpolgármester-helyettes 
adta át.

A Békásmegyeri Vá-
sárcsarnoktól észak-

ra található területen 
megújult a lakóépületek 

közötti park és sétány, 
idősek klubját hozott létre 
az önkormányzat a szol-
gáltatóház épületében, 
felújították a teret körül-
vevő parkolókat és rend-
be tették a hatalmas zöld-
felületet is a békásmegye-
ri lakótelep egyik köz-
ponti részén.

Fák, cserjék
A házak közti parkban 

a területet hosszában egy 
gyalogút szeli ketté, mely 
a szolgáltatóháztól a pia-
cig húzódik. A korábban 

kitaposott gyalogös vé-
nye ket megtisztították, 
stabil burkolatot helyez-
tek el rajta, és a törede-
zett beton járólapokat is 
kicserélték. A zöldfelület 
rendezésekor 200 fát és 5 
ezernél több cserjét ültet-
tek, az egész területet be-
füvesítették. A sétányon 
párakaput és két, estén-
ként színes fényben ját-
szó szökőkutat építettek. 
A projekt részeként fel-
újították a környező ut-
cák parkolóhelyeit és jár-
dáit is.

A tér mindenkié!
- Amikor egy terület 

rehabilitációjáról beszé-
lünk, akkor az egyik leg-
fontosabb, hogy olyan te-
ret hozzunk létre, ami al-
kalmas arra, hogy az em-
berek újra felfedezzék 
egymás társaságát, talál-
kozhassanak – hangsú-
lyozta Bús Balázs pol-
gármester. – Ennek meg-
felelően igyekszünk 
megterveztetni a közös-
ségi tereinket, elsősor-
ban közösségi tervezés-
sel. A mostani projekten 
belül a térrekonstrukció 
mellett egy új idősek 
klubját is nyitottunk, 
amely olyan népszerű, 
hogy időközben meg-
duplázódott az igény a 
programok iránt. A bé-
kásmegyeri fejlesztések 
ezzel nem állnak meg, 
hiszen kormányzati tá-
mogatással hamarosan a 
békásmegyeri piac fel-
újítása is megkezdődhet, 
amely legkésőbb 2019 
elejéig elkészülhet, to-
vábbi közösségi teret kí-
nálva az itt élőknek – tet-
te hozzá.

Dr. Bagdy Gábor fő-
polgármester-helyettes 
szerint azok a célok, 
amelyek miatt a TÉR_
KÖZ pályázatot kiírták, 
sikerrel megvalósultak. 
Az egyik a főváros és a 
kerületek közötti szoros 
együttműködés megte-
remtése volt. Az ilyen 
jellegű projektekben 
megvalósuló terek jó és 

nemes célt szolgálnak, 
mert a családoknak is le-
hetőséget biztosítanak a 
közös időtöltésre a sza-
badban, egy rendezett 
parkban. 

A projekt összköltségé-
nek 51,6 százalékát a fő-
város, a fennmaradó ré-
szét, 48,4 százalékot pe-

dig a kerület fizette. A nö-
vénytelepítést a helyi ön-
kormányzat finanszírozta. 

Bús Balázs polgármes-
ter köszönetet mondott 
Tarlós István főpolgár-
mesternek, hogy a fővá-
rosi TÉR_KÖZ pályáza-
ton megújulhatott a békás-
megyeri terület.             sz

Megújult a park, a sétány és a parkolók is

Átadták az új közösségi teret Békásmegyeren

A budakalászi csomó-
pontot és minden hoz-

zá csatlakozó utat kétsávos-
sá bővítenek. Az egysávos 
körforgalmat szakkifeje-
zéssel élve turbó körforga-
lom váltja fel. Amint ezzel 
elkészülnek, az autósoknak 
már a felhajtás előtt az úti 
célnak megfelelő sávba kell 
besorolniuk. Az egyes ha-
ladási irányokban rövid 
ciklusidejű közlekedési 
lámpák adják majd a sza-
bad jelzést. Szentendre felől 
az M0-ás felé és az M0-ról 

Békásmegyer irányába vál-
takozva, egyszerre több au-
tó tud majd áthaladni, mint 
eddig. Ezáltal gyorsulhat a 
forgalom, megszűnhetnek 
majd a jelenlegi körforga-
lom előtt állandósulni lát-
szó torlódások.

A kivitelezési munkákat 
november 15-én kezdte 
meg a Swietelsky Magyar-
ország Kft., egyelőre for-
galmon kívüli területen, de 
az építőanyagok szállítása 
során számolni kell kisebb-
nagyobb fenn akadásokkal. 

Átépítik az M0-ás
budakalászi körforgalmat

Fotók: Sánta Balázs

Tervismertető
Lakossági tervismertetőt tart a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. december 7-én 16 órától Budakalászon, a 
Kós Károly Művelődési Házban. (Cím: Szentendrei út 9.)

A városrészben élők közlekedését is jelentősen megnehezíti a 
11-es főút és az M0 budakalászi csomópontja. A környéken la-
kók korábban petíciót indítottak azért, mert a körforgalom mi-
att komoly dugók alakultak ki. A hónap közepén megkezdték az 
átépítést, ahol két sávon haladhat majd a forgalom. A kivitele-
zők azt ígérik: egyelőre nem lesz jelentős forgalomkorlátozás.
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A szociális munka napja 
minden évben jó alkalom ar-
ra, hogy felhívják a közvéle-
mény figyelmét azokra, akik 
az elesettekért dolgoznak. 
Bús Balázs polgármester 
bejelentette, hogy januártól 
Óbudai Pótlék néven 30 szá-
zalékos ágazati kiegészítést 
kapnak a szociális szférá-
ban dolgozók a kerületben.

A szociális munka 
olyan szakma és tu-

dományág, amely előse-
gíti a társadalmi válto-
zást és fejlődést, az ösz-
szetartozást. A társadal-
mi igazságosság, az em-
beri jogok, a közös fele-
lősségvállalás és a kü-
lönbözőségek tiszteleté-
nek elvei központi helyet 
foglalnak el mindebben. 
A szakemberek áldoza-
tos munkáját egész év-
ben elismeri az önkor-
mányzat, a szociális 
munka napján ugyanak-

kor külön is díjazzák te-
vékenységüket. 

Bús Balázs polgármes-
ter úgy fogalmazott: 
- Akik emberek életmi-
nőségének javítására 
vállalkoznak, a legrit-
kább esetben képesek a 
munkaidő végén a gond-
jaikra bízottak terhét le-
tenni. Megítélésem sze-
rint a másik ember iránt 
érzett felelősség a gyó-
gyító, a tanító-nevelő és 
a segítő szakmákat a 
könnyebb pénzkereseti 
tevékenységek fölé eme-
li. Munkájukat nem te-
kintik az átlagosnál ko-
molyabb kihívásnak, így 
a megkülönböztetett tár-
sadalmi elismerés is el-
marad, noha túlterhelt-
ségre utaló jel akad bő-
ven. A szociális, az okta-
tási és az egészségügyi 
ágazatok napi működé-
sét, és az ezt lehetővé te-
vő szakemberek munka-

körülményeit csak az 
érintettek, illetve e szak-
területekkel hivatalból 
foglalkozók ismerik any-
nyira, hogy lássák a 
helyzet tarthatatlanságát. 
A területen egyre növek-
szik a munkaerőhiány, a 
családsegítők között ez 
már 30 százalékot jelent. 
A kollégák az alulfinan-
szírozott segítői munka-
területekről a jövedelme-
zőbb szakmák felé moz-
dulnak, vagy külföldön 

kamatoztatják tudásu-
kat, képességeiket. Ki 
kell jelentenünk: ha most 
nem emeljük fel a sza-
vunkat, akkor a szociális 
szakma Magyarországon 
ellehetetlenül, a kiszol-
gáltatott sokaság pedig 
végérvényesen magára 
marad – hangsúlyozta a 
polgármester, aki egyút-
tal emlékeztetett arra, 
hogy az ágazat alulfinan-
szírozottsága miatt a 
szociális intézmények 
olyan létszámhiánnyal 

küzdenek, ami gyakran 
a kötelező ellátás biztosí-
tását veszélyezteti. 

Bús Balázs bejelentet-
te, hogy az önkormány-
zat vezetése január 1-jétől 
Óbudai Pótlék néven 30 
százalékos bérkiegészí-
téssel kíván javítani a ke-
rületben segítő szociális 
dolgozók helyzetén.

Az ünnepség a polgár-
mesteri és újdonságként 
az intézményvezetői di-
cséretek kiosztásával 
folytatódott.               Sz

Szociális díj
A 2005-ben alapított Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díjat - amelyet azon személyek vagy 
szervezetek kaphatnak meg, akik Óbuda-Békás-
megyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak 
fejlődéséhez, valamint a hátrányos helyzetű lakosai 
életminőségének javításához kimagasló teljesít-
ménnyel vagy életművükkel hozzájárultak - idén a 
Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segí-
tő Lelki Központnak adományozták. A Lelki Köz-
pont a III. kerületben élő szenvedélybetegséggel 
küzdő személyek segítése, támogatása érdekében 
kifejtett odaadó munkájáért kapta az elismerést. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Szent 
Erzsébet Karitász Központ között közel egy évtize-
de folyamatos az együttműködés. (A központ 
munkáját bemutató interjú a 7. oldalon)

Óbudai Pótlék a szociális ágazatban dolgozóknak

Polgármesteri dicséretet kapott
Detvay Marcellné, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
dolgozója; Gáldi Attiláné kisgyermeknevelő, az Óbudai Egyesített Bölcsődék 
munkatársa; Imréné Molnár Edit csoportvezető, a polgármesteri hivatal szoci-
ális szolgáltató főosztály gyermekvédelmi és családtámogatási osztályának 
munkatársa; Mihály Jánosné szakmai vezető, az Óbudai Szociális Szolgáltató 
Intézmény Őszike utcai házi segítségnyújtó szolgálatának dolgozója; Szekeres 
Ferenc, a szociális foglalkoztatás könyvkötő-vágógép kezelője, az Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkoztatási Központ munkatársa.

Intézményvezetői elismerések 
Idén először a szociális intézmények vezetői is dí-
jazták a szakembereket. Elismeréseket adott át 
Bleszkánné Kis Ildikó, az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Központ, Janurikné Cson-
ka Erika, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ, Müller Istvánné, az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény, és Tárnoki Erzsébet, az 
Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője. 
Díjazottak: Csomós Istvánné kisgyermeknevelő, az 
Óbudai Egyesített Bölcsődék munkatársa; Karácsony-
Hadnagy Júlia Szidónia szociális ápoló-gondozó, az 
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársa; 
Kovács Éva varrodai műhelyvezető, az Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkoztatási Központ munkatársa; Ta-
pasztó Gábor családsegítő, az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ dolgozója. A rendezvényen Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar szórakoztatta a közönséget

Fotók: Antal István
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A hideg hónapok és a közelgő ünnepek számos, megoldás-
ra váró kérdést vetettek fel. A képviselő-testület november 
18-ai ülésén egyebek mellett rászorulók karácsonyi támo-
gatásáról, az önkormányzati lakások energia-hatékony fel-
újíthatóságáról és együttműködési megállapodásokról is 
döntött a Városháza megújult tanácskozótermében.

Karácsonyi támogatások, módosított lakásrendelet

A z Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ egész 

évben azon munkálkodik, hogy meg-
könnyítse a kerület rászoruló lakosai-
nak életét, ezért folyamatosan koordi-
nálja a különböző civil szervezetek ál-
tal kezdeményezett közösségi élelmi-
szer akciókat és adománygyűjtéseket, 
illetve az intézmény is tevékenyen 
részt vállal az adományosztásokban. 
Mint minden évben, a karácsonyi ün-
nepek közeledtével is igyekszik a csa-
ládok nehéz sorsán enyhíteni. Az ön-
kormányzat támogatásával tavaly 400 
fenyőfa vásárlásával csökkentette az 
ünnepi kiadások terheit. A képviselők 
ismét megszavazták, hogy idén is 400 
rászoruló család kaphasson fenyőfát.

Az önkormányzat az adventi időszak-
ban a rászoruló családok gyermekei 
mindennapjait is igyekszik színesebbé, 
izgalmasabbá tenni. A Baptista Szere-
tetszolgálat azzal kereste meg az önkor-
mányzatot, hogy az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ-
ban ellátott családok gyermekeinek 
színvonalas Mikulás napi ünnepséget 
szervezne, továbbá az Eötvös Cirkusz 
előadására és az Állatkertbe is ellátogat-
hatnának családok. A képviselő-testü-
let, lehetőségeit mérlegelve, 30 jegy vá-

sárlásával támogatja a Baptista Szeretet-
szolgálat Mikulás-napi ünnepségét és a 
tervezett kapcsolódó programokat.

A Mozgássérültek Budapesti Egyesü-
lete, melynek van békásmegyeri és óbu-
dai szervezete is, minden évben Miku-
lás és karácsonyi ünnepséget rendez. A 
képviselők úgy határoztak, hogy az 
egyesület ünnepekhez kapcsolódó költ-
ségeihez támogatást biztosítanak.

Ünnepek előtti segítség a rászorulóknak

A ranyhegy és Üröm-
hegy térségében a 

csapadékvíz eljuttatása 
az Aranyhegyi patakig 
nem megoldott. A Tar-
hos utcát is érintő, idén 
elkészült megvalósítha-
tósági tanulmánytervből 
kiderül, hogy a vonatko-
zó törvény értelmében a 
csatornaszolgáltatási és 
vízgazdálkodási intézke-
dések a fővárosi önkor-
mányzat feladatkörébe 
tartoznak. A főváros ve-
zetése és az FCSM tájé-
koztatása alapján ezekre 
a területekre vonatkozó-
an jelenleg nincsenek 

vízelvezetési tervek, és a 
közeljövőben sem látszik 
érdemi előrelépés ebben 
az ügyben. 

A helyi képviselő-tes-
tület novemberi ülésén 
hozzájárult az említett 
térség csapadékvíz elve-
zetési tervdokumentáci-
ójának elkészítéséhez, 
melynek forrását még az 
idei, úgynevezett útter-
vezések sorról biztosítja. 
A városfejlesztési alap-
szerződés értelmében a 
feladat lebonyolításával 
az Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztő Nonprofit 
Kft.-t bízták meg.

Megoldódhat 
a csapadékvíz elvezetése

A képviselő-testület 
újraszabályozza a la-

kásépítés és vásárlás 
pénzügyi támogatásáról, 
illetve a fiatal házasok el-
ső lakáshoz jutására adott 
támogatásról szóló rende-
letét, melynek tartalmáról 
két fordulóban tárgyal-

nak. Az új koncepció a 
helyi támogatáson belül 
lehetőséget biztosít a ke-
rületben élő ingatlantulaj-
donosoknak lakásuk kor-
szerűsítésére, felújítására. 
Ez korábban csak abban 
az esetben volt biztosított, 
ha a munkálatok egyben 

komfortfokozat emelésé-
vel is jártak. A tervezet II. 
fordulós elfogadását kö-
vetően a kerületben a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazására, épületszi-
getelésre, nyílászárók 
energiatakarékos cseréjé-
re is lehetőség nyílhat.

Könnyebben felújíthatók 
az önkormányzati lakások

Helyi illetményemelés 
a közalkalmazottaknak

A városrész vezetése január elsejétől 30 százalé-
kos Óbudai Pótlékot folyósít a szociális ágazatban 
dolgozóknak, hogy megállítsa a kerület szociális 
intézményeiben dolgozó szakemberek elvándor-
lását. Ugyanennek a döntésnek a részeként a 
képviselő-testület a polgármesteri hivatalánál fog-
lalkoztatott köztisztviselők illetményalapját és a 
személyi bér alapján járó illetményeket is 10 szá-
zalékkal megemelte.

Pályázat vezetői megbízásra
Az Óbudai Múzeum igazgatójának, Népessy Noé-
minek a magasabb vezetői megbízása 2017. feb-
ruár 28-án lejár. Az igazgatói beosztás ellátására 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény ér-
telmében, nyilvános pályázatot kell kiírni, melyről 
a testület döntött a november végi ülésen. Fotók: Antal István
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A főpolgármester ünnepi be-
szédében felidézte: Buda-
pest nagy utat tett meg az el-
múlt 143 évben. A magyar 
nemzet fővárosa mára az or-
szág politikai, kereskedelmi, 
kulturális, ipari és közlekedé-
si központja, amely a hazai 
GDP csaknem 40 százalékát 
termeli. Mint fogalmazott: 
szerte a világon az egyik leg-
idillibb, legszebb és legjobb 
európai városnak tartják. 

T arlós István beszélt ar-
ról is: a főváros hat éve 

hivatalban lévő vezetésé-
nek első számú feltett 
szándéka volt, hogy a 
2010-et megelőző két évti-
zed rendetlenségét, átlát-
hatatlanságát, szervezet-
lenségét és pazarlását meg-
szüntesse. Attól a céltól ve-
zérelve, hogy a magyar 
nemzet fővárosa élhetőbb, 
biztonságosabb, kényel-
mesebb és kellemesebb 
várossá váljék – mondta.

Az elmúlt hat évben szá-
mos területen jelentős elő-
relépést értek el. Mára több 
olyan fejlesztés és beruhá-
zás is elkészült, amelyet 
korábban évekig, évtizede-
kig csak ígérgettek. Ma 
már kész a 4-es metró, 
megújult a Széll Kálmán 
tér, létrejött a budai fonódó 
villamoshálózat, folyama-
tosan újul meg a közösségi 
közlekedés járműállomá-
nya, sorra újítják fel a für-

dőket, valamint épülnek a 
P+R parkolók. A főváros-
nak jelenleg több előkészí-
tett projektje van, mint az 
elmúlt 25 évben bármikor. 
A jelenlegi ciklus két leg-
nagyobb horderejű beru-
házása a csillaghegyi öb lö-
zet árvízvédelme és a 3-as 
metró felújítása.

A főváros példaképei 
Tarlós István kijelentet-

te: a díjazottak jelentősen 
hozzájárultak a főváros 
fejlődéséhez, gyarapodá-
sához és hírnevének öreg-

bítéséhez. A kitüntetettek 
„jelek, akikhez igazodni 
lehet”. Mint mondta, a fő-
város hálás a díjazottak-
nak, amiért éveken, évti-
zedeken át kitartó mun-
kával, hozzáállásukkal, 
hozzáértésükkel, tudá-
sukkal alkottak, teremtet-
tek. A kitüntetetteket nem 
az egyéni érdek motivál-
ja, hanem a lelkiismeret 
és a tenni akarás a közjó 
érdekében. Mindennél in-
kább szükség van követ-
hető és követendő, a jelen-
nek tevékenykedő egyéni-
ségekre, akik személyük-

ben hitelesítenek értéke-
ket, életutakat és életcélo-
kat – tette hozzá a főpol-
gármester.

Óbudai díjazottak
Budapest főváros köz-

gyűlése Budapestért-dí-
jat adományozott: Lőrincz 
Edinának, az Óbudai Kul-
turális Központ ügyvezető 
igazgatójának a kultúra te-
rületén végzett elhivatott 
munkájáért, áldozatos sze-
repvállalásáért; Népessy 
Noéminek, az Óbuda Mú-
zeum igazgatójának, a fő-
város érdekében végzett 

kiemelkedő eredményes-
ségű muzeológusi mun-
kájáért; dr. Badacsonyi 
Szabolcsnak, a Szent 
Margit Kórház megbízott 
főigazgatójának, magas 
színvonalú vezetői és 
szakmai munkája, vala-
mint a III. kerület egész-
ségügyi ellátásának fej-
lesztése érdekében vég-
zett tevékenysége elisme-
réseként; dr. Varjú Imre 
belgyógyász, kardioló-
gusnak, a Szent Margit 
Kórház osztályvezető fő-
orvosának Budapest la-
kossága egészségügyi el-
látásában végzett kima-
gasló, lelkiismeretes és 
magas színvonalú, több 
évtizedes gyógyító tevé-
kenységéért.

Papp László Budapest 
Sportdíjat vehetett át Sin-
kó Andrea ritmikus gim-
nasztikázó, vezetőedző, az 
óbudai WDSE elnöke, a 
ritmikus gimnasztika te-
rületén elért eredményei-
ért, valamint az egészsé-
ges életre nevelés érdeké-
ben végzett áldozatos 
munkájáért; Tóth Tamás 
paralimpiai aranyérmes 
úszó, a riói nyári para-
limpián szerzett aranyér-
me elismeréséül, kiemel-
kedő sportemberi tevé-
kenységéért, példamutató 
életútjáért.              Sz. Cs. 

Fővárosi elismerés óbudai szakembereknek

Irodával segítik a Mi Világunkat
A Mi Világunk Alapítvány 2011-ben kezdte meg mű-
ködését azzal a céllal, hogy az autizmussal élő gyer-
mekek ellátásában közreműködjön, családjaikat se-
gítse. Fontos számukra, hogy a hozzájuk fordulók 
szakszerű tanácsokat kaphassanak a harmonikus 
életvezetés kialakításához. Ennek érdekében rend-
szeresen szülői értekezleteket, szülőklubot és képzé-
seket szerveznek. Az alapítvány tevékenysége ki-
emelten fontos a III. kerületi, autizmussal élő gyerme-
kek és családjaik ellátásában. Mivel korábbi irodájuk 
bérleti szerződése hamarosan lejár, a képviselők 
döntése értelmében - egy új együttműködési megál-
lapodás támogatása mellett, a szervezetnek pályá-
zaton kívül adja bérbe az önkormányzat a Zápor utca 
59. szám alatti, 49 négyzetméter alapterületű irodát.

Német közmeghallgatás 
Óbuda-Békásmegyer Német  Nemzetiségi  Önkor-
mányzata december 15-én 16 órától közmeghall-
gatást tart a Békásmegyeri Közösségi Házban. 
(Cím: Csobánka tér 5.).

Meghosszabbított együttműködés 
a Kék Ponttal

A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambu-
lancia Alapítvánnyal 2005 óta szorosan együttműkö-
dik az önkormányzat. A megállapodás meghosszab-
bításáról döntöttek a képviselők a szenvedélybete-
gek közösségi ellátásának biztosítása érdekében. 
Tekintettel az elmúlt évek eredményes munkájára, az 
ellátott feladatok fontosságára, illetve arra, hogy a 
városrészben a kábítószer problémákkal küzdő 
szenvedélybetegek közösségi ellátása jelenleg más 
módon nem biztosított, a módosított megállapodást 
2021. december 31-ig hosszabbították meg.

Ételt osztanak hajlék nélkül élőknek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a téli krí-
zisidőszakban évről évre megszervezi a kerületben 
lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózko-
dó rászoruló, fedél nélkül élők élelmezését. Óbudán 
40 hajléktalan számára biztosítanak szendvicset 
vagy konzervet, készételt, forró teát. Ezeknek az em-
bereknek 168 napon át tartó ellátásához ad forrást az 
önkormányzat a szeretetszolgálaton keresztül.

Fotó: Sánta Balázs

Tóth Tamás, dr. Varjú Imre, Sinkó Andrea, Tarlós István, Népessy Noémi, dr. Badacsonyi Szabolcs és Lőrincz Edina 
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Lezárult a kerületi bringás-
reggeli sorozat, kilenc hó-
nap utolsó pénteki napján, 
négy helyszínen váltakozva 
várták reggelivel a kerékpá-
rosokat a városrészben.

A z Esernyős közössé-
gi tér, a This Is Mel-

bourne Too, a Rozma-
ring Kertvendéglő és a 
Cziniel cukrászda várta 
reggelivel februártól ok-
tóberig váltakozva, egy-
szerre legalább két hely-
színen a hónap utolsó 
péntekén a kerékpárral 
érkezőket.

A Bike & Breakfast idei 
éve számokban: 4 vendég-
látóhely, 9 esemény, 1484 
vendég, 1658 darab péksü-
temény, 1407 adag kávé, 
910 pohár, összesen 182 li-
ter gyümölcslé. 

A vendéglátóhelyek 
visszajelzései alapján a 
kezdeményezés a kerületi 
bringás közösséget is 
megerősítette, hiszen a 
reggeli alkalmak remek 
találkozási pontként szol-
gáltak a hónapról hónapra 
visszajáró bicikliseknek. 
Az ingyenes reggeli adta 
lehetőséggel nemcsak az 

életvitelszerűen kereke-
zők éltek, hanem azok is 
kerékpárra ültek, akik 
egyébként a hétköznapok 
során más közlekedési 
formát választanának.

Az elfogyasztott regge-
lik számából az is kiol-
vasható, hogy alkalomról 
alkalomra egyre többen 
csatlakoztak a program-
hoz. Az Esernyős kávé-
zóban például – mely 
minden hónapban fix 
helyszíne volt a sorozat-
nak – szeptemberben és 
októberben összesen több 
mint kétszáz kakaós csi-
ga fogyott el. A nagy ér-
deklődéshez a kedvező 
időjárás is hozzájárult, 
minden alkalommal nap-
sütéses időben teltek az 
idei bringásreggelik.

Az októberi évadzáró 
esemény után a Bike & 
Breakfast sorozat a téli 
időszakban szünetel, de 
a nagy érdeklődésre való 
tekintettel jövőre, várha-
tóan februártól újraindul 
majd, újabb közös regge-
liket kínálva.

A sikeres Bike & Break-
fast sorozat mellett Óbu-
da-Békásmegyer vezetése 
számos eszközzel ösztönzi 
a kerékpározás elterjedé-
sét. A polgármesteri hiva-
tal, valamint az önkor-
mányzati intézmények és 
gazdasági társaságok 
mintegy 2500 dolgozója 
kaphat maximum havi 8 
ezer forintos támogatást, 
ha két keréken járnak 
munkába. Tavasszal dol-
gozták ki a szakemberek 
a kerékpárral közlekedők 
biztonságát és jobb közle-
kedési feltételeit lefektető 
Óbudai Kerékpáros Kon-
cepciót. Szep tember ele-
jén 5 ezer diák kapta meg 
a Magyar Kerékpáros 
Klub és az önkormányzat 
Kerékpáros Kisokos kiad-
ványát a biztonságos köz-
lekedés szabályairól. Éven-
te megtartják a Tour de 
Óbuda nevű kerékpáros 
túrát, valamint a rendőr-
séggel együttműködve a 
kerületben lehetőség van 
a kétkerekűek regisztrá-
ciójára is, hogy a jármű-

vek nagyobb biztonság-
ban legyenek. Mindezen 
intézkedések elismerése-
képpen a polgármesteri 

hivatal az idei évben már 
ötödik alkalommal nyer-
te el a Kerékpáros barát 
Munkahely címet.

Bike & Breakfast: közel 1500 bringás reggelizett

Rövidített útvonalon jár 
három villamos 

A november 26-27-ei hétvégén a 17-es, a 19-es és a 
41-es villamossal dél-budai végállomásától rövidített 
útvonalon csak a Katinyi mártírok parkja megállóig le-
het utazni, a Bécsi út/Vörösvári út végállomás pótló-
busszal közelíthető meg, mert gömbsüvegsort – azaz 
a villamosvágányokat és a közúti közlekedésre alkal-
mas útpályát egymástól elválasztó elemeket – építe-
nek be a Bécsi út/Vörösvári út végállomás és a Katinyi 
mártírok parkja megállóhelyek között. A villamos-
pótlásban részt vesznek a 160-as buszcsalád járatai 
is, amelyekkel északi végállomásuktól meghosszab-
bított útvonalon a Kolosy térig lehet utazni.

Okostelefonon is bemutatható 
az e-vonatjegy

Mostantól bármely belföldi vonaton okostelefonon, 
tableten vagy laptopon – kinyomtatás nélkül is – be-
mutatható az elektronikusan megváltott és az otthon 
nyomtatható vasúti jegy. A feláras vonatokon már ko-
rábban is lehetett utazni mobilkészüléken tárolt és 
azon megnyitható jeggyel, de az utasok kérését figye-
lembe véve a MÁV-START minden belföldi vonatra ki-
terjesztette a lehetőséget. Az interneten váltott e-vo-
natjegyek továbbra is három százalékos kedvez-
ménnyel vásárolhatók meg. A fejlesztéstől a papír-
mentes, digitális jegyváltás népszerűbbé válását vár-
ja a vasútvállalat. A vonaton a gazdájával utazó kutya 
jegye és a kerékpárjegy is megvásárolható e-vonat-
jegyként. Ha nem a menetjeggyel egy időben vásárol-
ják a kerékpár- vagy élőállat jegyet, akkor az e-vonat-
jegy váltásánál annak a nevét kell megadni, aki a ke-
rékpárral vagy a kutyával együtt utazik. 

Parkolási ellenőrök felvétele
Az Óbudai Parkolási Kft. III. kerületi változó mun-
kahelyre, teljes munkaidőben, szabadban végzen-
dő munkára keres parkolási ellenőröket. Jelentke-
zés e-mailben: allas@obudaiparkolas.hu. A 
munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: meg-
bízhatóság, jó kommunikációs képesség, rugal-
masság, higgadt konfliktuskezelés. Előny: a hason-
ló területen szerzett szakmai tapasztalat, nyelvtu-
dás. Az Óbudai Parkolási Kft. ajánlata: fix bér, bé-
ren kívüli juttatások, jutalomlehetőség.

B iztos, hogy nem telik 
el úgy egy hónap, 

hogy ne lenne kisebb-na-
gyobb baleset az Árpád hí-
di felüljáró alatti kereszte-
ződésben. Nem egy ember 
vesztette már életét. Hogy 
az év többi napját ne említ-
sük, októberben és novem-
berben is számos koccanás 

akadályozta a forgalmat. 
Egyre biztosabbnak tűnik, 
hogy a tovább szaporodott 
baleseteket egy új jelző-
lámpa okozza. A felüljáró 
alatti részen a forgalmat 
megfogja egy lámpa a ke-
resztirányú forgalomtól, 
viszont a kereszteződés 
után közvetlenül van még 

egy lámpa a Vörösvári út 
elején, ami megállítja a 
balról, a Margit híd felől 
érkező autókat. A közeleb-
bi pirosat, de a távolabbi 
zölded mutat, ez téveszti 
meg a sofőröket. A hídról 
lejövő autós csak azt látja, 
hogy tőle 20 méterre, zöld-
re váltott egy lámpa. Ho-
lott az nem az ő lámpája 
– hívják fel a figyelmet a 
szakértők. Fokozott óva-
tossággal és körültekintés-
sel vezessenek az arra köz-
lekedők!

Lámpa okoz életveszélyt az Árpád hídnál
Rengeteg baleset történik az Árpád hídi felüljáró alatti ke-
reszteződésben. Korábban is voltak súlyos sérülésekkel já-
ró ütközések, és többen életüket is vesztették már itt. Egy 
ideje azonban az eddigieknél is több baleset történik, szak-
értők szerint egy új közlekedési lámpa felszerelése miatt.

Fotók: Antal István
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A szociális munka napján a Szent 
Erzsébet Karitász Szenvedélybe-
teg-segítő Lelki Központ vehette 
át a Fischer Ágoston Óbudai Szo-
ciális Díjat. A szervezet munka-
társai a kerületben élő, szenve-
délybetegséggel küzdők segíté-
se, támogatása érdekében kifej-
tett odaadó munkájáért kapták az 
elismerést, melynek kapcsán 
Rácz-Marton Tímea közösségi ko-
ordinátorral beszélgettünk. 

Nem kell tudományos 
felmérésekkel alátá-

masztani azt, hogy a szociá-
lis területen dolgozók abba a 
csoportba sorolhatók, akik a 
pszichésen leginkább meg-
terhelő feladatot látnak el. 
(Arról nem is beszélve, hogy 
mindezt milyen anyagi megbecsülés mel-
lett teszik.) Pedig érdemes végiggondolni, 
nélkülük hány ember veszítené el kapasz-
kodóját ahhoz, hogy emberhez méltó életet 
élhessen. A Szent Erzsébet Karitász Szen-
vedélybeteg-segítő Lelki Központ elsősor-
ban az alkohol rabságában élők sokaságá-
nak jelenti az „utolsó szalmaszálat”. 

Az alkohol rabságában
Ki számít alkoholistának? Bántó az elne-

vezés, de megkerülhetetlen. Számos definí-
ció létezik. Sokan azt hozzák fel mentsé-
gül, hogy csak az számít alkoholistának, 
akinek már reggel remeg a keze az italért, 
vagy egy napot sem bír ki nélküle. Orvosi 
szempontból alkohollal erősebben „érin-
tett” már az is, aki minden héten iszik. Mi 
számít akkor „normálisnak”? Ideálisnak 
talán – leszámítva az antialkoholistákat – 
az mondható, ha valaki alkalomszerűen, 
mértékkel iszik, lehetőség szerint társaság-
ban. A legfontosabb mégis az, hogy az ital 
ne kerüljön minden más elé. 

Miértek helyett
Valószínűleg sokkal többen nyúlnak po-

hár után, mint ami a statisztikákból kiol-
vasható. Gyakran kilátástalanság, nehéz 
gyermekkor, rossz házasság, munkahelyi 
gondok, stressz, megoldhatatlannak tűnő 
problémák állnak a háttérben. A legköny-
nyebben elérhető „oldó-szernek” az alko-
hol számít: „csak” hétvégente, „csak” dél-
után… S bár jó volna még előtte, de mikor 
az ember odáig jut, hogy látóterének fóku-
szában mindig a pótszer áll, érdemes fel-
keresnie egy szakembert vagy egy elfoga-
dó, támogató közösséget. Hiszen a tapasz-
talatok azt mutatják, hogy gyakran a csa-
ládtagok, barátok sem tudnak segíteni. 
Vagy azért, mert túl elnézőek, vagy pont 
ellenkezőleg, elutasítóak. Egy biztos: ha 
valaki felismerte, hogy alkoholproblémája 

van, de emberhez méltó, teljes, egészsége-
sebb életre vágyik, érdemes segítséget 
kérnie. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és 
a Szent Erzsébet Karitász között egy évti-
zede folyamatos az együttműködés. 

- Szoros és egymást komolyan segítő a 
kapcsolat a Lelki Központ és a városrész 
szociális, egészségügyi valamint civil és 
egyházi szervezetei között. Ez az összetar-
tás véleményünk szerint elsősorban az ön-
kormányzat vezetésének köszönhető – 
hangsúlyozta beszélgetésünk során Rácz-
Marton Tímea. A közösségi koordinátor el-
mondta: nagyon nagy megtiszteltetést je-
lent számukra a Fischer Ágoston Díj, mely-
lyel megítélésük szerint nem csak az ő 
szervezetüket, hanem mindazok munkáját 
is elismerték, akik a kerületben egymást 
segítve dolgoznak.

Nem ítélkezünk,
segíteni szeretnénk

- A Lelki Központunk mai formájában az 
Esztergom-Budapest Főegyházmegye 
Szent Erzsébet Karitász Központ fenntar-
tásában, tíz évvel ezelőtt kezdte meg mű-
ködését itt, a Kórház utca 37-ben, a szenve-
délybetegek közösségi ellátása érdekében. 
A szervezetet főképpen az alkoholproblé-
mákban érintettek, hozzátartozók, család-
tagok keresik fel. 

- Jó néhány éve volt már, hogy írtunk a 
szervezetről, melyet akkor Jakus Ottó atya 
vezetett. Hiteles volt a hozzá fordulók sze-
mében, hiszen sokáig maga is alkoholprob-
lémákkal küzdött. 

- Munkánk hatékony segítői között van-
nak, akik alkoholproblémával küzdöttek, 
de már józan életet élnek. A csoportokban 
fontos szerepet kap az ő személyes példá-
juk, ami hitelességük miatt nagy reményt 
adhat azoknak, akik változtatni szeretné-
nek az életvitelükön. Közösen nagy moti-

vációt tudunk nyújtani. Szemlé-
letünkben meghatározó az elfo-
gadó légkör biztosítása, a lelki 
egészség megteremtése, annak 
gondozása és fejlesztése. Nem 
ítélkezünk senki felett. Segíteni 
szeretnénk. 

A vallásosság
nem feltétel

A Kórház utcai bejáratánál 
semmi nem utal arra, hogy „alko-
holistákat mentenek”. Ez az egyik 
ok, hogy nem riasztják el a segít-
ségért folyamodókat, akiknek sok 
egyéb mellett szégyenérzetüket is 
le kell küzdeniük. Kérdésünkre 
válaszolva Tímea elmondja, hogy 
a legtöbben az internet jóvoltából 
jutnak el hozzájuk. 

- Van, hogy spontán becsön-
getnek hozzánk az utcáról. Bármi módon 
érnek is el bennünket, a lényeg, hogy 
egyeztetünk egy közeli időpontot, amikor 
le tudunk ülni beszélgetni. Semmi sem kö-
telező és minden díjmentes. Nem csak 
azoknak adunk segítséget, akik valláso-
sak. Ettől függetlenül többen kifejezetten a 
hitben keresik és találják meg a kapaszko-
dót. A legtöbben elsőre szeretnék kibeszél-
ni magukból a problémájukat. Számos le-
hetőséggel várjuk a hozzánk érkezőket, a 
segítő beszélgetés mellett. Többek közt 
pszichiáter vezetésével tartunk addik-
tológiai konzultációt, lelki gondozást, ön-
segítő csoportokat. Emellett szervezünk 
közös kulturális, sport és szabadidős prog-
ramokat. Kis idő elteltével sokan elhozzák 
magukkal családtagjaikat is. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy az elfogadásnak kö-
szönhetően idővel sokkal jobbnak, tisz-
tábbnak, értékesebbnek tartják magukat a 
hozzánk fordulók. 

- Nagy mérföldkő az alkoholfüggők éle-
tében, amikor rádöbbennek, hogy valóban 
függők. Hogyha ezt felismerik, akár segít-
séggel, akár anélkül, a legfontosabbak 
egyike, hogy a szer helyébe olyasmit sike-
rüljön ültetniük, ami a lehető legnagyobb 
mértékben elveszi a figyelmüket, és arra 
fókuszálnak a jövőben. Ebben is segítsé-
gükre lehetünk. Szeretettel várjuk Lelki 
Központunkba a szenvedélybetegség prob-
lémájában érintetteket, hozzátartozókat, 
családokat, akik a gyógyulás, az új élet út-
jait keresik. A közösséghez tartozás nagy 
megtartó erő.                  

Szeberényi Csilla

Szociális díj a Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központnak

A szeretet és az elfogadás sikerük titka

A Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybe-
teg-segítő Lelki Központ címe: Kórház utca 
37. Telefonszáma: 06-(1)-242-2330, illetve 
06-20-775-3135. Nyitva: hétfőtől péntekig 
9-től 16 óráig. www.kaszlelkikozpont.hu. E-
mail cím: lelkikozpont@gmail.com 

A Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ nevében Rácz-
Marton Tímea közösségi koordinátor vette át a díjat Bús Balázs polgármestertől

Fotó: Antal István
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Díj tehetséggondozásért 
A természettudomány, a műszaki és az informatika 
területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középis-
kolákat, középiskolai tanárokat díjazott a BME Pro 
Progressio Alapítványa, melynek legfontosabb te-
vékenysége – a középiskolától a doktori képzésig 
– az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggon-
dozás. Az elismerést, a Pro Progressio-díjat idén az 
Óbudai Árpád Gimnáziumnak is odaítélték. 

Bárczis versenysiker 
Második helyezést ért el a Bárczi Géza Általános Iskola 
csapata a BMSzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki 
Szakgimnáziuma és Szakiskolája által szervezett 
„Pocahontastól Hillary-ig” elnevezésű versenyen, Buda-
pest III., IV. és XIII. kerületeinek 7. és 8. évfolyamos diák-
jai mérték össze tudásukat a megmérettetésen 
Pocahontas története, az amerikai elnökök, washingtoni 
nevezetességek és fehérházi érdekességek témaköré-
ben. Az érdekes teszteket és kvízfeladatokat követően a 
3 tagú csapatok kiselőadás formájában mutattak be egy 
általuk szabadon választott elnököt. Az óbudai intéz-
mény Az Elnök emberei elnevezésű csapata Obama el-
nököt mutatta be, nagy sikerrel. A versenyt több hetes 
intenzív felkészülési szakasz előzte meg, melyben a di-
ákokat Nehéz-Posony Zsuzsanna angoltanár segítette. 

Óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 2 
fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére. Határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés 
helye: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 1. illet-
mény, juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A 
pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézmű-
vességben, hangszer használatban. A pályázat része-
ként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai 
önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erköl-
csi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is) 
amely 3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi alkal-
masság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresznyevi-
rág Művészeti Tagóvoda - 1039 Budapest, Medgyessy 
F. utca 1.), e-mailen: medgy-o@kszki.obuda.hu. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2016. november 30. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2. A 
munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 

Tehetséggondozó szakkör
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2016-2017-es 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes te-
hetséggondozó szakkört az 5. osztályosoknak. A foglal-
kozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 óráig tartják a 
gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.). A szakkör mun-
kájába év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes jelent-
kezés nincs. A foglalkozásokat Számadó László tartja. 

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerűen, nagy gya-
korlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztá-
lyos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arány-
ban és időben matematikából, magyarból. Lehetőség 
van a próbatesztekhez hasonló feladatok gyakorlására, 
a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-fizika-
kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségizők, középis-
kolások tanítása bármelyik tantárgyból. Az általános- és 
középiskolás diákokat minden délután és szombat dél-
előtt 2-3 fős kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-
20-946-2027-es telefonszámon egész nap. www.
obudamatek.hu)                                          Thalész-Kör 

Idén Szlovákia fővárosában, 
Pozsonyban rendezték a „L. 
Luthier Contest” Nemzetközi 
Ifjúsági Klasszikus Gitárver-
senyt november 4-től 7-ig.

Különböző korcsopor-
tokban 13 országból 

érkezett 120 fiatal mérte 
össze tudását a 20 ezer dol-
lár összdíjazású viadalon. 

A 16-18 évesek mezőnyé-
ben 12 perc összjátékidejű, 
szabadon választott műve-
ket adhattak elő a verseny-
zők. Magyarországot eb-
ben a korosztályban a 17 
éves Pál Szilveszter, a Ve-
res Péter Gimnázium és az 
Aelia Sabina AMI növen-
déke képviselte, aki a tava-
lyi évben elért II. helyezése 

után ezúttal is remek pro-
dukciójának köszönhetően 
az 1. helyet szerezte meg.

A szponzorok jóvoltá-
ból értékes nyereménye-
ket vehetett át és a kate-
góriájának győzteseként 
meghívást kapott Né-
metországba, a 2017-es 
Nordhorn Klasszikus 
Gitárversenyre.

Óbudai fiú a nemzetközi 
gitárverseny győztese

„Én kis hazám a nagy hazában, 
Szalonta, vedd ez énekem!” 

Arany János
Jubileumi vers- és prózamondó ver-

senyt rendez a Pais Dezső Általános 
Iskola a III. kerület diákjai számára a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából 
2017. január 23-án. A versennyel tisz-
telegnek a 200 éve született Nagysza-
lonta szülötte, Arany János költő, bal-
ladaíró, műfordító, szerkesztő, közéle-
ti ember emléke előtt. 

A versenyre szabadon választott 
művekkel is lehet jelentkezni. A válo-
gatáshoz más évfordulós szerzők alko-
tásait is ajánlják a szervezők: Áprily 
Lajos, Ady Endre, Devecseri Gábor, 
Gazdag Erzsi, Jankovich Ferenc, Jó-
zsef Attila, Móricz Zsigmond, Sütő 

András, Szabó Lőrinc és a kortárs, 
Tompa Mihály alkotásait.

Öt kategóriában lehet indulni: I. 3-4. 
évfolyam vers; II. 5-6. évfolyam vers; 
III. 7-8. évfolyam vers. Iskolánként 
vers kategóriában 3, prózában 2 tanuló 
jelentkezését várják. A kerületi közép-
iskolások 5-8. osztályos diákjaira is 
számítanak. A kerületben lakó, de 
máshova járók is jelentkezhetnek.

A verseny ideje: 2017. január 23. 14.30 
óra. (Regisztráció 13.30-tól 14 óráig; 
megnyitó: 14 órakor.) A verseny helyszí-
ne: Pais Dezső Általános Iskola, Pais De-
zső utca 1-3. Jelentkezés: 2017. január 13-
ig az iskola címére, e-mail címére, vagy 
telefonon. E-mail: pais-a@kszki.obuda.
hu. Érdeklődni Ácsné Böcskei Georginá-
nál lehet a 454-0516-os telefonszámon.

Arany 200
Vers- és prózamondó verseny a Paisban

ÁLLÁshirDeTés. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény azonnali kezdéssel keres 
szociális 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.  Szociális gondozó pályázati 
feltételek: középfokú képesítés (általános ápoló-asszisztens, felnőtt szakápoló, szociális 
gondozó és ápoló, szociális asszisztens). Konyhai-technikai pályázati feltételek: 8. általá-
nos, előny jelent:vendéglátóipari képesítés. (Az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, va-
lamint további információt Honti Szilvia nyújt a 06-1-250/1552-es telefonszámon.)
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A bértárgyalásokat mindvé-
gig a megállapodásra törek-
vés jellemezte, mindenki, 
nemcsak a kormány, hanem 
a munkaadók és a munka-
vállalók is „elmentek a falig” 
– mondta a nemzetgazdasá-
gi miniszter a bérmegálla-
podás aláírásakor.

Varga Mihály hozzá-
tette: a mostani kivé-

teles, egyszeri lehetőség, 
ritkán fordul elő, hogy 
távolabbra lehet pillanta-
ni, a 6 éves megállapo-

dás ennek a kereteit te-
remtette meg.

Elmondta, a munkavál-
lalók képesek voltak arra, 
hogy a korábbi javaslatai-
kat felülvizsgálják a jöve-
delemadó- és munkálta-
tói adócsökkentés terüle-
tén, és a munkaadói oldal 
is többször felülvizsgálta 
javaslatait.

A nemzetgazdasági mi-
niszter szerint a megálla-
podás egy olyan új idő-

szak első és fontos doku-
mentuma, amelyről még 
senki nem tudja pontosan, 
mit fog hozni. Hozzátette, 
azon dolgoznak, hogy az 
új korszakban Magyaror-
szág is megtalálja helyét 
és a számítását.

A bérmegállapodást a 
Versenyszféra és a Kor-
mány Állandó Konzultáci-
ós Fórumán (VKF) belül a 
kormány részéről Orbán 
Viktor miniszterelnök, a 
munkavállalók oldaláról 
Kor dás László, a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség 
(MaSzSz) elnöke, Dosz-
poly né Mészáros Melinda, 
a Liga Szakszervezetek el-
nöke, Palkovics Imre, a 
Munkástanácsok Országos 
Szövetségének (MOSz) el-
nöke írta alá. A munka-
adói oldalról Zs. Szőke Zol-
tán, az Általános Fogyasz-
tási Szövetkezetek és Ke-
reskedelmi Társaságok 
Országos Szövetsége elnö-
ke, Dávid Ferenc, a Vállal-
kozók és Munkaadók Or-
szágos Szövetségének fő-
titkára, Lakatos Péter, a 

Munkaadók és Gyáriparo-
sok Országos Szövetsége 
(MGyOSz) alelnöke látta 
el kézjegyével. Részt vet-
tek a VKF kibővített testü-
leti ülésein, és aláírásukkal 
egyetértésüket fejezték ki 
a megállapodással: a Ma-
gyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Stratégiai és 
Közszolgáltató Társaságok 
Országos Szövetsége, a 
Szakszervezetek Együtt-
működési Fóruma és az 
Értelmiségi Szakszerveze-
ti Tömörülés vezetői.

A megállapodás szerint 
jövőre a minimálbér 15 
százalékkal, a garantált 
bérminimum 25 százalék-

kal nő, a munkáltatói adó 
pedig 5 százalékponttal 
csökken. 2018-ban a mini-
málbér újabb 8 százalék-
kal, a bérminimum 12 
százalékkal nő és további 
2 százalékponttal csökken 
a munkáltatói adó. Megál-
lapodtak abban is, ha 2017 
első 9 hónapjában a bruttó 
bérnövekedés meghaladja 
a 11 százalékot, akkor a 
kormány kezdeményezni 
fogja, hogy 2018. január 
1-jével további 0,5 száza-
lékponttal csökkenjen a 
munkáltatói adó. Össze-
sen így 2018-ban 2,5 szá-
zalékkal csökkenhet a 
munkáltatói adó.

Adventi adománygyűjtés
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi 
Központ munkatársai az adventi időszakban adomány-
gyűjtést szerveznek a kerületben élő, hátrányos hely-
zetű felnőtteknek, gyermekeknek és családoknak.
Az adományokból karácsonyi családi aján dék cso ma-
go kat állítanak össze, melyben gyermekjátékok, tartós 
élelmiszerek, gyümölcsök és könyvek kapnak helyet. 
Az adományokat az intézmény családsegítői decem-
ber 7-től 23-ig osztják ki. Nagyobb mennyiségű ado-
mány elszállításánál autót biztosítanak. Az adventi ak-
ció mellett az intézmény Váradi utca 9-11. számú te-
lephelyén az év eleje óta kialakítottak egy ruhasar-
kot is, ide szintén várják a III. kerületi lakosok felaján-
lásait. (Az adományozással kap csolatban további in-
formáció Tapasztó Gábor családsegítőtől kérhető a 
250-1964-es telefonszámon, vagy a cstan.info@
kszki.obuda.hu e-mail címen.)

Megszületett a bérmegállapodás

Fotó: NGM



10 2016. 22. számhitélet  – Kultúra

65 évvel ezelőtt…
Deák Zoltán nyugalma-
zott református lelkipász-
tor 1951. december 2-án 
(advent első vasárnapján) 
prédikált életében először. 
Első éves teológusként a 
Csillaghegyi Református 
Egyházközség (Vörösmarty 
utca 2.) templomának szószékére állhatott fel. 2016. 
december 4-én 10 órakor (advent második vasárnap-
ján) az eltelt 65 évért szeretne hálát adni Istennek. Ugyan-
erről a szószékről hirdeti most is az evangéliumot. 

Kamarazene
A Wesley Schola és az Arco Kamarazenekar ad 
hangversenyt november 28-án 19 órai kezdettel a 
békásmegyeri Megbékélés Házában. (A belépés 
díjtalan Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér).

Nemzetiségi advent
A Békásmegyeri Közösségi Házban tartja december 15-
én 17 órától a Német, a Szlovák, a Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület a hagyo-
mányos nemzetiségi adventi estet. Fellépnek Óbuda-
Békásmegyer német nemzetiségi óvodásai és iskolásai, 
valamint német, szlovák, lengyel nemzetiségi kórusok.

Krumplibúcsú 
A hagyományos Óbudai  Krumplibúcsút a Rozmaring 
Étteremben december 26-án 10-től 16 óráig rendezik. 
A jó hangulatról Zwickl Mihály zenekara gondoskodik. 
(Asztalfoglalás kötelező december 20-ig Neubrandt 
Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Katonazene történet

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona 
Galériájában látható a Fricsay Richárd Katonazenei 
Hagyományőrző Egyesület, „A magyar katonazene tör-
ténete” című kiállítása. Az életnagyságú katonai egyen-
ruhák mellett sok fotóval illusztrált történelmi betekintést 
kaphatnak a katonazene elmúlt éveiről a látogatók. (A 
kiállítás november 29-ig hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
tekinthető meg. Cím: Kiskorona utca 3.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vilá-
ga”; (Az emberiség történelme a bibliai próféciák fényé-
ben) címmel folytatódik Filep György bibliai előadásso-
rozata. Az érdeklődőket keddenként várják az ÓKK-ba. 
„Milyen jelei vannak az emberi történelem globális vál-
ságának?” címmel november 29-én; „Békesség és biz-
tonság, két szó, melyet mindennap hallunk” címmel de-
cember 6-án hallhatnak előadást. (Kezdés: 18.30 óra-
kor. Belépőjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

A belső imatér felújítá-
sát kísérő áprilisi át-

adási ünnepségre készült 
kiadványból kiderül: 
Óbuda első, nagyobb zsi-
nagógája már 1732-ben 
állt, gyakorlatilag a mai 
épület helyén, az úgyne-
vezett bognárház-telken. 
Az épület valójában nem 
a legelső istentiszteleti he-
lye volt a helyi zsidóság-
nak, ám az először épült 
imaházat egy, a Zichy 
családon belül kirobbant 
örökösödési per folyomá-
nyaként gróf Zichy Fe-
renc fegyvereseivel le-
romboltatta. Az újjáépí-
tett, és a korábbinál paza-
rabb zsinagóga a követke-
ző években egyre több hí-
vet fogadhatott falai közé.

Második templom 
Özvegy gróf Zichy 

Miklósné az 1765-ös ki-
váltságlevelében engedé-
lyezte a zsinagóga újraé-
pítését és kibővítését. 
Minthogy a zsidó lakos-
ság a mai Fő tér környe-
zetében és a Lajos utcá-
ban élt, itt fogtak hozzá 
az erősen düledező első 
templom helyetti máso-
dik zsinagóga felépítésé-
hez is. Az elöljáróság a 
széles körben elismert 
építészt, Matheus (Máté) 
Neupauert bízta meg az 
új zsinagóga megterve-
zésével. Az elkészült 
épületet 1769-ben avat-
ták fel. 

Harmadik templom
A közösség a jelentő-

sen leromlott állapotú 
zsinagóga újjáalakításá-
val Andreas Landherrt 
bízta meg, aki a csak 
részben lebontott épület-
hez teljesen új déli hom-
lokzatot emelt, illetve 
oszlopos előcsarnokot és 
tetőszerkezetet tervezett. 
Az épület képét a mai 
napig a homlokzata elé 
ekkor kerülő hat korin-
thoszi oszloppal alátá-
masztott, timpanonos 
záródású, nyitott oszlop-
csarnok, azaz portikusz 
határozza meg. A hom-

lokzat legmagasabb pont-
ján, ahol az oszlopok 
összeérnek, a Tízparan-
csolat mondatainak kez-
dő szavait megjelenítő 
márvány kőtáblák emel-
kednek. A külső jegyei 
alapján klasszicista, de 
belső terében barokk je-
gyeket viselő zsinagógát 
1821. július 20-án avat-
ták fel. Az épület belsejét 
1900-ban szecessziós 
stílusban felújították. 

A hanyatlás évei 
A vészkorszak Óbuda 

zsidóságát is súlyosan 
érintette. Az embertelen 
terror 3 ezer áldozatot 
követelt a városrésztől. 
Az épület a világháború 
poklában maga is jelen-
tős károkat szenvedett. A 
megrongálódott imahe-
lyet 1946-47-ben helyre-
állították. A ’60-as évek 

derekán a Magyar Izrae-
liták Országos Képvise-
lete eladta az épületet az 
államnak. A Tóra-teker-
cseket ismeretlen helyre 
szállították, az épület a 
Magyar Televízió tulaj-
donába került, amely 
stúdiót majd díszletrak-
tárt rendezett be itt. 

Az épület 
újjáéledése

2010-ben ismét élet 
költözött a zsinagóga fa-
lai közé. A közösség ösz-
szefogásával rendbetett 
épület újra megnyitotta 
kapuit a hívők előtt. A 
közösség a zsinagógát 
saját erőből, adományok-
ból tartja fenn. Ebben a 
megújulási folyamatban 
nagy előrelépést jelent a 
felújítást támogató jelen-
tős állami segítség is.

        (sz.)

Az Óbudai Zsinagóga története

Megújult a belső imaterem is

Fotók: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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A vendéglő bejáratától 
jobbra levő termet 

Dzsentri szobának ne-
vezték el, és a fal felületén 
elhelyezték a volt tulajdo-

nos körtefából kifaragott 
relikviáit. Gyertyagyújtás 
után elhangzottak Cecei-
Horváth Tibor ide illő 
versei. Az emlékezést ifj. 

Cecei-Horvát Tibor, Ce-
cei-Horváth Gergely és 
Kanizsa József tartotta; itt 
köszönték meg áldozat-
kész munkáit Tóth József 
fafaragóművésznek, aki 
köszönő „Oklevelet” ka-
pott, amelyben ez áll: „A 
Kéhli Vendéglő Nagyba-
rátja, aki a Kéhli feliratú 
szakácscsákót bárhol, 
bármikor használhatja”.

Az emlékezést követően 
a Krúdy Körben harminc 
éve titkári teendőket ellátó 
Kanizsa Józsefről beszélt 
Király Lajos elnök, majd a 
költő elmúlt 30 évben 
megjelent köteteiből hang-
zottak el versek Sárközi 
Imre és Ujvári Ferenc elő-
adásában. Enyedi Béla dal-
tulajdonos megzenésített 
Kanizsa-verseket adott elő, 

valamint Németh Nyiba 
Sándor CD-ről játszott be 
saját előadásában Kanizsa-
verseket. Tálas Ernő, a 
Svéd Királyi Operaház te-
norja énekszámaival lett 
színesebb, nívósabb, érté-
kesebb az est. Szabados 
István az Ősz című festmé-
nyével köszönte meg Ka-
nizsa Józsefnek három év-
tizedes munkáját

Dzsentri szoba és megemlékezés a Kéhliben

A Kéhli Vendéglőben a Krúdy Kör és a Cecei családtagok 
közösen emlékeztek meg november 10-én az 5 évvel ezelőtt 
éppen ezen a napon az „égiekhez távozó” vendéglősről, 
költőről, Cecei-Horváth Tiborról. Az eseményen részt vett 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata képviseletében Kele-
men Viktória alpolgármester.

Nagy sikerű koncertet adott 
az Óbudai Danubia Zenekar 
Hámori Máté vezényletével 
Párizsban, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából no-
vember 15-én.

A fellépés része volt 
annak a rendez-

vénysorozatnak, mely-
ben októberben és nov-
emberben magyar ze-
nészek turnéznak Euró-
pa-szerte. Az ‘56-os 
Emlékbizottság prog-
ramsorozatában 25 eu-
rópai városban emlé-

keznek a magyar zené-
vel 1956 hőseire. Ebből 

az alkalomból adott 
koncertet a Danubia 

Ze nekar a francia kö-
zönség előtt is.

A Maison de la Radio 
France, a francia közrá-
dió  dísztermében rende-
zett telt házas koncerten 
többek közt Beethoven 
Egmont-nyitányát és Ba-
lázs János zongoramű-
vész közreműködésével 
Bartók Béla III. zongora-
versenyét hallhatta a pá-
rizsi közönség. Végül pe-
dig Lajtha Lászlónak az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére 
komponált VII. (Forra-
dalom) szimfóniája csen-
dült fel. A zenekar óriási 
sikert aratott.             Sz.

Párizsban koncertezett az Óbudai Danubia Zenekar

Születésének 70. évforduló-
ja alkalmából nyílt kamara-
kiállítás a 2011 februárjában 
elhunyt Benyó Ildikó festő-
grafikus fametszeteiből 
november 7-én az Esernyős 
kamaratermében. 

A megnyitón Kelemen 
Viktória alpolgár-

mester mondott köszön-
tőt, a kiállítást dr. Feledy 
Balázs művészettörté-
nész nyitotta meg. Köz-

reműködött Benyó Judit, 
költő, Benyó Ildikó, Pen-
ci testvére.

Benyó Ildikó 1973 óta 
élt Óbudán, ahol a mint-
egy negyven éves alkotói 
munkáját a szorgalom, 
az ihlet és a kitartás jel-
lemezte. Alkotói világá-
ban szorosan összefonó-
dik a realitás és a képze-
let. Képein gyakran 
megnyilvánul a költői-
ség, határozott vonalve-

zetéssel adja meg a for-
mai szépséget. Érzelmi 
telítettségében azonban 
kerüli az érzelgősséget, 
műveiben az érzelem és 
a kompozíciós fegyelem 
egysége valósul meg. 

A 2011-ben elhunyt 
óbudai festő-grafikus 
termékeny alkotói mun-
kájából összeállított vá-
logatás az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Tu-
risztikai és Információs 

Pont nyitva tartási idejé-
ben ingyenesen megte-

kinthető. (Cím: Fő tér 2.)
B. Z.

Benyó emlékkiállítás az Esernyősben Téli könyvvásár a Platánban
Az Óbudai Platán Könyvtár a közelgő ünnepek al-
kalmából könyvvásárral várja minden régi és új ol-
vasóját december 6-án 11-től 18 óráig. Ezen a na-
pon a használt, ám jó állapotú könyvek 100 forintos 
egységáron vásárolhatók meg. A kínálatban a nagy 
klasszikusoktól kezdve a romantikus regényeken, 
úti- és gyermekkönyveken át a szótárakig minden 
megtalálható. Mindenki kedvére böngészhet és vá-
logathat, mert több száz kötet vár új olvasójára és 
boldog tulajdonosára. (Helyszín: Óbudai Platán 
Könyvtár, Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utcá-
ról. www.platankonyvtar.hu)

Fotók: Antal István



Óbudai sziréna

Folytatódik az önkormány-
zat és a kerületi rendőrkapi-
tányság által szervezett ke-
rékpár-regisztrációs prog-
ram. A biciklivel közleke-
dőknek érdemes regisztrál-
niuk, mert ha bármilyen 
problémájuk adódik, lénye-
gesen könnyebb azonosíta-
ni a járgányukat. 

A regisztráció mene-
te szerint a tulajdo-

nosnak valamivel iga-
zolnia kell, hogy a bi-
cikli az ő tulajdonában 
van, majd egy adatlap 
kitöltése után a rendőr 
munkatársak egy matri-
cát ragasztanak a kerék-

párra, amely egy UV-
fénnyel megvilágítható 
sorszámot is kap. Az 
esetlegesen eltulajdoní-
tott kétkerekűt a járőrök 
ennek alapján ellen-
őrizni tudják: a tulajdo-
nos használja-e? A III. 
kerületi Rendőrkapi-
tányság békásmegyeri 
rendőrőrsén az alábbi 
időpontokban tartanak 
ingyenes kerékpár-re-
gisztrációt. 

December 10-én 9-től 
13 óráig; 2017. február 
24-én 9-től 12 óráig; 
március 18-án 9-től 13 
óráig; április 14-én 9-től 
12 óráig.Fotó: Sánta Balázs

Kerékpár-regisztráció a békásmegyeri rendőrőrsön

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. 

Csillaghegyi 
garázdák

Két huszonéves férfi szó-
váltásba keveredett egy 
férfival, egy Mátyás király 
úti vendéglátóhelyen. Az 
épület előtt több alkalom-
mal megütötték novem-
ber 12-én. A férfi könnyű 
sérüléseket szenvedett. 
A rendőrök elfogták a ve-
rekedőket, akiket garáz-
dasággal gyanúsítanak. 

Késsel támadtak 
a futóra

A rendőrök elfogtak egy 
16 és egy 15 éves buda-
pesti fiút, akik futót tá-
madtak meg késsel a 
Margitszigeten. Az áldo-
zat október 26-án 23 óra 
körül a Margitszigeten 
edzett, amikor két fiatal fiú 
utána szaladt és az egyik 
elgáncsolta. Megfenye-
gették a fiút, akinek a há-
tizsákjában csak egy do-
boz kefir volt, amit oda-
adott. Amikor azonban a 
telefonját követelték, elfu-
tott a helyszínről és érte-
sítette a rendőrséget. A 
szigeten lévő állandó köz-
területi jelenlétnek kö-
szönhetően a rendőrök a 
két támadót rövid időn be-
lül elfogták a helyszínen. 
Őrizetbe vették és gyanú-
sítottként hallgatták ki.

• A III. kerületi Polgárőr 
Egyesület tagjai a tanév 
kezdetén reggelente a diá-
kokra figyeltek, hogy biz-
tonságban eljussanak az is-
kolába. Az első szeptemberi 
hétvégén szokás szerint se-
gítették a kerület lakóinak 
gondtalan szórakozását: az 
Óbudai Családi Sportnap a 
Dunán elnevezésű rendez-
vényen nemcsak a felnőtt, 
hanem az ifjú polgárőrök is 
részt vettek. 
• Az Óbudai Pikniken, a 
Civil és Nemzetiségi Na-
pon a polgárőrség résztve-
vőként is megjelent, a biz-
tosítási feladatokban is se-
gítették a szervezőket. Ál-
dozatvédelmi, bűnmegelő-
zési tanácsokkal, apró 
ajándéktárgyakkal, tesz-
tekkel fogadták az érdek-
lődőket, illetve időről időre 
körbejárták a rendezvény 
területét.
• Az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. fel-
kérésére az Óbudai Fit-
nesznapra érkezettek nyu-
godt sportolása biztosítása 
érdekében is járőröztek: a 
Fő téren, a Zichy-kastély 
udvarán, a Laktanya utcai 

sportparkban és ezek kör-
nyékén, majd a rendez-
vény után a kerület ritkáb-
ban ellenőrzött részein is.
• Az októberi népszava-
zás idején a III. kerületi 
Rendőrkapitányság veze-
tőivel egyeztetve egy-egy 
3 fős kerékpáros, kora es-
te pedig a szavazóhelyisé-
gek zárásáig 2-2 fős, gép-
kocsival megerősített pol-
gárőr-járőr ellenőrizte a 
szavazásra kijelölt intéz-
mények környékét.
• Az októberi hétközna-
pok járőrszolgálatai sem 
voltak eseménytelenek: az 
egyesület két polgárőre 

épp gyalogos szolgálatban 
volt, amikor egy súlyos 
közlekedési balesetet tör-
tént a közelükben. Itt hely-
szín-biztosítási és jelzőőri 
feladatot láttak el.
• A Fő térre szervezett 
véradáson három óbudai 
polgárőr vett részt. Az ok-
tóber végi-november eleji 
hosszú hétvégén a polgár-

őrök, együttműködve a 
III. kerületi Rendőrkapi-
tányság és Óbuda-Békás-
megyer Közterület-fel-
ügyelete, valamint a helyi 
biztonsági szolgálat mun-
katársaival az Óbudai te-
metőben láttak el járőr-
szolgálatot, biztosítva a 
temető rendjét, az emléke-
zés méltóságát.

A polgárőrök eseménynaplójából

Iskoláknál, rendezvényeknél is segítettek

Dobogós bűnmegelőző
Gyarmati Ferenc, az óbudai polgárőr egyesület fe-
lügyelőbizottságának elnöke résztvevője volt an-
nak a budapesti csapatnak, mely a nagyvárosi bűn-
megelőzési programban feladatot vállalt megyei jo-
gú városok polgárőr egyesületeinek szervezett 
szakmai vetélkedőn III. helyezést érte el.
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Bántalmazott állatok emlékhelye
Az országban egyedülálló kezdeményezésként 
november 14-én felavatták Újpesten, a Szilas Csa-
ládi Parkban a bántalmazott állatok emlékhelyét. Itt 
azok is elhelyezhetik mécseseiket, virágaikat, akik 
szeretett, már eltávozott négylábú társaikról szeret-
nének megemlékezni. Az Állatmentő Liga és Újpest 
Önkormányzata közösen alakította ki a 6 ezer 
négyzetméteres szabadidőparkban a bántalma-
zott, megkínzott állatok emlékhelyét, amely az 
Óceánárok utca mellett húzódó Szilas Családi Par-
kon belül a szabad kutyafuttató mellett található. 

41 fát ültet ősszel a Főkert Óbudán
A Főkert idén ősszel közel 1700 fát ültet a főváros-
ban. Ebből 120 lakossági kérés teljesítése, 145 
helyszínen pedig a hiányzó fákat pótolják. A III. ke-
rület összesen 41 új fát kap, a következő helyeken: 
az Árpád fejedelem útján 40 Tilia tomentosa-t 
(ezüst hársat), a Nánási úton 1 Platanus hispanica-t 
(közönséges platánt).

Különleges szarvasok 
A Budakeszi Vadasparkba, ahol természetes élő-
helyükön lehet megtekinteni a Magyarországon ős-
honos és a Kárpát-medencébe betelepült állatokat, 
az őstulkok után  egy újabb kuriózumértékű állatfaj 
érkezett, amely ugyan szorosan kötődik a hazai fa-
unához, legtöbbünk mégsem találkozhatott vele. 
Szikaszarvast, vagyis egyik alfaját, a Dybowski-
szikaszarvast eddig ugyanis csak a Fehérvárcsur-
gói Vadaskertben lehetett látni, ahová 1975-ben ke-
rültek, és ahol állományai azóta is megtalálhatók. 
Az eredetileg Kelet-Ázsiából származó állat hazai 
telepítésének sikerességét az is biztosította, hogy 
jól bírják a téllel járó hideget, vagyis könnyebben 
képesek alkalmazkodni az európai éghajlathoz és 
viszonyokhoz. 

Átfogó fejlesztések 
a Pilisi Parkerdőben

Felavatták a Szentendrei Erdészet új épületét, ami 
egy másfél évtizede kezdődött, az erdőgazdaság 
egészét érintő fejlesztési folyamat fontos mérföld-
köve. Ez idő alatt a Pilisi Parkerdőnél az erdőgaz-
dálkodáshoz kapcsolódó infrastrukturális, termé-
szetvédelmi és turisztikai beruházások összkölt-
ségvetése meghaladta a másfél milliárd forintot. A 
felújított és új turistaházak, az új kilátók, a rendbe 
hozott és kibővített turistaút-hálózat, vagy az idén 
átadott Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózat a Pili-
si Parkerdő közjólétet és turizmust gyarapító beru-
házásai. 

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat a Budapesti Dísz- és Közvilá-
gítási Kft.-nél lehet bejelenteni a belvaros@bdk.hu 
e-mail címen vagy a 238-2515-ös telefonszámon.

Az első óbudai játszócso-
port a Szérűskert bölcsődé-
ben nyitotta meg kapuit 
1996 októberében. Nagyon 
is újszerűnek tűnt 1996-ban 
a családokat segítő kezde-
ményezés. A bölcsődei férő-
hely abban az időben több 
volt, mint a szükséglet, így 
az önkormányzat támogatta 
ezt a lehetőséget. 

N emes Ferencné, 
Tárnoki Erzsébet és 

Spiegelberger Péterné 
szervezték az első játszó-
csoportot. A cél, a feladat 
meghatározása mellett 
fontosnak gondolták a 
szülőket szülőségükben 
megerősíteni, segíteni. A 
játszócsoportba gyeden 
és gyesen lévő kismamák 
érkeznek gyermekeikkel, 
akikkel együtt is marad-
nak a délelőtt folyamán. 

Tárnoki Erzsébet, az 
Óbudai Egyesített Böl-
csődék intézményveze-
tője az évforduló kap-
csán elmondta: - A leg-
több fiatal szülőnek nin-
csenek még gyermekne-
velési, háztartásvezetési 
ismereteik, ezért elsősor-
ban gondozási-nevelési, 
életvezetési problémáik 
megoldásához várnak 
segítséget. A játszócso-

portban lehetőségük van 
a szülőknek és a gyerme-
keknek kulturált, barát-
ságos és családias kör-
nyezetben játszani, be-
szélgetni, ismerkedni. A 
gyermekek megtapasz-
talják a társas együttélés 
szabályait, megtanulnak 
alkalmazkodni egymás-
hoz és környezetükhöz. 
Fontos cél a másság 
megismerése és elfogad-
tatása. Ebben az életsza-
kaszban a gyermekek-
nek még nincsenek előí-
téleteik, ezért természe-
tesen reagálnak egymás-
ra. Itt ismerkednek meg 
először a közösségi élet 
alapvető szabályaival, de 
a szocializáció első ne-
héz lépéseit az édesanya 
vigyázó közelségében él-
hetik át.

Egészséges 
életmódra nevelnek

Fontos mozzanat a ját-
szócsoport életében a kö-
zös étkezés. Az elfo-
gyasztott ételek korszerű 
konyhatechnológiai eljá-
rásokkal készített, meny-
nyiségileg és minőségi-
leg is helyes összetételű-
ek. Az étrendet változa-
tosság, idényszerűség, 
ízben való összehangolt-

ság jellemzi. Az önálló 
étkezésre nevelés szem-
pontjából is megfelelő. 
Sok szülő és gyermeke 
itt találkozik először bi-
zonyos egészséges éte-
lekkel, így a játszócso-
portnak egészséges élet-
módra nevelő hatása is 
van.

Volt, van és lesz is
játszócsoport 

- Az eltelt 20 évben a 
Szérűskert Bölcsőde mel-
lett a Solymár, a Vízi or-
gona 7., (utóbbi megszűnt 
2000-ben), a Víziorgona 
1. számú és a Csillaghe-
gyi Ma ko vecz Bölcsődé-
ben működött játszócso-
port. Ez idő alatt 6876 
család látogatott el vala-
melyik játszóba legalább 
egyszer, a felvételi doku-
mentáció alapján. A 20 
éves találkozón jó volt lát-
ni a már felnőtt hölgyeket, 
urakat, akik a játszócso-
portot kisgyermekként 
próbálgatták. Bízunk ab-
ban, hogy az ő gyermeke-
iknek is lesz lehetősége 
megtapasztalni a közös 
játék örömét a bölcsődei 
játszócsoportokban. - Je-
len leg Kaszásdűlőn a 
Szérűskert Bölcsődében, 
Békásmegyeren a Vizior-
go na 1. számú bölcsődé-
ben minden délelőtt vár-
juk a kisgyermekes csalá-
dokat, mert volt, van és 
lesz játszócsoport az 
Óbudai Egyesített Bölcső-
dékben – jelentette ki Tár-
noki Erzsébet, az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék ve-
zetője. (Bővebb informá-
ció: www.obudai bol cso-
dek.hu)

Húszéves az első bölcsődei játszócsoport

Fotók: Sánta Balázs
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Sor
szám

Út/utca Emelet Lift m2 Szobaszám Komfortfokozat
Alaplakbér 
Ft/m2

1 Berend 2 nincs 18 1 komfortos 404
2 Királyok útja 3 nincs 32 1 összkomfortos 423
3 Szindbád 8 van 31 1 összkomfortos 423

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási 
Bizottsága az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő alábbi lakások bérbeadására 
hirdet pályázatot.

A pályázati kiírás Budapest Főváros III. 
kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügy-
félszolgálati Irodájában (1033 Budapest, 
Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Vagyonke-
zelő Zrt. központjában (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.), valamint az önkormányzat 
honlapján a www.obuda.hu oldalon megte-

kinthető. A pályázatra történő jelentkezés-
hez nyomtatványok 2016. november 25. 
napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának Ügyfél-
szolgálati Irodájában átvehetők. A pályáza-
ti nyomtatványok beszerzése és a pályáza-
ton való részvétel ingyenes. 

Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások szociális 
alapú, fiatal házasok részére történő bérbeadására

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai ön-
kormányzati rendelet, illetve a Fővárosi 
Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos 
ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A nyertes pályázóknak vállalniuk kell az 
előre fizetős óra felszereléséről a közüzemi 
szolgáltatóval történő szerződéskötést. A 
lakás bérbeadására vonatkozó szerződést a 
szerződéskötésről szóló értesítéstől számí-
tott 30 napon belül kell megkötni. A bérleti 
szerződést közjegyzői okiratba kell foglal-
ni. A bérleti jogviszony 5 év határozott idő-
re jön létre, az elnyert bérleti jog ismételten 
nem biztosítható. A beköltözés várható idő-
pontja a szerződéskötést követő nap. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. december 20. 16 óra. Helye: a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája. 
A pályázatokat az egészségügyi, szociális és 
lakásgazdálkodási bizottság 2017 februári 
ülésén bírálja el. A döntésről a szociális szol-
gáltató főosztály a pályázókat legkésőbb 
2017. március 15. napjáig írásban értesíti.
Lakások bérleti jogának elnyerésére ki-
írt szociális alapú pályázaton való rész-
vétel általános szabályai:
1) Pályázaton részt vehet azon természetes 
személy:
a) akinek, illetve a vele együtt költöző sze-
mélynek másik lakáson tulajdonjoga vagy 
haszonélvezeti joga, másik lakáson bérleti 
joga nem áll fenn;
b) akinek nem áll fenn adó vagy adók mód-
jára behajtható köztartozása;
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven 
belül önkényesen nem költözött be önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakásba;
d) a pályázók, illetve a velük együtt költöző 
személyek közül legalább egy fő legalább 6 
havi munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jö-
vedelem fedezi a lakásfenntartás várható 
költségeit;
e) a pályázók és a velük együtt költöző sze-
mélyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft);
f) a pályázók és a velük együtt költöző sze-
mélyek nem rendelkeznek olyan vagyon-
nal, melynek együttes forgalmi értéke 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenko-

ri legkisebb összegének százszorosát. 
(2.850.000 Ft);
g) a pályázók vállalják az előre fizetős óra 
felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval 
történő szerződéskötést;
h) legalább az egyik pályázó III. kerületi 
lakcímmel rendelkezik.
i) a pályázat benyújtásának időpontjában 
egyik fél sem töltötte be a 35. életévét.
j) a pályázók vállalják havonta minimum 
20.000 Ft megtakarítását lakás-
előtakarékosság keretében a bérleti szerző-
dés fennállásának időszaka alatt. A bérleti 
szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
pályázó lakás-előtakarékossági szerződést 
kössön, amelyet a szerződés aláírásakor 
köteles bemutatni. A megtakarítás teljesí-
tését 3 havonta köteles igazolni a befizetési 
bizonylatok bemutatásával a polgármesteri 
hivatal szociális szolgáltató főosztályánál. 
Amennyiben kötelezettségét elmulasztja, a 
főosztály értesíti a vagyonkezelőt, aki a 
bérleti szerződést felmondhatja.
2) A pályázati adatlapon a pályázó nyilat-
kozatának tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás pályázati kiírásban 
rögzített sorszámát, a pályázók esetleges 
különleges igényeit és azok indokát;
b) a pályázók és az együtt költöző szemé-
lyek adatait és a közöttük fennálló rokonsá-
gi kapcsolat megjelölését;
c) a pályázók nyilatkozatát saját és együtt 
költöző hozzátartozói jövedelmi és vagyoni 
helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörül-
ményeiről;
d) a pályázók nyilatkozatát arról, hogy meg-
felelnek a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek, továbbá, hogy vállalják a la-
kásbérlettel járó kötelezettségeket;
e) a pályázók nyilatkozatát a tekintetben, 
hogy az elmúlt öt évben hány alkalommal 
vettek érvényesen részt a III. kerületi Ön-
kormányzat által kiírt pályázatokon.
3) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázók és az együtt költöző személyek 
jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkavi-
szonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyára és lakcímére vonatkozó igazoláso-
kat, nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, 
lakcímkártya szerinti lakcímét, illetve tartóz-
kodási helyét és személyazonosító adatait);
b) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát;

c) a pályázat elbírálása szempontjából lé-
nyeges egyéb adatokat, tényeket, körülmé-
nyeket és nyilatkozatokat;
d) a pályázók nyilatkozatát, hogy vállalják 
az előre fizetős óra felszereléséről a köz-
üzemi szolgáltatóval történő szerződéskö-
tést.
Az ESZLB a pályázók által, a pályázat le-
adására nyitva álló határidőn belül becsa-
tolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza 
meg döntését.
Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapí-
tásánál az együtt költöző személyek vala-
mennyi jövedelmét (munkajövedelem, tár-
sadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) 
figyelembe kell venni. A havi nettó jövede-
lem megállapításánál a pályázat beadását 
megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell 
igazolni. A társadalombiztosítási ellátások 
vonatkozásában a kérelem beadását megelő-
ző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, 
míg vállalkozók esetében a pályázat benyúj-
tásának hónapját közvetlenül megelőző adó-
bevallással lezárt időszakról illetékes állami 
adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos 
igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással 
még le nem zárt időszakról a könyvelő által 
kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányá-
ban a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az 
időszak alatt szerzett nettó bevételről. Mun-
kanélküliek esetében az illetékességi terüle-
tükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazo-
lását nyújtsák be, ugyancsak a pályázat be-
nyújtását megelőző 6 hónapról. Amennyi-
ben a családban nevelt gyermek él, a gyer-
mekelhelyezésről és gyermektartásdíjról 
szóló bírósági végzés fénymásolata, igazo-
lás a tartásdíj összegéről.
4) Egy pályázó legfeljebb három lakásra 
nyújthat be érvényesen pályázatot.
5) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon adták be;
b) amely hiányosan került benyújtásra;
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben 
vagy a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek. 
6) Pályázatok elbírálásának szempontjait a 
rendelet keretei között az ESZLB határozza 
meg.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottság
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A kezdeti hullámzó teljesítmény 
után egyre stabilabb formában sze-
repel és ennek köszönhetően foko-
zatosan lépdel felfelé a tabellán a III. 
kerületi TVE labdarúgó-csapata. 

Az NB III nyugati csoportjá-
ban szereplő együttes a 15. 

fordulóban hazai környezetben 
könnyed 3:0-ás győzelmet ara-
tott a sereghajtó Veszprém el-
len. Nyáron Tóth András edző a 
korábban kevés sikerrel mun-
kálkodó Bűcs Zsolttól vette át a 
karmesteri pálcát, vezetésével 
kezd karakteressé válni a több 
fiatal szerepeltetésével lendüle-
tesebbé váló csapat. 

Korábban előfordult néhány 
váratlan eredmény (ETO elleni 
1:5, hazai döntetlenek), de emlé-

kezetesebbé váltak a jó játékkal 
elért nagyarányú győzelmek: Vi-
di II.-TVE 0:4, TVE-Ko má rom 
4:0, TVE-Diósd 5:0. Az Érd- 
TVE mérkőzésen borult a papír-
forma, hiszen a listavezető hazai-
ak ellen 2:1-re nyert az esélyte-
lennek vélt Kerület, ez a bravúros 
győzelem jelentette akkor a for-
duló legnagyobb meglepetését. 

A Veszprém elpáholása, majd a 
a 16. fordulóban aratott idegenbe-
li győzelem (Hévíz-TVE 0:3) 
után a csapat már a negyedik 
helyre tornázta fel magát. A re-
mek sorozat után Tóth András 
joggal volt elégedett a fiúk telje-
sítményével. - Dicséret illeti a 
csapatot, mivel a játékosok a 
Veszprém ellen azt bizonyítot-
ták, hogy alkalmazkodni tud nak 

a zord időjárási viszonyokhoz és 
a következő mérkőzésen idegen-
ben is képesek voltak a játék irá-
nyítására, a helyzetek jó hatásfo-
kú kihasználására.. Az utóbbi 
három mérkőzésen látottak alap-
ján bízom a sikeres folytatásban. 
Lassan egységes csapattá for-
málódunk, nem csak a pályán, 

az öltözőben is kiváló a csapat-
szellem.

A sporttelepen folyó építkezés 
miatt a nézők egyelőre mostoha 
körülmények között szurkolhat-
nak, de már látszik az alagút vé-
ge, nemsokára az új fedett lelátón 
ülve biztathatják kedvenceiket. 

Kép és szöveg: lovas

A program hatékony-
ságát fokozandó, va-

lamint az elmúlt két év pe-
dagógusi és szülői vissza-
jelzéseit, tapasztalatait 
összegezve az úszásokta-
tás struktúrájában olyan 
változásokat vezettek be, 
amelyek lehetővé teszik, 
hogy a 2016/2017 tanév-
ben az összes kerületi 
óvoda nagycsoportosa 
részt vegyen az oktatáson. 
A gyermekek 6 héten ke-
resztül heti két alkalom-
mal látogatják az edzése-

ket, amelyeket egyrészről 
a Vízművek Zrt. uszodá-
jában a Római Sport 
Egyesület által, másrész-
ről a Római Teniszakadé-
mia által tartanak. Az ok-
tatás eredményességét 
nem csak az edzések heti 
alkalom számának, ha-
nem az oktatók számának 
növelésével tudják bizto-
sítani. Az október 3-án 
kezdődött oktatáson a 
Cseresznyevirág Művé-
szeti Óvoda Pais Dezső 
utcai intézménye, a Gyer-

meksziget Montessori 
Óvoda, a Mosolygó Tag-
óvoda intézményei, az 
Óbudai Mesevilág Óvoda 
és a Cseppke Óvoda in-
tézményei kezdték meg 
az edzéseket. A program-
ban jelenleg 293 gyermek 
vesz részt, amelybe a tan-

év során várhatóan az 
összesen 11 III. kerületi 
óvoda 32 tagintézményé-
nek 1523 nagycsoportos 
korú gyermeke bekap-
csolódhat. 

A korcsolyaoktatás har-
madik szakaszában össze-
sen 169 gyermek, a Fodros 

Általános Iskolából 92,  az 
Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskolából 77 2. osztá-
lyos diák vesz részt a tan-
terv szerinti testnevelés 
órákon. Az oktatások 
szeptember 13-tól decem-
ber 2-ig, 11 héten keresz-
tül, heti egy alkalommal, 
kedden, szerdán, csütörtö-
kön és pénteken valósul-
nak meg az óbudai Gepár-
dok Jégcsarnokban. 

Mindkét sportolási le-
hetőség kiválasztásánál 
fontosnak tartották, hogy 
igazodjon a gyermekek 
mozgásigényéhez, váljon 
a szabadidő eltöltésének 
hasznos és tartalmas esz-
közévé, valamint fejlessze 
mozgáskoordinációjukat, 
kitartásukat és akaratere-
jüket. 

Úszás ovisoknak, korcsolya iskolásoknak

Javuló formában

Csodálatos versennyel 
zárták a 2016-os ver-

senyévadot az Óbudai 
WDSE versenyzői. A Ma-
gyar Kupa döntőn és 
Hungarian Open nemzet-
közi versenyen az Óbudai 
WDSE versenyzői össze-
sen 12 arany-, 15 ezüst- és 
7 bronzérmet, és rengeteg 
előkelő helyezést értek el. 

Hajdú Kata 3, Simon 
Zsófia 5 aranyérmet szer-
zett. Marton Nikolett, Bá-
lint Júlia és Makranszki 
Anna bravúros ezüst- és 
bronzéremmel gazdago-

dott. A legfiatalabbak, 
Sánta-Fehér Míra, Nagy 
Barbara és Gátai Natasa 
mindkét versenyt meg-
nyerte trió kategóriában. 
Edzőik: Sinkó Andrea, Si-
pos Mónika, Hubacsek 
László, Cserdi Zsófia, 
Szarvas Gabriella, Sipeki 
Rózsa, Tóth Mercédesz. 
(Az Óbudai WDSE Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának kiemelt tá-
mogatottja.)                     sz

Éremben gazdag évet zárt az Óbudai WDSE

Az új tanévben ismét elkezdődött az önkormányzat által tá-
mogatott óvodás és iskolás korú gyermekeket érintő térítés-
mentes oktatási és sportolási lehetőség. Az óvodásokat to-
vábbra is várja az úszás-, az iskolásokat a korcsolyaoktatás. 
Az önkormányzat továbbra is nagyon hasznos és eredmé-
nyes programnak tartja a fiatalok rendszeres testmozgásra 
való nevelését. Mindkét program az alapkészségek megszer-
zését és a sporttal való megismertetést helyezi előtérbe. 
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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
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom kö-
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

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

 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Fürdőszoba felújítás, átalakítás! Csempe-
burkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Anyag-
beszerzéssel, garanciával! Tel.: 06(20)961-6153
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást, 
kőművesmunkát, víz-gázszerelést vállalok. 
Tel.: 06-20-986-3129, 787-1332
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartono-
zás, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közterületek részére. Tel.: 
06(30)212-3308

 Vállaljuk ajtó, ablak javítását, passzítá-
sát, zár cserét, utólagos szigetelését. Áraján-
latunk, felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)698-
9718
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 25 éve 
iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Vízvezeték-, fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítás. Tel.: 06(20)352-0869 www.
gardrobmester.hu
 Víz-fűtésszerelő gyors szolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés. Tel.: 
06(70)642-7526
 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. 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 kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szige-
telését garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth 
Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389

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 to-
lógus főorvos magánrendelése: III. ker. 
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegyszűrés is. 
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

 Érszűkület gyógyítása, erek tisztítása a 
világon egyedülálló kezelés! Sonoterápia. 
Tel.: 220-4641, 06(20)349-4277. III. kerü-
let Uszály utca 3.
 Pedikűr-hagyományos manikűr házhoz 
megy. Nyugdíjas kedvezmény! Hétvégén is. 
Tel.: 06(20)806-7783
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápi-
ás rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kis-
korona utca 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

 Angol tanítást, vizsgafelkészítést vállal 
nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnő Ka-
szásdűlőn. Tel.: 242-6828, 36(30)722-1994
 Matektanítás másképp a Flóriánnál! 
Személyiség fejlesztéssel, stresszoldással is 
foglalkozó fizikus felvételire, érettségire fel-
készítést vállal. Dr. Szabó Szilárd. Tel.: 
06(20)921-2899
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétikai tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskoláskortól 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
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com

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

 

régiség
 Óbuda antikvitás! Vásárol festményt, 

bútort, porcelánt, órát, ezüst-antik lakberen-
dezési tárgyakat, teljes hagyatékot. Kiszál-
lás díjtalan! III. ker., Lajos u. 45 (Kolosy pi-
accal szemben, buszmegállóban). Tel.: 
06(20)563-1491
 Óbuda antikvitás! Vásárol aranyat 6000-
17.500 Ft/g-ig. Borostyánt 10.000-200.000 
Ft-ig. Ezüstöt 120-600 Ft/g-ig. Kar-zsebórát 
(hibásat is). III. ker., Lajos u. 45 (Kolosy pi-
accal szemben, buszmegállóban). Tel.: 
06(20)563-1491
 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

 Almási Katalin legmagasabb áron vásárol 
bútorokat, festményeket, porcelánokat, szob-
rokat, órákat, csillárt, bizsukat, könyveket, 
hangszert, kitüntetést, csipkét, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással! Tel.: 06(20)597-8280
 Vásárolok karórákat, porcelánokat, 
ezüst-arany-koral-borostyán ékszereket. 
Cím: V. kerület, Kígyó utca 4/6. Tel.: 
06(1)792-1692, 06(20)590-5284
 Szőnyi István, Egry József, Batthyány 
Gyula, Schönberger Armand FESTŐMŰ-
VÉSZEK ALKOTÁSAIT MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galéria 1024 Bp., 
Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 06(30)949-
2900. nemes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. Tel.: 
5266-4154. Nyitva: H-SZ: 10-17, CS: 10-19
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszere-
ket, keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, 
teljes 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
 Ingatlanközvetítés 1% jutalékért. Teljes-
körű lebonyolítás. Tel.: 06(30)984-3962 
alacsonyjutalek.hu
 II. Varsányi I. u. 24. Társasház bruttó 
240 m2 sátortetős padlástere eladó. Nem la-
kás célú egységek kialakítása lehetséges 
csak. Tel.: 06(20)559-6402
 Óbuda, 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
 Solymáron, Völgy utcában 718 m2-es 
üdülő övezeti telek (vízzel, gázzal) 
11.900.000 millió Ft. Tel.: 06(30)241-1595. 
www.ingatlan.com/22742364 
 Piliscsabán, Garancsligetben 1187 m2-es 
összközműves építési telek 11.900.000 Ft. Tel.: 
06(30)559-5064. www.ingatlan.com/22602312
 Felújítandó panellakást keresek saját 
részre a III. kerületben. Tel.: 06(20)585-
0226
 Eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítői 

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



232016. 22. szám KözérdeKű – HirdeTés

jutalék 0%. Tel.: 36(30)603-43-79. E-mail: 
xxlpartner@hotmail.com
 III. kerület belső részén keresek eladó tá-
rolót, pincét, garázst 30-50 m2. Tel.: 
06(20)957-9346
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Gyorsan vevőt hozunk! Jutalék 3%, 
ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Tel.: 
06(20)960-0600

 III. ker. Rózsadomb utcában, 1370 
m2-es, összközműves telek eladó. Déli 
tájolás. 4 lakás építésére is alkalmas. 
Tel.:  06(20)957-9346

Állás
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos keres hosszú távra szakmunkást. Tel.: 
06(20)423-58-12
 Szentendrei festmény-ékszer Galéria 
angolul beszélő munkatársnőt keres. He-
ti 2-3 napra. Tel.: 06(20)923-2244
 Asztalos felvétel Budakalászon. Bérezés 
megállapodás szerint. Tel.: 06(20)932-4244
 Nyugdíjas hölgyet keresek butikba el-
adói, kisegítői munkakörbe. Tel.: 06(30)603-
2441
 Óbudai bemutató termünkbe gyermek-
bútorok értékesítésére munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06(70)770-7935

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Gondoskodjon időben temetéséről. Kös-
sön temetés biztosítást! Tel.: 06(30)324-8912

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

Kiadó
 Pilisvörösváron 4+2 félszobás, igényesen új-
já épített családi ház 2000 euró/hó+rezsi. Tel.: 
06(30)559-5064. www.ingatlan.com/22745902
 Békásmegyeren a Zemplén Győző utcá-
ban Társasház tulajdonát képző 58 m2-es he-
lyiség KIADÓ, amelyben eddig meleg kony-
hás büfé üzemelt. Kizárólag csendes tevé-
kenységre! Tel.: 06(30)856-4818

életjáradék
 Egyedül érzi magát? Nincs kire számít-
son? Nincs jövedelme? Cégünk megoldja! 

Életjáradékit, vagy eltartást kötne? Havi jö-
vedelemmel, teljes körű ellátással! Tel.: 
06(20)563-1491 Végeladás! 

Megszűnt női fehérnemű bolt 
maradék árukészlete 

és üzletberendezése mélyen ár 
alatt, külön is sürgősen eladó! 
Érdeklődni: +36-20-934-3352

iNGYeN
FOGÁsZATi 

sZŰrŐViZsGÁLATOK,
FOGOrVOsi KeZeLési 

TerV KésZÍTés.
Kivehető alsó-felső fogsor:

120.000 Ft helyett 
60.000 Ft.

Porcelán korona: 
28.000 Ft helyett 

20.000 Ft.
Aquincum-Dental 
fogorvosi rendelő

Bp., Lajos utca 142.
Tel.: 250-5482

MeGjeLeNésüNK 
Lapunk következő száma de-
cember 9-én, pénteken jele-
nik meg. Újságunk korábbi 
számai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon, továbbá 
a tablamagazin.hu-n. 

Mikulás látogat a termelői piacokra
Már hagyományosnak mondható, hogy a termelői piacokon meg-
ünneplik a Mikulás érkezését. A Termelők Közössége Kft. két óbu-
dai helyszínen várja a kisgyermekekkel érkezőket. A Pethe Fe-
renc téren december 1-jén, a Római téren pedig 2-án 10-től 16 
óráig a „Télapó” fogadja a gyermekeket, akiket mindenféle finom-
sággal megajándékoz. Kézműves csokoládét készíthetnek és 
arcfestésre is vállalkozhatnak majd a kisebbek. A szülők, nagy-
szülők pedig egészséges, friss magyar élelmiszereket vásárolhat-
nak, közvetlenül a termelőktől, termelői áron.

Karácsonyi adománygyűjtés óbudai családoknak
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársai és 
önkéntesei novemberben tartós élelmiszert gyűjtenek a rászoru-
ló családok részére. Az élelmiszer adományt az adventi időszak-
ban a családsegítő által gondozott családok kapják meg. A gyűj-
tés helyszíne: AUCHAN Aquincum (Szentendrei út 115.). A 
gyűjtés időtartama: november 25. (péntek) 15-től 20 óráig; no-
vember 26. (szombat) 8-tól 19 óráig; november 27. (vasárnap) 
8-tól 18 óráig. Ha megteheti, Ön is segítse adományával a nélkü-
löző családokat! 
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Sor
szám Út / utca Emelet Lift m2 Szoba-

szám Komfortfokozat Alaplakbér 
Ft/m2 Helyreállítás költsége

1. Harang 1 nincs 73 1+3 összkomfortos 678,- 3.700.000 Ft+áfa
2. Királyok fszt. nincs 31 1 összkomfortos 678,- 800.000 Ft+áfa
3. Madzsar József 4 van 51 1+1 összkomfortos 678,- 2.400.000 Ft+áfa
4. Madzsar József 13 van 31 1 összkomfortos 678,- 2.000.000 Ft+áfa
5. Margit liget 12 van 52 1+1 összkomfortos 678,- 2.300.000 Ft+áfa
6. Pacsirtamező 1 nincs 31 1 komfortos 621,- 2.700.000 Ft+áfa
7. Szentendrei fszt. nincs 29 1 komfortos 621,- 3.000.000 Ft+áfa
8. Tímár fszt. nincs 29 1 komfortos 621,- 2.500.000 Ft+áfa
9. Szindbád 1 van 52 1+1 összkomfortos 678,- 2.500.000 Ft+áfa
10. Szindbád 3 van 32 1 összkomfortos 678,- 2.200.000 Ft+áfa
11. Fényes Adolf fszt. nincs 40 1 összkomfortos 678,- 3.500.000 Ft+áfa

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottsága az önkormány-
zat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadásá-
ra hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás, valamint a lakásokról készült 
műszaki leírások Budapest Főváros III. kerületi 

Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodá-
jában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), az Óbu-
dai Vagyonkezelő Zrt. központjában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) valamint az önkormányzat 
honlapján a www.obuda.hu oldalon megtekinthe-
tők. A lakásokról készült fotók – a pályázat be-
nyújtásának határidejéig – megtekinthetők az Óbu-

dai Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). 
A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatvá-
nyok 2016. november 25. napjától Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati 
nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való 
részvétel ingyenes. 

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati 
rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi dí-
jakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módo-
sulhatnak.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésé-
től számított 90 napon belül a lakásra vonatkozó mű-
szaki állapot meghatározásban részletezettek szerint 
a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyi-
ben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti 
jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A bérleti 
szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni. A 
beköltözés várható időpontja a szerződéskötést köve-
tő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására 
legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra 
kerülhet sor. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 
20. 16.00 óra. Helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodája (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).
A pályázatokat az egészségügyi, szociális és lakás-
gazdálkodási bizottság 2017 februári ülésén bírálja 
el.
A döntésről a szociális szolgáltató főosztály a pályá-
zókat legkésőbb 2017. március 15. napjáig írásban ér-
tesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyon-
tárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II.16.) számú 
rendelet módosításával a lakáspályázat kiírásának 
és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kér-
jük, hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák 
el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a szüksé-
ges 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 együtt költöző személynek 
másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga 
– a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás 
bérleti jogának kivételével – másik lakáson bérleti jo-
ga nem áll fenn;
b) akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozása;
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önké-
nyesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban 
lévő lakásba. 
d) a pályázó, illetve a vele együtt költöző 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 együtt költöző személyeknek az 
egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje leg-
alább 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 
részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja 
korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra al-
kalmas állapotban történő leadását a bérleti szerző-
dés megkötését követő 90 napon belül, valamint a pá-
lyázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérle-
ti 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 lakószoba,
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 
tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzí-
tett sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges 
igényeit és azok indokát;
b) a pályázó és családja (együtt költöző 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 rendelke-
zik.
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pá-
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továb-
bá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettsége-
ket;
f) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az el-
múlt öt évben részt vett-e és hány alkalommal a III. 
kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon;
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ada-
tainak a pályázat elbírálásával összefüggésben törté-
nő felhasználásához, valamint a szerződéskötés érde-
kében adatainak és személyi okmányai fénymásola-
tának az ÓV Zrt részére történő kiadásához;
h) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérle-
ti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának dí-
ját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor 
két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.
4) A pályázathoz mellékelni kell:

a) a pályázó és a vele együtt költöző személyek jöve-
delmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára és lak-
címére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, ok-
iratok másolatát (nevét, lakcímkártya szerinti lakcí-
mét, illetve tartózkodási helyét és személyazonosító 
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 nyilatkozato-
kat.
Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadására nyit-
va álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkoza-
tok alapján hozza meg döntését.
Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az 
együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét 
(munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális 
ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jö-
vedelem megállapításánál a pályázat beadását meg-
előző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A 
társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a ké-
relem beadását megelőző egy hónapról szóló jövede-
lemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbe-
vallással lezárt időszakról illetékes állami adóható-
ság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell be-
nyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt időszak-
ról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, en-
nek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata 
az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanél-
küliek esetében az illetékességi területükön lévő 
Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be, 
ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónap-
ról. Ha a kérelmező elvált, csatolandó a válásról, 
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló 
bírósági végzés fénymásolata, igazolás a tartásdíj 
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 nyom-
tatványon 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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Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki állapot Minimális bérleti
díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Akác köz 1., földszin-
ti, utcai

garázs 18229/5/A/32  33 – közepes 61.050,- 73.000,-

Ágoston utca 14., VI. 
emeleti, lépcsőházi

iroda/
műterem

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

Berend utca 26., 
pinceszinti, lépcsőházi

raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 14.958,- 17.000,-

Bécsi út 88-92., 
pinceszinti, utcai

üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz (fűtetlen) leromlott 151.402,- 181.000,-

Füst Milán utca 3., 
földszinti, utcai

üzlet/iroda 65552/14/A/1 26 villany, távfűtés közepes 26.936,- 32.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
földszinti, utcai

üzlet 62976/0/A/1 52 víz, villany közepes 60.632,- 72.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
pinceszint, udvari

raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 4.818,- 5.000,-

Meggyfa utca 23., 
pinceszinti, lépcsőházi

raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 21.329,- 25.000,-

Meggyfa utca 29., 
földszinti, utcai

üzlet 18529/14/A/62 48 víz, villany, gáz közepes 85.104,- 102.000,-

Raktár utca 15., földsz-
inti, utcai

üzlet 18443/4/A/159 135 víz, villany, távfűtés leromlott 164.835,- 197.000,-

Raktár utca 21., földsz-
inti, utcai

iroda
ÉS

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

iroda 18443/4/A/128 33

Selyem utca 4., 
pinceszinti, lépcsőházi

raktár 17005/38/A/58 61 villany leromlott 16.897,- 20.000,-

Szentendrei út 325., 
földszinti, utcai

üzlet 62421 21 víz, villany megfelelő 68.733,- 51.000,-

Szentendrei út 329., 
földszinti, utcai

raktár 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz (fűtetlen) közepes 88.409,- 106.000,-

Tímár utca 15., 
pinceszinti, utcai

raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen leromlott 22.100,- 26.000,-

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

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

Tímár utca 26., 
pinceszinti, utcai

iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen leromlott 123.716,- 148.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 14.784,- 17.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcsőházi

raktár 18659/A/105 47 villany leromlott 14.476,- 17.000,-

Zápor utca 61., föld-
szinti, utcai

üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 61.020,- 73.000,-

A helyiségekre kötendő bérleti szerződések-
ben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a 
bérlőnek meg kell fizetnie a bérbeadó által az 
ingatlannal kapcsolatosan kiközölt minden-
kori szemétátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes va-
gyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II. 
16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekez-
dés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés 
időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja sze-
rint 5 év lehet minden egyéb funkcióra történő 
bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújta-
ni az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügy-
félszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., 
földszint, pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, 
szerdánként: 8.30-12 és 13-16, csütörtökön-
ként: 8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgála-
tán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a 

megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek 
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos 
megnevezését valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat 
és igazolnia kell a pályázati részvétel feltétele-
ként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó 
munkanapjának 12 órája) követő 60 napig kö-
teles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van 
lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó 
munkanapján 12 órakor kerül sor az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos he-
lyiségében, melynek kiértékeléséről a pénz-
ügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő 
bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt kö-
vető ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe ven-
ni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak 
a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerin-
ti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- 

vagy adók módjára behajtandó köztartozása 
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizeté-
si kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy 
fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében 
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy 
a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a 
bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység 
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt 
érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállal-
nia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog 
megszerzésének ellenértékeként előírt meg-
szerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a 
pályázó által megajánlott bérleti díj három ha-
vi összege),
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműáta-
lánynak) megfelelő összegű óvadék megfize-
tését bérbeadó részére (a nyertes által befize-
tett bánatpénz összege az óvadékba beszámí-
tásra kerül),

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők ki-
építését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a dön-
tés. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog 
biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) 
készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, szer-
dán: 8.30-12 és 13-16, csütörtökön: 8.30-12 óra között). A bánatpénzt he-
lyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon be-
lül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban 
előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 
a pályázókat írásban értesíti. A 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 összegét a Bizottság dön-
téséről 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 dön-
tésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérle-
ti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiíró-
ja okafogyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pályázati biztosíté-
kot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költ-
ségei 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 VA-
GYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pá-
lyázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefon-
számon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül to-
vábbá 2016. november 15-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.
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A Bem József Díj 2017. évi adományozása
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete és Varsó Bemowo kerületének Képviselő-tes-
tülete 2010-ben közösen alapította meg a Bem József Díjat, mely Díj 
odaítélését és átadását rendelet szabályozza.
„A Díj adományozható annak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő természe-
tes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dasági társaságnak, aki (amely) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és 
Varsó Bemowo kerülete közötti együttműködés elmélyítéséhez, fejlesztésé-
hez kimagasló teljesítményével hozzájárult, valamint a lengyel-magyar kap-
csolatok és barátság elmélyítése érdekében kiemelkedő munkát végzett.”
A Díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turisztika, gaz-
dasági kezdeményezés, közélet területein végzett tevékenységért ítél-
hető oda. A Bem József Díj évente adományozható lengyel részről egy 
és magyar részről egy fő/csoport részére.
A magyar díjazott személyére 2016. november 30-ig írásban – a 
mellékelt 29/2010. (Vi. 4. ) Ör. 1. számú melléklet formanyomtatvá-
nyának kitöltésével – tehet indítványt: a polgármester, legalább 5 
települési képviselő, az önkormányzat területén működő társadal-
mi szervezet és az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
legalább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétéről a Bem József Díj Kuratóriumának javaslata 
alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dönt 2017. január 31-ig, az adományozás indokait is tartalmazó határo-
zatban. A Díj előreláthatólag Bem József születésnapján, márciusban 
kerül átadásra. A Díjjal kisplasztika és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat – azaz a kitöltött forma-
nyomtatványt – zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal címére 
(Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3.) postai 
úton kérjük benyújtani „Javaslat Bem József Díj adományozására” 
megjelöléssel, 2016. november 30-ig.
(A benyújtási határidő a postára adás dátumát jelenti. A formanyomtat-
vány letölthető a www.obuda.hu honlapról.) Bővebb információ a követ-
kező telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető: +36-1-437-8834; e-
mail: borbely.rita@obuda.hu
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Szalon ajándéka

KISVASÚTON ÉRKEZIK A MIKULÁS!

2016. december 4-én 16.00-tól ismét szabad 
a felszállás a kisvasútra, melynek végállomása 
a TLT Szalon (1035 Budapest, Lajos utca 105.), 
ahol szemályesen találkozhattok a Mikulással!

Előzetes regisztráció szükséges!

Az eseményre regisztrálni 
az alábbi elérhetőségeken lehet:
www.facebook.com/tltszalon 
facebook-oldalon üzenetben

vagy a tltszalon@gmail.com e-mail címen.

EXTRA MEGLEPETÉS!
A regisztrált szülők és kísérőik tombolán vehetnek 

részt, ahol értékes utalványokat sorsolunk ki.

Hosszú hallgatás után új lemezzel je-
lentkezik a magyar popzene egyik 
meghatározó alakja, Delhusa Gjon. Az 
album címe ugyan „25”, de ez a szám 
nem a szakmában eltöltött évekre utal.

Decemberben jelenik meg 
Delhusa Gjon új albuma, ame-

lyet a rajongók és a szakma is régóta 
vár. A lemez anyagán tisztán érző-
dik az érettség, a profizmus, a zene 
szeretete, tisztelete, és az a 7 év szel-
lemi letisztultság, melyre hosszas in-
diai tartózkodása alatt tett szert a ze-
nész. A dallamvilág változatos, a 

szövegek intelligensek és különös 
gonddal íródtak, a profi hangzás 
mellett nagy hangsúlyt kap a tartal-
mas szöveg és a mondanivaló is.

Az album címe a sokat sejtető „25” 
lett, ám ez esetben ez nem a szakmá-
ban eltöltött éveket, hanem az eddig 
megjelent albumok számát jelzi. A le-
mezről nehéz egy-egy szerzeményt 
kiemelni, hiszen minden dalnak saját 
hangulata és mondanivalója van, 
amelyen keresztül egy egész zenei 
pályafutás története elevenedik meg. 

Delhusa nagy visszatérése: „25”
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

FO GA DÓ ÓrA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba-
lázs ügy véd del (legközelebb november 29-én 17-től 19 órá ig). Ér-
dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
in gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Milyen kapcsolat fűzi a Jobbik óbudai 
választókerületi elnökét Putyinékhoz?

Sajtótájékoztatóján erre kereste a választ Kelemen Viktória a Fi-
desz óbudai frakciója nevében.

Az egykori szov-
jet rendszer titkos 
és sötét manipulá-
cióit és a magyar-
országi orosz ér-
dekérvényesítést 
elősegítő moszko-
viták károkozásait 
idézte fel Kelemen 
Viktória, a Fidesz 
III. kerületi politi-
kusa. Mint fogal-
mazott, nem vélet-
len, hogy szüleink, nagyszüleink óvatosságra intettek, hisz senki 
nem tudhatta, ezek a szovjet lelkű emberek kiket mozgatnak, és kiket 
használnak fel; hova és miféle információkat közvetítenek.

Jelezte, Magyarország Uniós és NATO csatlakozásával nem 
tűntek el hazánkból a moszkvai kapcsolattartók. Az újjáéledő 
putyini Oroszország mindig megkeresi a magyar közélet leggyen-
gébb láncszemeit. Úgy fogalmazott, az orosz elnök egyik legfon-
tosabb tanácsadójának, Vlagyiszlav Szurkov titkos levelezésének 
napvilágra kerülése után azzal a megdöbbentő hírrel kellett szem-
besülnünk, hogy a Jobbik Óbuda 4-es számú választókerületi el-
nökének, az oroszul jól beszélő Szaniszló Adriennek a személyé-
ben meg is találták a gyenge pontot. Hozzátette, Oleg Bondarenko 
lobbizott a Jobbik pártigazgatójának és Szaniszló Adrienn vízum-
kérelmének ügyében Szurkovnál. A történelmi előzmények isme-
retében ez a tény nem alaptalanul kelt az emberekben baljós előér-
zetet. 

A Fidesz politikusa szerint a választóknak tudniuk kell, hogy 
milyen kapcsolati szálak fűzik Szaniszló Adriennt Oleg Bonda-
ren kohoz? Fontos lenne megismerni azt a kapcsolati hálót, mely 
lehetővé teszi, hogy a Jobbik a törvényes vízumkérelmi eljárást 
megkerülve intézhesse politikusainak utazásait. Nem világos, 
hogy a vízumkérelmek okaként megjelölt Orosz Föderációval va-
ló jobbikos kapcsolatok erősítése és fejlesztése, illetve az azokon 
fáradozó Szaniszló Adrienn személye mekkora nemzetbiztonsági 
kockázatot rejt. 

Tudni szeretnék azt is, hogy a választásokon a Jobbik jelöltje-
ként olyan politikus is ringbe száll-e, aki a putyini kombinációkat, 
a jogállam fellazítását szolgálja, és a választott tisztségviselőkbe 
vetett bizalmat aláássa. 

Fizetett politikai hirdetés

Kereszténydemokrata Fórum
Dr. Benda József „Gyarapodó nemzet, család, közösség, avagy 
tanuljon meg jobban szeretni” címmel tart előadást a Keresztény-
demokrata Fórumon, december 6-án 18 órakor a Selyemgom-
bolyítóban. (Cím: Miklós tér 1. A belépés ingyenes.)
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