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Újra választ 
Óbuda!

A választásra Hazai Iván András lemondá-
sa miatt kerül sor. Hazai a Demokratikus 
Koalíció politikusa volt, de 2021. januárjá-
ban kilépett a pártból, és lemondott a III. 
kerületi önkormányzaton belüli vezető 
pozíciójáról is, 2022 tavaszán pedig kilé-
pett a testületből is. Hazai 2011 óta, azaz 
a párt alapítása óta tagja volt a pártnak.

A választáson jelöltet állítani kívánó szervezetek 
2022. június 7-től kérhették a jelöltjeik nyilvá-
nosságba vételét a Budapest Főváros 03. Kerületi 
Helyi Választási Bizottságnál (HVB). A jelöltek-
nek aztán 62 ajánlást kellett begyűjteniük, ami 
02. egyéni választókerület választópolgárainak 1 
százaléka. 

A megfelelő számú ajánlást végül 5 jelöltnek 
sikerült összegyűjtenie július 28-ig, ők ábécé 
sorrendben: Budai Sándor Viktor, a Magyar Két-
farkú Kutyapárt jelöltje, Csikósné Mányi Júlia, 

a FIDESZ-KDNP jelöltje, Kappeller Zsuzsanna, 
a DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-LMP jelötje, 
Rózsáné Gulyás Dóra, független jelölt és Wtulich 
Dávid, az OBE jelöltje.

A választási kampányidőszak 2022. július 16-
tól 2022. szeptember 4-én 19:00 óráig tart. 2022. 
szeptember 4-én nem folytatható kampánytevé-
kenység sem a szavazóhelyiségben, illetve a sza-
vazóhelyiséget magában foglaló épületben, sem 
az épület bejáratától 150 méteres távolságon belül 
közterületen.

A választási plakátokat 2022. október 4-én 
16:00 óráig kell majd eltávolítani, a szavazó-
köri névjegyzékben szereplő választópolgá-
rok nevét és lakcímét tartalmazó adatait pedig 
legkésőbb 2022. szeptember 4-én 16:00-ig kö-
telező megsemmisíteni, az erről szóló jegyző-
könyvet pedig három napon belül, 2022. szep-
tember 7-én 16:00 óráig át kell adni az adott  
választási irodának.

Szeptember 4-én időközi választást tartanak 
a kerület 2. egyéni választókerületében

Most mindent megtudhat a főváros egyik 
legsokoldalúbb parkjáról. 

Augusztus 24-én, 17 órakor a Pünkösd-
fürdő Parkban lakossági bejárást tartanak, 
ahol jelen lesz a FŐKERT-től Szalkai Ad-
rienne, a park vezető tervezője, Sigmond 
Sándor, Óbuda-Békásmegyer főkertésze 
és Burján Ferenc, Óbuda-Békásmegyer al-

polgármestere, a 11. számú választókerület 
egyéni képviselője.

Várnak minden lakost a park tematikus 
bemutatására, ahol szó lesz többek között 
a terület biodiverzitásáról és az egyes ré-
szek funkcióiról, használatáról.

A séta a Kacsa bisztrótól indul 2022. au-
gusztus 24-én, szerdán, 17 órakor.
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A JELÖLTEK

Budai Sándor Viktor 
MKKP

Csikósné Mányi Júlia 
Fidesz-KDNP

Kappeller Zsuzsanna 
DK-Momentum-MSZP-P-LMP

Rózsáné Gulyás Dóra 
FÜGGETLEN

Wtulich Dávid 
OBE

FÜGGETLEN

Ismerje meg közelebbről a Pünkösdfürdő Parkot!

Az egymilliárd forintos keretösszegű fővárosi közössé-
gi költségvetés szavazási szakasza már javában zajlik, 
több harmadik kerületi, illetve Budát érintő ötletre is 
várják a voksokat. Kérjük, ha teheti, szavazzon Ön is.

A közösségi költségvetés lehetőséget teremt együttműködésre, 
párbeszédre, a hivatalok és a budapestiek közti kommunikációs 
akadályok lebontására. Budapest fejlesztéséhez ugyanis minden 
tapasztalatra, minden nézőpontra szükség van, hogy szerethetőbb, 
igazságosabb legyen a város.

A cél idén is az, hogy az itt élők javaslatai alapján, a lakosság 
aktív bevonásával tegyék Budapestet élhetőbbé, jövőállóbbá, zöl-
debbé, mindannyiunk közös otthonává. A városfejlesztés közös 
ügyünk. Így ebben az évben is az itt élők által megszavazott ötlete-
ket valósítja meg a városvezetés.

Szavazni augusztus 31-ig van lehetőség az otlet.budapest.hu/sza-
vazas oldalon.  Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is több harmadik 
kerületi ötlet került be az utolsó körbe, így szavazhatunk például 
a Gőtés-tó rendbetételére, ahogyan integrált játszótér kialakítására 
is a Gladiátor parkban.

Támogassuk 
a Gőtés-tó vagy 
a Gladiátor park 
fejlesztését!
Önök szavaztak már? 

GŐTÉS-TÓ
A Duna mellett a Mocsárosdűlő és a Gőtés-tó tartozik Óbuda és Bé-
kásmegyer legnagyobb vizes élőhelyei közé. A békásmegyeri lakó-
telep tövében található Gőtés-tó bár természetvédelmi terület, jóide-
je tisztításra és vízpótlásra szorul.
A támogatásból megoldható lenne az eliszaposodott tó kotrása, 
rendbetétele, a tó körüli park rendezése (például kukák, padok kihe-
lyezése, növényzet megújítása).

Mire megoldás?
A Gőtés-tó parkos környezetét egyre több ember használja, a meglévő 
infrastruktúra (padok, pihenők) nem tudja az egyre több látogatót ki-
szolgálni. A tó eliszaposodott, a növényzet pótlásra, megújításra szorul.

GLADIÁTOR PARK
A 2002-ben létesült közösségi park különleges színfolt a kerületben, 
egyszerre nyújt teret sportolásra, játékra és közösségi találkozásra. 
A parkot 2020 tavaszán felújították, ám mindig akadnak lehetőségek 
a fejlesztésére. A tervek szerint a hátrányos helyzetű, fogyatékos-
sággal élő gyerekek számára is kialakítanának egy akadálymentes 
játszótéri részt, ami nem csak a fejlesztésükben segítene, de együtt 
is játszhatnának ép társaikkal.

Mire megoldás?
Akadálymentes játék mindenki számára. Az így megújuló Gla-
diátor park játszótere segítené az elfogadást, a segítő magatartás 
és az együttműködési készség fejlesztését szélesebb körben.

Arra érdemes mindenkinek készülnie, figyelmeztet a Mocsáros 
Egyesület, hogy nem lehet csak egy kategóriában szavazni, hanem a 6 
kategória (Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest; 
alkategóriák: Kis, illetve Nagy ötletek) mindegyikében szavazni kell. 
A Gőtés-tó és környezetének rendbetétele a Zöld Budapest kategó-
riában versenyzik a Kis ötletek között, a Gladiátor Családi Pihe-
nőpark pedig az Esélyteremtő Budapest kategóriában szintén a Kis 
ötleteket között, mindkettő 50-50 millió forintért.

Támogassa Ön is a harmadik kerületi fejlesztéseket!
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Vicze Miklósné Zsuzsát aligha kell Óbudán bemutatni 
bárkinek is: több mint fél évszázada tagja a Pedagógusok 
Szakszervezetének, amelynek négy évtizede a harma-
dik kerületi titkára is egyben. Annyi díjjal, kitünte-
téssel elismerték már a pedagógusokért végzett, 
fáradhatatlan munkáját, hogy felsorolni is nehéz.

Az Eötvös József Emlékérem Aranyfokozatát először 
1972-ben kapta meg, majd 2018-ban is, 1980-ban Mi-
niszteri Dicséretben részesült, 1983-ban Szakszerve-
zeti Munkáért arany fokozatot kapott, az Óbudai Pe-
dagógiai Érdemekért kitüntetést 2000-ben és 2017-ben 
is neki adták, Arany Katedrával 2010-ben, nyugdíjba 
vonulásakor pedig Szolgálati Emlékéremmel tüntet-
ték ki. 2022-ben az a megtiszteltetés érte az óbudai ön-
kormányzatot, hogy a Pro Óbuda Díjjal tüntethette ki  
az örök pedagógust.

 � Először is hadd gratuláljak a Pro Óbuda Díjhoz! Önt 
„ősóbudaiként” ismerik a helyiek, mi a legkedvesebb 
emléke innen?

30 évesen kerültem fel Óbudára, mert a férjemet föl-
helyezték a munkahelyén, és jöttem vele. Előtte Aj-
kán dolgoztam könyvtárvezetőként, és kaptam ott egy 
könyvtáros díjat, aztán megpályáztam egy pesti állást. 
Amikor elvittem az akkor első osztályos kislányomat 
beíratni a Fényes Adolf Utcai Általános Iskolába, egy 
tündéri tanítónénivel találkoztam. Ő azt kérdezte tő-
lem akkor, hogy volna-e kedvem iskolatitkárnak len-
ni náluk. Én nagyon szívesen mentem volna, de azt se 
tudtam, mi fán terem egy iskolatitkár, világéletemben 
könyvtárban dolgoztam. A tanévnyitó végén megszólalt 
az igazgató, hogy szeretne beszélni azzal az anyukával, aki Ajká-
ról költözött fel a családjával. Először megijedtem, mert azt hittem, 
a kislányommal van valami baj.

A Pro Óbuda Díjas Vicze 
Mikósné Zsuzsát kérdeztük
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mindig 
a kollégáimért 
dolgoztam"

"Soha nem 
magamért,

 � Több mint ötven éve tagja a Pedagógusok 
Szakszervezetének, amelynek négy évtizede 
a harmadik kerületi titkára is egyben. Mi 
a titka, hogyan tudott és tud ennyi időn át ki-
tartó maradni a pedagógusok ügye mellett?

Az emberi kapcsolataim. Annyi helyen 
dolgoztam, hogy az egész kerületben 
ismertek. Soha nem magamért, mindig 
a kollégáimért dolgoztam, ez a feladata 
a szakszervezet tagjainak és vezetőinek 
is egyaránt.

 � Számtalan változást megtapasztalt 
az oktatásban. Miben más ma az érdek-

képviselet, mint mondjuk negyven-ötven 
évvel ezelőtt?

A szakma presztízse min-
denképp nagyobb volt 
régen. Egy tanárra jóval 
nagyobb tisztelettel te-
kintettek az állami veze-
tők, mert tudták, milyen 
elengedhetetlen részei ők 
a társadalomnak, mára ez 
is elkopott. Továbbá a sze-
mélyes kapcsolat is hiány-
zik a hivatalok és a tanítók 
között, nehezebben érik el 
egymást, kevésbé vannak 
szem előtt a pedagógusok 
és problémáik.

 � Ha a tanári szakma iránt 
érdeklődő fiatal megkér-
dezné, hogy miért érde-
mes is ezt a pályát vá-
lasztania, mit mondana 
neki?

Amikor megtanítasz valamire egy gye-
reket, amit előtte nem tudott volna meg-
csinálni, és később látod, hogy az életben 

te is hozzásegítetted a sikere-
ihez, az megfizethetetlen ér-
zés. Pénz nem tudja azt visz-

szaadni, amikor volt diákjaid felhívnak 
és megköszönik az értük végzett munkát, 

mert anélkül most nem tartanának ott, 
ahol. Ezeket az emberi kapcsolatokat nem 
adja meg semmi más. Illés Endre írta, hogy 
„Az élethez végül is nem csak étel és ital 
kell, munka siker – egy halom parázs is 
kell, hogy melegedjünk”.

 � Jelenleg sok nehézséggel küzdenek a ma-
gyarországi pedagógusok az alacsony bé-
rek és a tanárhiány miatt. Milyen eszközök 
állnak rendelkezésükre az érdekérvényesí-
téshez?

A szülőkkel való összefogás lenne a legfon-
tosabb, mert velük együtt biztosan el tudnák 

érni követeléseiket. Ahhoz, hogy az ál-
lam fontosnak tartsa és megbecsülje a pe-

dagógusok munkáját, a szülőknek is ki kell 
állniuk azokért, akik gyermekeiket tanítják, 
nevelgetik az iskolai keretek között. A pe-
dagógusoknak be kell bizonyítaniuk, hogy 
nélkülözhetetlen munkát végeznek. 

 � A Fényes Adolf Utcai Általános Iskola pe-
dagógusa, majd igazgatóhelyettese volt, 
valamint a Pedagógiai Szolgáltató szak-
tanácsadójaként is dolgozott. Rengeteget 
köszönhetnek önnek az óbudai gyerme-
kek és azok is, akik valaha itt nőttek fel. 
Mit tart a legfontosabb tulajdonságnak, 
ami a gyermekekkel való munkájában  
segítette?

Az őszinteség és a tisztelet. Fontos, hogy 
mindig meg tudtak bízni bennem a gyere-
kek, nem volt olyan probléma, amit ne be-
szélhettek volna meg velem. Mindig őszin-
tén fordultam feléjük, és ezt vártam el tőlük 
is. Igyekeztem olyan légkört kialakítani, 
amiben biztonságban érezhetik magukat 
és megoszthatnak bármit.

Németh Anna
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Pénz nem tudja 
azt visszaadni, 

amikor volt 
diákjaid felhívnak, 

és megköszönik  
az  értük végzett 

munkát.



2022. július 28-án izgalmas kiállítás 
nyílt H.A.S. Háromfogásos gyomor-
történelem címmel az Aquincumi 
Múzeumban, aminek középpontjában 
mi más is lehetne, mint az étkezés.

A „Háromfogásos gyomortörténelem”, 
vagyis a múzeum által felölelt három régé-
szeti kor segítségével szeretnének ízelítőt 
adni, az előttünk élő népek táplálkozási le-
hetőségeiről, szokásairól, olykor túlkapá-
sairól. A kiállítás bepillantást nyújt az ős-
kőkori ember étkezésétől kezdve, az ókori 
(római) ember táplálkozásán át, egészen 
a népvándorláskor végéig (késő avarkor) élő 
népek konyhájába. És hogy mit jelent a kiál-
lítás címében a H.A.S., azt Vukics Adrienn, 
a BTM Aquincumi Múzeum régésze, a ki-
állítás főkurátora magyarázza el: H(alózni) 
A(lapvető) S(zükséglet), azaz a táplálkozás-
ról, mint az emberi élet alapfeltételéről van 
szó a kiállításon.

A látogató maga is vendég lehet a római 
kori kiskonyhák és hatalmas lakomák pa-
zar asztalainál, izgalmas dolgokat olvashat 
a mediterrán triászról (olajbogyó, búza, 
szőlő, azaz az olívaolaj, 
a kenyér és a bor jelentő-
ségéről), a halszósz sze-
repéről, a római séfekről 
és szakácskönyvekről, re-
cepteket vihet haza az idő-
számításunk előtti és utáni 
századokból (például ser-
téshús lilakáposztával, ri-
bizlizselével). Egyszóval 
minden tudáséhség jólla-
kik, és a mediterrán konyha 
(ismét) a mennybe megy.

A kiállítás július 29-i 
megnyitóján elsőként dr. 
Láng Orsolya, az Aquin-
cumi Múzeum igazgató-
ja, a Budapesti Történeti 
Múzeum régészeti főigaz-

g a t ó - he lye t t e -
se köszöntötte 
a megjelenteket. 

Ezt követően 
Dragomán 
G y ö r g y 
író, műfordító nyitot-
ta meg a kiállítást, aki 
maga is rengeteget fog-
lalkozik gasztronómiá-
val – olvasóként, íróként 

és a gyakorlatban is. Szó 
esett a történelem első ke-

nyereiről és pékségeiről, 
őrlőkövekről és dagasztásról, 

ahonnan viszonylag hamar el is 
jutottunk a sommás megállapításig: 

„ma jobb régi kenyeret tudunk sütni, mint 
amilyet a régiek csináltak”.

Az evés misztikus és rituális szépségéről 

beszél-
ni persze csak úgy van értelme, ha közben 
konkrét recept és alapanyagok mentén na-
gyítjuk fel a történelem nagy gasztropil-
lanatait, úgyhogy a résztvevők Dragomán 
Györggyel egy isteni „fehér gazpachót” 
(ajo blancót) főztek meg gondolatban – úgy, 
ahogy a régiek is tehették volna, illetve 
mindenféle modern kori extrával tökélete-
sítve: többek között száraz kenyérrel, man-
dulával, fokhagymával, ecettel. 

A kiállítás 2023. december  
31-ig látogatható.

A rómaiak asztala

Gasztrotörténelmi 
kiállítás nyílt 

az Aquincumi  
Múzeumban
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Milyen volt a stranddivat a 19–20. században? Hogyan 
festett egy elegáns fürdőkosztüm, mi az a strand-
pizsama, hogy jött divatba a barnaság, és mikortól vált 
domináns viseletté a „szexi kétrészes”? Szatmári Judit 
Anna izgalmas összefoglaló írásából minden kiderül.

Nagyító alatt Óbuda egyedülálló vízrajza: a fürdők kerüle-
te a fővárosi fürdőtörténelem éke és büszkesége (hogy mindjárt 
a régiekre nézzünk: „Budapesten összesen 18 római kori fürdőt 
tártak fel, ebből 16 Óbudán van”). Olvashatunk az óbudai mik-
véről, a strandfürdőkről, a Római-partról és a csónakházakról, 
a szabadvízi fürdőzésről és az óbudai uszodákról is Horváth Péter  
remek cikkében.

Interjút közöl a lap mások mellett Tömör Miklóssal, a Város és Fo-
lyó Egyesület (Valyo) alapító-vezetőjével, Kádár Tamással, a Sziget 
Fesztivál cégvezetőjével, Pátkai Rozina művésszel, Gerlóczy Már-
ton és Puskás Panni írókkal vagy Karalyos Gábor színésszel.

Emellett belenézünk a modern kori hűtőtáskákba (a házi 
müzliszelettől a tökéletes főtt kukoricáig mindenről szó esik), 
a kajak-kenu szakosztályok történelemkönyvébe, ehető virágo-
kat keresünk a harmadik kerületben és az óbudai vasútról is sok  
érdekesség kiderül.

Strandtörténet mellé persze strandolvasmány is jár: novella, mese, 
vers és képzőművészet is van az Anzikszban (bőséggel).

Ugyanolyan, mint szokott: nagyon színes, nagyon tartalmas, 
nagyon óbudai. És persze vaskos és szép is, lesz mit elirigyelni 
a strandszomszédnak.

Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia, Óbuda-Békás-
megyer Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Braunhaxler 
Egyesület szeretettel vár mindenkit a Jézus Szíve (Filoxéra) Ká-
polna (1037. Budapest, Külső-bécsi út 411-413.) búcsúmiséjére 
szeptember 4-én, vasárnap 16 órakor.

Az ünnepi szentmisét Kónya Attila, a Boldog Özséb Plébánia 
plébánosa mutatja be, a Schubert misét a Braunhaxler Dalkör, 
az Ave Mariát Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház magáné-
nekese énekli. Vezényel Viczián Gábor, orgonál Hegedűs Valér.

A szentmise után a kertben agapéval várjuk a jelenlévőket, 
a hamisítatlan óbudai szüreti hangulatot Zwickl Misi fúvószene-
kara biztosítja.

Búcsúmise 
a Filoxéra 
Kápolnában

Megjelent 
az Anziksz 
nyári kiadása

Ingyenes kulturális 
magazinunk, az Óbudai 

Anziksz nyári száma 
egész augusztusra kínál 

letehetetlen olvasnivalót.
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A kanadai Halifaxben rendezték 
az idei kajak-kenu világbajnoksá-
got, amelyen az Óbuda Sportolója 
díjas Lucz Anna három számban 
is rajthoz állt. Végül egy arany- 
és egy bronzéremmel tért haza.

Női kajak kettes 200 méteren Kiss Blan-
kával párban Lucz Anna augusztus 
6-án, szombaton nyerte meg 
a döntőt, maguk mögé utasít-
va a spanyol és a kanadai 
kettőst.

„Nagyon örülök, hogy 
nyerni tudtunk, nem iga-
zán találom a szavakat. 
Nagyon boldog vagyok. 
Fontos volt, hogy jól kap-
juk el a rajtot, ha jól emlék-
szem, jól is sikerült, és arra 
is figyeltem, hogy száz méternél 
indulni tudjunk, az is sikerült. A vé-
gén láttam, hogy mellettünk nagyon jönnek 
fel ránk, ezért a célban nem is tudtam igazán 
örülni, csak később, amikor kiderült, hogy 
tényleg megvan” – nyilatkozta Kiss Blanka 
a döntő után.

Lucz Anna visszautalt az előző napi ver-
senyükre is: „A tegnapi ötszáz méter után 
nem volt könnyű összeszednünk magunkat, 
de ma már mindketten tudtunk erre a futam-
ra koncentrálni, és ez nagyon kellett most. 

Blanka nagyon örült, amikor beértünk, 
de aztán én elbizonytalanítottam. Később 
láttam, hogy végig minket vesz a kamera, 
és aztán be is mondták, hogy mi győztünk.”

Aztán másnap, augusztus 7-én Anna is-
mét vízre szállt, ugyanis kajak egyes 200 
méteren jutott a döntőbe, amelyen harma-
dikként ért célba új-zélandi és szlovén el-

lenfele mögött. Erről így nyilatkozott 
az Óbuda Sportolója díjas sporto-

ló: „A rajtom jól sikerült, utá-
na azonban kicsit elkezdtem 

billegni, és a szél sem volt 
annyira kedvező nekem, 
úgyhogy maximum ezért 
lehetek egy kicsit csaló-
dott. Az 500 méter páros B 
döntőjében tartalékoltam, 

megbeszéltük, hogy csiná-
lunk egy jó rajtot, utána pe-

dig iramban beevezünk. Örülök 
a tegnapi páros aranynak és ennek 

a bronznak is, 500 párosban pedig annak 
örülök, hogy megnyertük a válogatót otthon 
és tudtunk itt gyakorolni. Sok tapasztalatot 
gyűjtöttünk, és ez szerintem az Eb-n is lát-
szani fog.”

A magyar válogatott négy arannyal, egy 
ezüsttel és hat bronzzal zárta a kanadai 
Halifaxben rendezett kajak-kenu világbaj-
nokságot, ezzel a második helyen végzett 
az éremtáblázaton.

MTI

LUCZ ANNA KÉT ÉRMET IS  
ELHOZOTT A VILÁGBAJNOKSÁGRÓL

Arany és bronz a kanadai vb-n

sport9

Baleseteknél 
segédkeztek 
közterület-
felügyelőink

A Római-parton járőrszolgálatot ellátó fel-
ügyelőinktől kért segítséget július 31-én 
az a kerékpáros, aki egy váratlan esés kö-
vetkeztében megsérült. A hölgy a kezét fáj-
lalta és nehezen tudta mozgatni. A járőrök 
bekísérték a sérültet a közterület-felügyelet 
Pünkösdfürdő Parkban található 
irodakonténerébe, és értesítették 
a mentőket. Végül a hölgyet 
a Honvéd Kórház sürgősségi 
osztályára szállították, hogy 
hozzájusson a megfelelő orvosi 
ellátáshoz. A kerékpárját a fel-
ügyeleten megőrizték.

Másnap, augusztus 1-jén a Pók 
utcai buszmegállóban rosszul lett 
egy idős hölgy. A járőröző közterület-fel-
ügyelők vették észre a fűben fekvő sze-

mélyt, akinek azonnal a segítségére siettek. 
A felügyelők értesítették a mentősöket, 
majd megkínálták a hölgyet a szolgálati vé-
dőitalukkal. A mentősök az érintettet a Hon-
véd Kórházba szállították további kivizsgá-
lásokra.

A Dunába 
fulladt fiú szülei 
ellen nyomoz 
a rendőrség
Kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozást 
indított a rendőrség a július 26-án Du-
nába fulladt kisfiú szülei ellen – közölte 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). 
A közleményben azt írták: a rendelkezésre 
álló adatok alapján három testvér fürdött 
a Dunában a III. kerületi Slachta Margit 
rakparton, az Aquincum Hotel magasságá-
ban, azonban a legidősebb gyerek, egy 11 
éves fiú elmerült a vízben. Testvérei – egy 
tízéves fiú és kilencéves húga – azonnal 
segítségért rohantak. Az úttesten átszaladó 
gyerekek közül a kisfiút elütötte egy motor-

kerékpár, könnyű sérülést szenvedett, 
a mentők kórházba vitték.

A gyerekek a baleset után el-
mondták, hogy a testvérük elme-
rült a Dunában. A BRFK Dunai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
rendőrei és a katasztrófavédelem 

munkatársai azonnal keresni kezdték 
a gyermeket, emiatt a budai alsó rakpar-
tot a Margit híd és a Mozaik utca között 

mindkét irányban lezárták. A katasztrófavé-
delem búvárai este a Tímár utca magasságá-

ban találták meg a gyermek 
holttestét a Dunában.  

A BRFK hozzátette: te-
kintettel arra, hogy a gyerekek 
felügyelet nélkül voltak, felmerült 
a bűncselekmény gyanúja, ezért az óbudai 
nyomozók a szülőket kiskorú veszélyezteté-
sének megalapozott gyanúja miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Kislányt 
mentettek 
az autóból
A III. Kerületi Rendőrkapitányság járőreit 
augusztus 4-én délután egy kisgyermekhez 
riasztották, akihez az anyukája kért segít-
séget, mivel lánya az autóban ragadt a tűző 
napon.

Szirmai Alexandra rendőr őrmester 
és Varga Ferenc rendőr törzsőrmester sietett 
a helyszínre. Miután meggyőződtek arról, 
hogy a kislány jól van, betörték a vezető 
oldali ablaküveget, ezután kinyitották a ko-
csit, és a hároméves kislányt épségben átad-
ták a megrémült anyukájának.

aktuális 8
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Három év kényszerű kihagyás után 
ismét kiváló söröket és street food 
ételeket kóstolhatunk Óbuda Fő terén! 

A hazai kézműves sörök óbudai seregszem-
léjén tucatnyi magyar sörfőzde több mit száz 
kézműves sörével várnak mindenkit, emel-
lett izgalmas előadásokat tartanak a sörkul-
túráról, megismerkedhetünk a sörfőzés rej-
telmeivel, sőt, akinek kedve tartja, maga is 
kipróbálhatja, milyen is sörfőző mesternek 
lenni. 

Az augusztus 26-28. közötti sörfeszti-
válon naponta több alkalommal bemutat-
koznak a sörfőzdék, illetve előadásokat 
hallgathatnak meg látogatóink a sörfőzés 
mesterségéről. A legjobb sörmesterek akár 
százféle természetes alapanyag kombináci-
óival keverik ki a különleges ízeket.

A bemutatkozó sörfőzdék között megta-
láljuk a fóti sörfőzdét, amely olyan ikonikus 
kézműves sörök gyártója, mint a Keserű 
Méz vagy a Fóti Zwickl, a Reketyét, 
akik gyakran őrületes receptek alapján 
főzött különlegességekkel örvendez-
tetik meg a sörkedvelőket, vagy 
a MONYÓT, akik azt vallják 
magukról, lételemük a humor 
és a kreativitás, ami a kínála-
tukon is meglátszik. 

Az óbudai fesztiválra ér-
kezik sörfőzde Gyuláról 
is. A Viharsarok Sörfőzdé-
ben keményen és kritikusan 
dolgoznak annak érdekében, 
hogy az eredmény csúcsminőségű 
legyen. Mint mondják, a komló le-
het amerikai, az élesztő lehet belga, 

a mesteri munka és a szakma tisztelete száz 
százalékban gyulai. 

A BAZ Beer sörfőzdét 2018-ban pedig 
igazi tokaji kuriózumként hozták létre, 
a tokaji hegy lábánál főznek újhullámos 
és klasszikus söröket. Kiemelt céljuk, hogy 
az utóbbi évtizedekre jellemző minőségi 
bortermeléssel párhuzamosan a térségből 
és a térségben elérhető legyen egy jó minő-
ségű, helyben készült kisüzemi sör. 

A fesztiválra jönnek Kecskemétről is. 
A Kecskeméti Sörmanufaktura célja, hogy 
felélesszék a város sörtermelésének hagyo-
mányait, melyeket Petz János mester kezdett 
meg 1793-ban a Városi Magisztrátus megbí-
zásából. Söreik egy része hagyomá-
nyos, oldschool receptekből 
készülnek, ám 
limitáltan 

ugyan, de készítenek modern, újhullámos 
söröket is.

A fesztiválok súlyos terhet rónak környe-
zetünkre, ezért Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat Fenntarthatósági Stratégiáját 
követve, az Óbudai kézműves sörök fesz-
tiválja is törekszik ezt a terhelést enyhíteni 
többek között azzal, hogy bevezetik a repo-
hár használatát. 

A fesztivál teljesen akadálymentesen 
megközelíthető, a mozgáskorlátozottak szá-
mára külön toalettet biztosítanak. A kultu-
rális esélyegyenlőséget a programok ingye-
nes látogatásával teremtik meg. A sörfeszt 
mindemellett állatbarát, a szabályok betar-

tásával, házi kedvencek: kutya, 
vadászgörény, egyes rágcsáló 

fajták a rendez-
vényre behoz-

hatók.

NÉZZE MEG, MIT TUDNAK 
A HAZAI SÖRMESTEREK!

Ismét kézműves 
sörfesztivál a Fő téren

óbudai nyár 10 kulturális programok11



SZEPTEMBER 17., SZOMBAT 
10.00–21.00 ÓRA

CSILLAGHEGYa mi kis falunk
Utcabál Csillaghegyen, 
nem csak csillaghegyieknek!

Koncertek, gyerekprogramok, 
népi táncjátékok, karaoke 
és kaszkadőrshow.

Kézműves portékák, gasztroárusok, 
kirakodóvásár.

Fellép többek között Weisz Viktor 
és a Nemcsak Berry. 

Sztárvendég az Irigy Hónaljmirigy.

TARTSANAK VELÜNK CSILLAGHEGYEN, 
A MÁTYÁS KIRÁLY ÚTON! 

Csillaghegy_190x134.indd   1Csillaghegy_190x134.indd   1 2022. 08. 05.   12:042022. 08. 05.   12:04

Izgalmas programok és koncertek nyár végére 
a Hékás-Békás Családi Napon.

Gyerekeknek:
hinta, légvár, ládavasút, horgászás, 
bungee jumping, arcfestés

Gasztro: 
parázson sült lángos, házi rétes, édességek, 
szörpök és pálinkák

Háziasszony: Vágó Piros 

Műsor:
10:00 Ludas Matyi  
11:30 Szeleburdi meseszínház
14:00  Bon Bon zenekar koncertje
16:00 Tolvai Reni koncertje

19:00 órától a több mint 25 éve 
közönségkedvenc TNT ad 
nagykoncertet a nyárzárón. 

TALÁLKOZZUNK AUGUSZTUS 27-ÉN, 
A HÉKÁS-BÉKÁS CSALÁDI NAPON! 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET 
A HÉKÁS-BÉKÁS CSALÁDI NAPON!
augusztus 27., szombat 10.00–21.00, Csobánka tér
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óbudai nyár 12

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat a Sziget Fesztivál ideje alatt 
ingyenesen hívható telefonszá-
mot működtet, amelyen az itt élők 
a fesztivállal kapcsolatos, de 
a fesztivál területén kívül észlelt 
problémákat tudják bejelenteni.

Az ingyenesen hívható telefonszám célja, 
hogy a Sziget idején a fesztivállal kapcso-
latban felmerülő lakossági problémák minél 
gyorsabban eljussanak az önkormányzat-
hoz, és munkatársaink minél előbb megol-
dást találjanak a felmerülő panaszokra.

Az Önkormányzat azt kéri, hogy ezen 
a számon (06 80 630 181) kizárólag olyan, 
a Szigettel kapcsolatos ügyekben tegye-
nek bejelentést, amelyek nem a fesztivál 
területén, de azzal kapcsolatban okoznak 
gondot a harmadik kerületben (például 
köztisztasággal kapcsolatos problémák, ki- 
és behajtást akadályozó jármű, szabálytalan 

parkolás, a parkok és utcabútorok nem ren-
deltetésszerű használata). 

Az ingyenesen hívható önkormányzati 
telefonszám augusztus 9., kedd 8.00 órától 
augusztus 16., kedd 16.00 óráig él.

A fesztivál területén felmerülő problé-
mákkal, valamint a zajszinttel kapcsolatban 
a Sziget ügyeletes számát tudják hívni: +36 
1 9200 666.

A fesztivál két év szünet után tér vissza 
augusztus 10. és 15. között. A Grammy-dí-
jas kanadai Justin Bieber mellett a Sziget 
headlinere lesz Dua Lipa, a Kings of Leon, 
Calvin Harris, a Tame Impala és az Arctic 
Monkeys is. 

A koncertek mellett többek között szín-
házzal, vetítésekkel, vándorvurstlival, 
báb- és cirkuszi előadásokkal várják a kö-
zönséget, de strandolásra is lesz lehetőség 
a Hajógyári-szigeten, sőt a korábbi évekből 
már ismerős Partyhajót is elindítják.

A Szigetre több mint 100 országból érkez-
nek látogatók, ám a szervezők hisznek  kü-

lönbözőség elfogadásában, az emberi méltó-
ság tiszteletében, az egymás iránti figyelem 
fontosságában, az emberek és nemzetek 
egyenjogúságában, az egyéni és társadalmi 
felelősségvállalásban, a közösség erejében, 
a fenntartható fejlődésben, a boldogsághoz 
való jogban és legfőképp a béke és a szeretet 
hatalmában és bíznak benne, hogy a közön-
ségük is hisz mindezekben, úgyhogy egy 
nagy közös ünnepre készülnek. 

Ha gondot okoz  
a fesztivál,  
itt bejelentheti

+36 1 9200 666
SZIGET ÜGYELETI VONAL:A FESZTIVÁL TERÜLETÉN 

FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK   I   
ZAJSZINTTEL KAPCSOLATOS 

PANASZOK

közösség13

Óbuda polgármestere, Dr. Kiss László meg-
kereste a III. Kerületi Rendőrfőkapitányságot, 
mert mint a levélben írta, lesznek olyanok, 
akik féktelenebbek a többieknél. „Az óbuda-
iak-békesmegyeriek nevében kérem, legyen 
szíves kiemelten ügyelni ebben az időszak-
ban élőhelyünk biztonságára, az itt élők nyu-
galmára.” A MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatóját 
pedig azzal kereste meg, hogy a H5-ös HÉV 
vonalon több szerelvény fusson, valamint 
lehetőség szerint sűrítsék a járatokat. Kiss 
egyébként Vágó István és Turgonyi Dániel 
társaságában augusztus 13-án részt vesz 
a fesztiválon is, ahol kvízt fognak vezetni.

Sűritett HÉV és kvíz

+36 80 630 181ÖNKORMÁNYZATI VONAL: A NEM 
A FESZTIVÁL TERÜLETÉN FELMERÜLŐ 

PANASZOK ESETÉN

fo
tó

: o
bu

da
.h

u



mese 14

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy kicsiny ország nagy városában egy 
aprócska család, amely egy óriási la-
kótelep szélén éldegélt. Prücsök mama, 
Prücsök papa és a legkisebb kis Prücsök. 
Amikor Prücsök megszületett, anyukája 
otthon maradt vele sokáig, épp, 
amíg hároméves nem lett. Gyak-
ran sétáltak arrafelé, ahol a kert-
ben rengeteg gyerek játszott, 
szaladgált boldogan kacagva, 
zsibongva. Prücsök mindig 
vágyakozva nézte őket, gyak-
ran kérdezgette a mamáját, hogy 
kik lehetnek ők, és miért nem mehet 
velük játszani. Az anyukája ilyenkor 
mindig elmesélte neki, hogy ők már nagy 
ovisok, és azért vannak itt, mert a szüle-
ik dolgoznak, a gyerekek pedig együtt 
tanulnak sok-sok érdekes dolgot az óvó 
néniktől, hallgatnak mesét, énekelnek, 
játszanak, és persze együtt is ebédelnek, 
utána pedig alszanak, délután pedig men-
nek haza az anyukájukkal vagy az apuká-
jukkal.

Prücsök nagyon szeretett volna 
bekukkantani az oviba, jó lett 
volna együtt labdázni, kergetőz-
ni a gyerekekkel, de egy pilla-
natra megtorpant. 

– Anya? A gyerekek az anyuká-
juk nélkül vannak itt? Egész nap 
egyedül? És hogy tudnak itt elalud-
ni?

Tudniillik Prücsök még anyával aludt 
egy ágyban, miközben anya mesélt, ő 
birizgálta, morzsolgatta anya haját, jól 
beszívta az illatát. El sem tudta képzel-

ni, hogy másképp is tudna akár egy 
percet is pihenni. Anya azt mond-
ta, hogy bizony, egy nagy ovis már 
egyedül alszik az anyukája nélkül. 

Prücsök egy jó ideig nem is akart 
az ovi felé sétálni, de a kíváncsisága 
erősnek bizonyult, és egy szép, tava-
szi, napsütéses délelőtt arrafelé húzta 

anya kezét… Megállt a kerítés-
nél, és csak nézett befelé, ahogy 
a gyerekek önfeledt kacagás, ki-

abálás közben nyargalásztak le-
fel a dombon, a fiúk csapatban 
fociztak, a lányok épp énekeltek. 
Vágyakozva leste őket Prücsök, 
annyira szeretett volna közéjük 

tartozni. Anya már húzta vol-
na őt tovább, de ekkor egy aprócska 
kislány szaladt a kerítéshez. Rögtön 
elkezdett csacsogni: 

– Te ki vagy? Hogy hívnak? Itt 
laksz? Ide jársz óvodába?

Prücsök annyira megijedt a sok 
kérdéstől, hogy rögtön anyára nézett es-
deklően, hogy segítsen neki. Szerencsére 
anya érezte, hogy most ki kell segítenie 
Prücsköt, így leguggolt mellé, és a fülébe 

súgta Prücsöknek, hogy bátran vála-
szoljon a kislánynak. 

Ekkor az óvó néni odaszólt An-
kának – így hívták a kislányt –, 

hogy jöjjön el a kerítéstől, de Anka már 
futott is, hogy szóljon, hogy egy kisfiú van 
itt, és ő most pont beszélget vele… Az óvó 
néni már el is indult, hogy megnézze a ke-
rítésnél vágyakozva nézelődő gyerme-
ket. 

– Szia! – Mosolyogva, kedvesen kö-
szöntötte. – Hogy hívnak? Lenne ked-
ved benézni hozzánk?

Prücsök elpirulva nézett a kert felé, 
és csak bólintott egyet. Ekkor a néni 
kinyitotta a kaput, és beinvitálta 
Prücsköt és a mamáját az ovi kertjé-

be. Anka már alig várta, hogy szemtől 
szemben is megnézhesse magának a kisfi-
út, akinek gyönyörű kék volt a szeme, 
és cuki kis gödröcskék voltak a szája szeg-
letében.

Anyára nézett most Prücsök, szemével 
kérdezte, hogy szabad-e. Anya csak bólin-
tott nevetve. 

– Menj csak, szaladj!

Az óvó néni és anya is elége-
detten néztek a két távolodó 

gyermek után. Anya hálás 
volt Ankának így ismeret-

lenül is, hogy átsegítette 
Prücsköt ezen a nehéz 
lépésen. Amíg a gyere-
kek játszottak, anya 
beszélgetett az óvó 
nénivel. Megtudott 
sok fontos dolgot, de 

Prücsök az óvodában
Csizmás Krisztina meséje

Dicső Dalma rajza
Ballai Gergő rajza

Pálfalvi Léna rajza
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addigra már azt is tudta, hogy biz-
tosan ide fogja íratni az ő kicsiké-
jét, mert itt nemcsak a kapuk, de 

a szívek is kinyílnak varázsütésre.

Mikor hazamentek, ebéd közben 
még sokáig beszélgettek az oviról, 
Ankáról és a többiekről. 

Eljött az ősz, és Prücsök első 
napja is az óvodában. Reggel izga-

tottan készülődtek, kapkodva reg-
geliztek, mert Prücsök már 
indulni akart. Aztán 
az óvoda kapujában 

kissé megtorpanva, megszep-
penve kérdezte anyát, hogy ott 
marad e vele az oviban. Anya 
megnyugtatta, hogy most még 
igen, de később már neki is el 
kell mennie dolgozni. Megígérte, hogy 
mindig tudni fogja Prücsök, hogy ki 

és mikor megy érte. 

Amikor a folyosón 
végigmentek, mindenhol 

gyerekzaj, susogás, csivi-
telés hallatszott. Anya 

megtalálta Prücsök 
csoportját. Az ajtó-

ban már várta őket 
egy ismerős arc, 

az óvó néni, 
és egy pillanat 

múlva mögü-
le előbuk-

kant egy 
kissé kó-

cos fejecske. Hát persze, hogy Anka volt. 
Mint egy kisebb tornádó, úgy húzta őt 
befelé, és közben csacsogott, megmuta-
tott mindent. Prücsök azt sem tudta, 
hogy hová nézzen, megjegyezni meg 
pláne nem tudott belőle semmit.

Néha hátrapillantott, hogy anya ott 
van-e még, de a szíve mélyén tudta, 
hogy sosem hagyná őt egyedül anél-
kül, hogy el ne köszönjön tőle. Így nyu-
godt szívvel nézett körbe ebben a színes 
és csodás világban, ami mostantól az ő 

komoly munkahelye lesz, hisz anya azt 
mondta, hogy amíg ő és apa dolgozik, 
addig Prücsök is ezt fogja tenni az ovi-
ban, mert a játék is munka, amiben 
nagyon is el lehet fáradni. 

Az idő gyorsan elrepült, a játé-
kok varázslatos világa, a gyerekek 

zsizsegése, az óvó néni megnyugtató 
hangja és meséje teljesen kimerítette 
Prücsköt. Eljött a hazamenetel ideje, 

anya figyelmeztette őt még reggel, 
hogy most csak rövid ideig marad-

nak az oviban, majd holnap is jönnek. 
Persze Prücsöknek esze ágában 
sem volt indulni, hisz a többiek 
ebédhez készülődtek, terítettek. 
Kérlelni kezdte anyát, hogy ő is 
szeretne maradni, hisz ő már tulaj-
donképpen óvodás nagyfiú, és külön-
ben is éhes és fáradt. Anya kérdőn né-
zett az óvó nénire, aki már szó nélkül 
elindult feléjük. Leguggolt Prücsökhöz, 
és adott neki tányért, poharat, kanalat, 
és megmutatta a helyét az asztalnál. Prü-
csök olyan végtelenül büszke volt, hogy 
ő már ilyen nagyfiú, hogy egyedül viheti 
a tányért, hogy kihúzta magát, miközben 

vetett egy pillantást anyára, hogy lát-
ja-e ő is, hogy hirtelen milyen nagy 
lett az ő egy szem kisfia.

Amíg ebédeltek, a dadus néni már 
elkezdte letenni az ágyacskákat, 
sok színes tarka ágyneművel. Prü-

csök el is csodálkozott, hogy így hon-
nan tudják, melyik kié? De Anka rög-
tön megnyugtatta, hogy mindenkinek 

rajta van a jele az ágyon, így nem  
tévesztik el. 

Az ebéd végeztével a gyerekek 
sorban elmentek a mosdóba, ahol 
mindenki fogat mosott, majd le-
vették a cipőjüket, és az otthon-
ról hozott alvókákkal megkeres-
ték az ágyukat. Az óvó néni már 

nyúlt is a meskönyvért. Prücsök állt 
az ajtóban, anyával kézen fogva, 

és ámulva, csendben hallgatta kintről 
a tündérek, sárkányok, királyok kaland-

ját. Egy pillanatig azt érezte, hogy ha most 
lehunyná a szemét, akkor ott teremne rög-
tön abban a csodákkal teli világban, ahol 
megküzdhet a gonoszokkal, ahol ő lehet 
a legbátrabb, és persze elnyerheti a szőke 
fürtös Anka kezét. 

De ekkor anya felkapta őt, mielőtt lera-
gadt volna a szeme, és hazavitte. Az első 
nap az oviban úgy kifárasztotta, hogy 

még azt sem várta meg, hogy anya 
mellébújjon, így csodák csodájára 
a pillái lecsukódtak anélkül, hogy 
anya haját, illatát érezte volna.

Eközben anya a büszkeségtől 
és attól a kétségbeeséstől könnyezett, 
hogy elérkezett ez a nap is, az ő kicsi-

kéje elindul a maga útján, ahol megküzd 
számtalan sárkánnyal, harcol vitézekkel, 
megbabonázza őt egy szépséges király-
lány, és boldogan él, amíg…

Itt a vége, fuss el véle! Ha nem hiszed, 
kérdezd meg anyát. Szóról szóra igaz a me-
sém!

A zsűri döntése értelmében 2022-ben ez 
a mese lett Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat óvodai dolgozóknak szóló mese-
író pályázatának különdíjasa.

Balyó Lotti rajzaJager Olívia rajza



Szeptember 9. 19.00
Évadnyitó gála – Gergely Róbert 30 éves jubileumi koncertje
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni augusztus 
22-től lehet 3. kerületi lakcímkártyával rendelkezőknek, a jelentkezes@
kulturkozpont.hu e-mail címen. Egy regisztráló 2 jegyet igényelhet, a nézőtér 
befogadóképességének erejéig. Bővebb tájékoztatást a
regisztrációt visszaigazoló email-ben nyújtunk.

Előzetes ajánló
SZÍNHÁZ DÉLELŐTT 
Jegyár, helytől függően: 2800 Ft, 2500 Ft, 2200 Ft
Együtt olcsóbb!
3 jegy együtt elővételben: 7200 Ft, 6400 Ft, 5600 Ft

Október 12. szerda 10.30 A kellékes
November 9. szerda 10.30 A csütörtöki hölgyek
December 14. szerda 10.30 Boldogság – avagy élet 50 felett

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Tel.: 388-2373, 
www.kulturkozpont.hu 
instagram: @kulturkozpont

Magyarországi szecesszió – Bagyinszki Zoltán fotográfus kiállítása
Kültéri árkádkiállítás
A művész érdeklődésének középpontjába a művészet, a műemlékek világa,
a magyar történelem, a képi világ került. Egyik kedvenc témája az európai 
rangú hazai szecessziós építészet, amelyre Magyarország büszke lehet.
A kiállítás szeptember 5-ig tekinthető meg.

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Csobánka tér 5. 
Tel.: 243-2432, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: bekasikozhaz
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
Virágzó textilek – 
Pop up kiállítás P. Szabó Éva textiltervező 1930-as évekbeli munkáiból 
A két világháború közötti, szövött és nyomott anyag tervező iparművészek 
közül P. Szabó Éva munkássága kvalitásában és sokrétűségében is
 kiemelkedő.

A kiállítás különleges, art deco, virágmintás és magyaros mintakollekcióból 
varrt női öltözékeket mutat be, melyek bepillantást engednek a magyar 
textilnyomás egyik fénykorába. P. Szabó Éva színes, mintás pamut- 
és lenvászon ruháinak segítségével az 1930-as évek világa és 
hangulata elevenedik meg és hozza vissza a magyar iparművészet 
letűnt időszakát.

PROGRAMOK:
2022. augusztus 24., szerda 16.00-17.15
GOLDBERGER-GALAXIS – Tárlatvezetés, az Óbudai Nyár programsorozat 
keretében

A Goldberger… Család, textilgyár, brand. Egy világhírű magyar gyár és a mögötte 
álló tragikus sorsú család történetét ismerhetik meg tárlatvezetésünk 
résztvevői. Átfogó képet nyújtunk arról a nagyívű fejlődésről, amely során 
egy 18. század végén megalakuló, kis kékfestő manufaktúrából másfél 
évszázad alatt hazánk egyik legnagyobb textilvállalata jött létre. Mindeközben 
megismerjük a Goldberger család öt generációjának személyes történeteit, 
sorsfordulóit, továbbá számos interaktív eszköz segít megérteni a különféle 
textilfestési eljárásokat is.
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 20 fő.
Regisztráció szükséges: programok@obudaimuzeum.hu

GOLDBERGER TEXTILIPARI 
GYŰJTEMÉNY
1036 Budapest, Lajos utca 136-138. 
tel.: 1/250-1020
www.textilmuzeum.hu

Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak kiállítása - 
2022. június 3. - szeptember 7.
Művészeti kiállítás a diákok vizsgamunkáiból, versenyeken és pályázatokon 
helyezést elért alkotásaiból. Megtekinthető ingyenesen a könyvtár 
nyitvatartási idejében.  
   
Nyári móka 3.: A zene - 2022. augusztus 16. 17.00   
Meglepetés mesékkel, mondókákkal, kreatív és ügyességi játékokkal 
várjuk az 5-8 éves gyerekeket háromalkalmas foglalkozás-sorozatunkon. 
A harmadik alkalom témája a zene. 
A program ingyenes. 

Nyári könyvvásár - 2022. augusztus 30. 12.00-19.00  
Használt, jó állapotú könyvek vásárolhatóak 100,-Ft-tól.

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR 
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 Email: platan@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu 
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ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. 
(bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel: 1/250-1020
www.obudaimuzeum.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
Harrer Pál, Óbuda első polgármestere – minitárlat
Hogyan lett egy tipikus óbudai braunhaxler család fiából Óbuda első embere?

Az elkövetkezendő időszakban három szakaszban mutatjuk be Harrer 
Pál életét és tevékenységét. Idén életútját ismerhetjük meg, jövőre a 
városegyesítésben betöltött szerepét, 2024-ben pedig Harrer Pál fiával, 
Ferenccel találkozhatunk, aki jelentős szerepet játszott az 1950-ben létrejött 
Nagy-Budapest létrehozásában.

A Múzeumok Éjszakáján megnyilt minitárlatunk keretében néhány korabeli 
dokumentum és használati tárgy segítségével Harrer Pál gyerekkorába, 
tanulmányaiba, családi életébe és hivatali pályafutásába pillanthatnak be 
látogatóink, a múzeum időszaki kiállítóterében.

Szávoszt Katalin, iparművész-grafikus alkotásai - minitárlat

A magyar művészeti életben jegyzett, kvalitásos, óbudai művész 2021-ben 
döntött úgy, hogy műveinek egy jelentős részét, kézzel rajzolt, érzékeny 
vonalvezetésű, különleges, a korszellemet megragadó grafikai alkotásait az 
Óbudai Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének ajándékozza. 

A felajánlott egyedi stílusú és látásmódú, kivételes grafikai munkák közül 
néhány alkotás őszig megtekinthető a múzeum időszaki kiállítóterében.

2022. augusztus 23., kedd 09.00-13.00
Játék, mese, kaland az Óbudai Múzeumban
 - Múzeumi délelőtt gyerekeknek
Az élőszavas mesemondás közben visszarepülünk a mesék varázslatos 
világába, majd Flórián maci segítségével felfedezzük a „Játékok Birodalmát”, 
miközben kalandos próbák során kell bizonyítanunk rátermettségünket.

Ajánlott kor: 8-11 évesig
Ára: 3.900 Ft / fő

A foglalkozás min. 3 fővel indul, max. létszám: 15 fő.
Érdeklődés, jelentkezés: kalocsai.linda@obudaimuzeum.hu

2022. augusztus 27., szombat 10.30-12.00
Szent Flóriántól Szindbádig – Óbudai szoborséta,  
az Óbudai Nyár programsorozat keretében
A szobornéző séta alkalmával a Fő tér és az Óbudai Múzeum közelében található 
köztéri szobrok megtekintésére, történeti hátterük és alkotóik bemutatására 
kerül sor. A szobrok történetén keresztül egyben ízelítőt kapunk Óbuda egy-
egy jelentősebb eseményével, meghatározó személyiségével kapcsolatban. 

A séta alkalmával érintett szobrok: Szentháromság (Szentlélek tér), Szindbád, 
a hajós (Fő tér), Várakozók (Fő tér), Harrer Pál (Fő tér), Óbuda (Kórház utca), 
Fogadalmi oltár (Pacsirtamező utca – Serfőző utca sarka), Szent Flórián és 
Nepomuki Szent János (Templom tér)
A séta az Óbudai Múzeum recepciójáról indul. 
A séta ingyenes, max. létszám: 25 fő. 
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:

2022. június 15.–szeptember 4. 
KÉP-MOZGÁSOK Martyn Ferenc, Kismányoky Károly, Nádor Katalin és Szijártó 
Kálmán művei

2022. május 14.–augusztus 21. 
OSAS-kiállítás: Entrópia &Kozmosz nemzetközi csoportos kiállítás

2022. május 27. –augusztus 21. 
OSAS-kiállítás:  Kyiv Non Objective – Space and belonging

VASARELY MÚZEUM BUDAPEST 
1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
email:vasarely@szepmuveszeti.hu
telefon: +3613887551
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest
Nyitvatartás: csütörtöktől vasárnap is, 10.00 – 
18.00

EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR
1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. 
(bejárat a Rózsadomb utca felől) 
Tel.: 454-0826 Email: platanf@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar/

Nyári szünet
2022. augusztus 1-22. között a könyvtár zárva tart. 2022. augusztus 23-tól 
(kedd) a megszokott nyitvatartás szerint, újra szeretettel várjuk Önöket!

Legyen a vendégünk a virtuális térben is!

mindenhol ott vagyunk!

Kövessen minket honlapunkon: www.kulturkozpont.hu

Facebook oldalainkon: 
@obudaikulturaliskozpont
@bekasmegyerikozossegihaz 
@csillaghegyikozossegihaz
@3kobuda

Instragram oldalainkon:
@kulturkozpont 
@bekasikozhaz
@3k_kulturkozpont
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós 
nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat tulajdonában álló üres és felépítményes telekingat-
lanok tulajdonjogának telekegyesítéssel vegyes értékesítésére Budapest 
Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestü-
letének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 
255/2022.(VI.22) határozata alapján 

ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLŐ INGATLANOK:
A Budapest III. 19938/1 és (19944/1) hrsz-ú belterületi 
ingatlanok, melyek természetben Bp., III. Pomázi út 9., 
19938/1 hrsz. és a Pomázi köz 4. (19944/1 hrsz.) sz. alatt találhatóak.

Jelen pályázati felhívás nem teljes körű, a részletes pályázati anyag elérhe-
tő a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokon. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a részletes pályázati anyag 
megismerése után az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3463, 465, 472 telefonszámo-
kon lehet kérni. 
A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, 
budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik 
u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
tulajdonában álló üres, nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek tulajdonjogának értékesítésére Budapest Fő-
város III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Képviselőtestületének, valamint Pénzügyi Tulajdonosi 
és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai 
alapján

ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLŐ HELYISÉGEK:
l 1035 Budapest, Berend u. 18. pinceszint, 18529/6/A/49 

hrsz-ú, 71 m2-es egyéb helyiség
 Irányár: 6.600.000.- Ft (ÁFA mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 660.000.-Ft
l 1033 Budapest, Bogdáni út 20. B. lh. 
 pinceszint, 18529/11/A/39 hrsz-ú, 60 m2-es 
 egyéb helyiség, óvóhely
 Irányár: 5.300.000.- Ft (ÁFA mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 530.000.-Ft
l 1036 Budapest, Lajos u. 116. pinceszint, 17811/0/A/13 

hrsz-ú, 93 m2-es óvóhely 
 Irányár: 5.600.000.- Ft (Áfa mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 560.000.-Ft
l 1033 Budapest, Leányfalu u. 19. alagsor, 19388/0/A/15 

hrsz-ú, 32 m2-es egyéb helyiség 
 Irányár: 2.320.000.- Ft (Áfa mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 230.000.-Ft
l 1033 Budapest, Meggyfa u. 19. 
 pinceszint, 18529/25/A/38 hrsz-ú, 155 m2-es egyéb he-

lyiség, óvóhely  
 Irányár: 19.800.000.- Ft (Áfa mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.000.000.-Ft
l 1035 Budapest, Raktár u. 56. pinceszint, 18726/12/A/42 

hrsz-ú, 59 m2-es egyéb helyiség, óvóhely
 Irányár: 6.100.000.- Ft (Áfa mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 610.000.-Ft
l 1032 Budapest, Selyem u. 4. pinceszint, 17005/38/A/58 

hrsz-ú, 61 m2-es óvóhely
 Irányár: 5.540.000.- Ft (Áfa mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 550.000.-Ft
l 1036 Budapest, Uszály u. 9. pinceszint, 14625/10/A/16 

hrsz-ú, 38 m2-es egyéb helyiség
 Irányár: 3.170.000.- Ft (Áfa mentes)
 Pályázati biztosíték (bánatpénz): 320.000.-Ft

Jelen pályázati felhívás nem teljes körű, a részletes pá-
lyázati anyag elérhető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapokon. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a részle-
tes pályázati anyag megismerése után az Óbudai Vagyonke-
zelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosí-
tási Osztályán a +36 1 430-3463, 465, 472 telefonszámokon 
lehet kérni. 
A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.
hu, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi 
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdo-
nában álló földterületek bérbeadása (hobbikert, közösségi kert) céljából teszi 
közzé ezt a hirdetményt

A meghirdetett ingatlanok közül a Doberdó utcában lévő földterület belterületen 
található, közművekkel nem rendelkezik. Belterületi fekvése indokolja a magasabb 
bérleti és megszerzési díjat.   

A további földterületek Csúcshegy külterületi részén, a Virágosnyereg utcában, 
a Vadóc utcában, a Menedékház utca - Örvös utca - Őzsuta utca - Örvös köz által ha-
tárolt blokkban helyezkedik el. Az utóbbi területen vadvédelmi beruházás keretében 
a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. év-
ben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellá-
kon lévő értékek megóvása volt. 
A földterületek másik része Ezüsthegy, illetve Józsefhegy külterületi részén fekszik, 
jellemzően a Meggy utca, Barackos út, Óbor utca, valamint az Árok utcában, illetve 
a Békahát dűlőben.
A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve, ahol mégis 
megtalálható, azok a táblázatban külön jelölésre kerültek.    
BÉRBEVÉTELI FELTÉTELEK:
Jelentkezést zárt borítékban, legkésőbb 2022. augusztus 24. (szerda) 10:00 óráig van 
lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). 

Jelentkezni formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy az ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkere-
sésre elektronikus formában megküldjük.    
A felhívás teljes szövege (a telkek felsorolásával) 
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokon megtekinthető.
A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
FÖLDTERÜLETEK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
NEM LAKÁS CÉLÚ 
HELYISÉGEK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
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A kutyafuttatók biztonságos hasz-
nálata nagyon fontos, a maga-
biztos érkezés és távozás, az ott 
töltött idő pozitív élményei, meg-
alapozzák a mindennapokat!

Egy tavalyi közgyűlésen beszélgettünk 
az egyesület tagjaival arról, hogy remek 
lenne ingyenes oktatást nyújtani a kerületi 
lakosoknak és kutyáiknak, hiszen a kultu-
rált kutyatartáshoz szükséges az is, hogy 
a gazdik Békásmegyertől a Szépvölgyi útig 
tisztában legyenek a legalapvetőbb viselke-
dési etikettel.

Hiszek abban, hogy a megfelelő pillanat-
ban megtörténik, aminek meg kell történ-
nie, még akkor is, ha 3-4 évet várunk rá. 

Sok tervem volt ugyanis, amikor három 
éve megalapítottuk az Óbudai Kutyás Egye-
sületet. Akiknek elmeséltem, azt mondták, 
hogy ha csak a negyedét sikerül megvaló-

sítanunk, az már érzékelhető változás lesz 
a kerületben.

Kerítés cserék, friss föld, új futtatók ter-
vezése, etikett táblák elkészítése és kihe-
lyezése, helyi kutyás csoportok alapítása, 
kommunikáció felgyorsítása, hatékonyabb 
problémamegoldás és gyerek táborokban 
kutyás foglalkozás.

Egy szép nap megkerestek az Ürömi Men-
hely önkéntesei, a Duhajdombi Kutyaiskola 
vezetője és oktatói és elhívtak egy klassz 

workshopra, ahol a szimatszőnyeg készítés 
közben volt időnk beszélgetni. Röviddel 
az esemény után jelezték, hogy szívesen 
segítenének, oktatnák egy-egy kutyafuttató 
kutyásait Óbuda-Békásmegyeren.

Már két helyszínen tartottak 
is: a Mészkő park futtatóban 
és a Táncsics park kutyafutta-
tóban, ahol elmondták a szabá-
lyokat, a helyes és illedelmes 
viselkedést, a kutya-gazda kom-
munikációt és hogy egymást tisztelve, 
hogyan is megyünk be a futtatóba. Új kutya 
érkezésekor például a gazdák visszahívják 
kutyáikat, hogy ne sokkolják a beérkezőt, 
mert ha félelmében menekül, prédának néz-
hetik.

Fanta ku-
t y á m m a l 
mi is re-
mekül érez-

tük magunkat 
a foglalkozáson. 
Éreztem a belő-
lük áradó sze-
retetet, az ön-
zetlen segíteni 
akarást és ami 
nagyon fon-
tos, a tudást 
és a ma-
gabiztosságot. 

A foglalkozás végére még az a kutyus is 
teljesen feloldódott, amelyik soha életében 
nem volt még futtatóban, és soha életében 
nem látott még egyszerre ennyi kutyát. 
Amikor pedig megkérdeztem az oktatók-

tól, mennyivel tartozunk nekik 
a két alkalomért, azt mondták, 
semennyivel.

A következő ingyenes okta-
tás szeptember 16-án és 30-án 

pénteken lesz 18:30 órától a Tán-
csics futtatóban. Azért itt tartjuk, mert ez 
az új futtatónk már ivókúttal készült, van 
benne víz.

Fontos tudni, hogy az Ürömi menhely, mint 
az összes kutyamenhely, gondokkal küzd. Ha 

segíteni szeretnétek, fel tudtok menni önkén-
tes sétáltatónak hozzájuk. Ezzel örömet sze-

rezhettek egy kennelben élő kutyusnak, 
leveszitek a terhet a menhely önkénte-

seinek a válláról és biztos, hogy a séta 
után mosolyogva fogjátok elhúzni ki-

felé a csúszós vaskaput. Amennyi-
ben élelmet szeretne vinni valaki, 
akkor mindenképp kérdezze meg, 
mire van szükségük, illetve anya-
gi támogatást a 16200137-18531417 

számlaszámra utalhat, aki szeretné 
támogatni a munkájukat. 

Várunk benneteket szeretettel 
a két szeptemberi oktatáson!

Óbudai Kutyás Egyesület

INGYENES OKTATÁS 
GAZDIKNAK ÉS KUTYÁKNAK
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Következő tervezett megjelenés: 2022. augusztus 26.

Mi a neve a kerület egyik nyárzáró eseményének, amelyet augusztus 27-én  
tartanak a Csobánka téren? (A képen a rendezvényen fellépő TNT együttes látható.)

REJTVÉNY

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pá-
lyázatot hirdet óvodapedagógusi mun-
kakör betöltésére határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyra. 

A munkavégzés helye: 
1039 Budapest, Medgyessy F. u. 1.

ÓVODAI  
ÁLLÁS

Cseresznyevirág 
Művészeti Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS
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A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pá-
lyázatot hirdet óvodapedagógusi munka-
kör betöltésére határozatlan idejű rész-
munkaidő közalkalmazotti jogviszonyra. 

A munkavégzés helye: 
1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 
és Tagóvodája pályázatot hirdet óvoda-
pedagógusi munkakör betöltésére 
határozott idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyra. 

A munkavégzés helye: 
1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

KONYHÁS DAJKA

Óbudai  
Hétpettyes Óvoda

A Óbudai Hétpettyes Óvoda pályázatot 
hirdet óvodapedagógusi munkakör be-
töltésére határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyra. 

A munkavégzés helye: 
1033 Budapest, Harrer Pál u.7.

ÓVODAPEDAGÓGUS

A Óbudai Hétpettyes Óvoda-Szín-Kör-Já-
ték Tagóvoda pályázatot hirdet óvodape-
dagógusi munkakör betöltésére határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. 

A munkavégzés helye: 
1032 Budapest, Törzs u.2.

ÓVODAPEDAGÓGUS

Óbudai  
Meseerdő Óvoda

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ 
(MAGASABB VEZETŐ)

ÓVODAPEDAGÓGUS 
(4 FŐ)

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK:

Az aktuális óvodai pályázatok részletes 
kiírását ezen a linken lehet megtekinteni:

CCíímm FFuunnkkcciióó HHeellyyrraajjzzii  sszzáámm
AAllaapp--

tteerrüülleett
((mm22))

GGééppéésszzeettii
ffeellsszzeerreellttsséégg

MMűűsszzaakkii
áállllaappoott MMiinniimmáálliiss  bbéérrlleettii

ddííjj  ((FFtt//hhóó))
BBáánnaattppéénnzz

((FFtt))

Apát utca 2., 
földszinti, utcai raktár 18910/98/A/52 72 víz, villany közepes 152.928,- 183.000,-

Búza utca 8.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18910/101/A/316 83 víz, villany leromlott 221.710,- 266.000,-

Harrer Pál utca 16., 
földszinti, utcai iroda 18267/3/A/121 25 víz, villany, távfűtés közepes 59.703,- 71.000,-

Kerék utca 36.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 112.892,- 135.000,-

Pacsirtamező utca 
13., földszinti, utcai

üzlet/iroda 
funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 296.152,- 355.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 498 villany, temperáló távfűtés közepes

604.572,-
+ 114.540,-
közüzemi

átalány
725.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 297 villany, temperáló távfűtés közepes

360.558,-
+ 68.310,-
közüzemi

átalány
432.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 33 villany, temperáló távfűtés közepes

44.068,-
+ 7.590,-

közüzemi
átalány

52.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113
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Bécsi út 88-92., pincei, 
lépcsőházi tároló 14729/2/B/171 58 villany leromlott 43.500,- 52.000,-

Bécsi út 86., pincei, 
udvari tároló 14729/9 90 villany leromlott 67.500,- 81.000,-

Berend utca 22., pincei, 
lépcsőházi tárolós 18529/4/A/135 70 villany leromlott 43.050,- 51.000,-

Berend utca 22., pincei, 
lépcsőházi tároló 18529/4/A/139 54 villany leromlott 33.210,- 39.000,-

Berend utca 26., pincei, 
lépcsőházi tároló 18529/4/A/140 54 villany leromlott 33.210,- 39.000,-

Bogdáni út 22., pincei, 
lépcsőházi tároló 18529/10/A/37 46 villany közepes 28.290,- 33.000,-

Búza utca 2., földszinti, 
utcai tároló 18910/101/A/4 2 – leromlott 9.909,- 11.000,-

Evező utca 8., pincei, 
lépcsőházi tároló 14615/8/A/19 38 villany leromlott 23.370,- 28.000,-

Hévízi út 9., I. lh.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/134 49 villany leromlott 30.135,- 36.000,-

Kiscelli utca 76., pincei, 
udvari tároló 17309/A/3 93 villany leromlott 57.195,- 68.000,-

Lajos utca 104., pincei, 
udvari tároló 17799/2/A/27 52 villany leromlott 39.000,- 46.000,-

Lajos utca 114.,
pincei, udvari tároló 17810/0/A/20 65 víz, villany leromlott 48.750,- 58.000,-

Lajos utca 124.,
pincei, udvari tároló 17815/1 153 villany leromlott 108.787,- 130.000,-

Meggyfa utca 17., pincei,
lépcsőházi tároló 18529/27/A/38 118 villany közepes 70.910,- 85.000,-

Meggyfa utca 23.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/21/A/113 77 villany közepes 47.355,- 56.000,-

Meggyfa utca 31.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/9/A/55 30 villany közepes 18.450,- 22.000,-

Meggyfa utca 27., 
pincei, lépcsőházi tároló 18529/14/A/58 56 villany közepes 34.440,- 41.000,-

Pacsirtamező utca 26., 
A. lh., pincei, lépcsőházi tároló 17632/0/B/3 138 villany közepes 103.500,- 124.000,-

Raktár utca 42., 
földszinti, udvari tároló 18671/3 18 víz, villany, gáz közepes 42.055,- 50.000,-

San Marco utca 12-18., B
lh.,pincei, lépcsőházi tároló 17449/4/A/21 45 villany közepes 27.675,- 33.000,-

San Marco utca 34., 
pincei, udvari tároló 17380/0/A/8 29 villany közepes 17.835,- 21.000,-

Szőlő utca 23., pincei, 
lépcsőházi tároló 17642/0/A/1 55 villany közepes 33.825,- 40.000,-

Tímár utca 17/B-19., B lh.,
pincei, udvari tároló 17487/0/B/62 48 villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., C lh.,
pincei, udvari tároló 17487/0/B/63 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., D 
lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/64 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., E lh.,
pincei, udvari tároló 17487/0/B/65 46 villany közepes 34.500,- 41.000,-

Tímár utca 17/B-19., F lh.,
pincei, udvari tároló 17487/0/B/66 48 villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., G lh.,
pincei, udvari tároló 17487/0/B/67 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-
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Tímár utca 17/B-19., H 
lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/68 49 villany közepes 36.750,- 44.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pincei, lépcsőházi tároló 18659/0/A/104 47 villany közepes 28.905,- 34.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pincei, lépcsőházi tároló 18659/0/A/105 47 villany közepes 28.905,- 34.000,-
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Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Ke-
rület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, tároló funkciójú, üres 
helyiségek bérbeadására, magánszemélyek részére:

A pályázati felhívás különös tartalmi elemei:
Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bér-
beadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 
3 év lehet raktározási, b) pontja alapján 5 év lehet minden, raktáro-
zástól eltérő funkcióra történő bérbeadás esetén. A Szőlőkert utca 
6. szám alatti raktárhelyiségek esetében a Pályázónak tudomásul 
kell vennie, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, 
indoklás nélkül, 30 napos határidővel, a Bérlő kártérítési igényének 
kizárásával jogosult felmondani.

A pályázati felhívás tároló funkciójú helyiségekre vonatkozó 
különös tartalmi elemei:
A tároló funkciójú helyiségek bérbevételére kizárólag magán-
személyek pályázhatnak. A tároló helyiségek kereskedelmi célú 
raktározásra nem vehetők igénybe, vonatkozásukban telephely 
engedély nem adható ki.
Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbe-
adásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) be-
kezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 
év lehet minden, raktározási (tárolási) funkcióra történő bérbeadás 
esetén.

A pályázati felhívás általános tartalmi elemei:
A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy 
a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó 
az ingatlanok bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor 
a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatá-
rozott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.
A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy 
a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által 
az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány 
összegét.
A bérleti díjfizetési kötelezettség a helyiség Bérlő részére történő 
birtokba adásától áll fenn.

A pályázat benyújtásának módjai:
személyesen: zárt borítékban, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., tele-
fon: 430-3460, nyitva tartás: hétfő: 08.00-tól 12.30-ig és 13.00-tól 
17.30-ig, kedd-csütörtök: 08.00-tól 12.30-ig és 13.00-tól 16.00-ig, 
péntek: 08.00-tól 12.00-ig), a bánatpénz megfizetésének igazolása 
mellett. 
postai úton: zárt borítékban, ajánlott, tértivevényes küldemény-
ként, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.). A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó 
és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. A pályázat 
postai úton történő benyújtása esetén a berbeadas@ovzrt.hu cím-
re e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival, a postára adás időpont-
jának megjelölésével valamint a bánatpénz megfizetését igazoló 
dokumentum másolatának csatolásával.

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető 
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról.

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti 
díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy 
az ingatlant megtekintette, annak állapotát és az arra vonatkozó 
műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek figyelembe 
vételével teszi meg. Ezen kívül a Pályázónak meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését va-
lamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt 
okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt 
bánatpénz megfizetését.
A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt 
követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan, legkésőbb 2022. au-
gusztus 31., 12.00 óráig van lehetőség. A pályázatok bontására 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében 
kerül sor, a bontási eljárás nem nyilvános. A pályázatok kiértéke-
lésről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bi-
zottság (a továbbiakban: Bizottság) a borítékbontást követő soros 
ülésén dönt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

Jelen pályázati felhívás nem teljes körű, a részletes 
pályázati anyag elérhető az  alábbi honlapokon. 

www.obuda.hu
www.ovzrt.hu
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