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Új segélyezési formát hoz létre a dr. 
Kiss László vezette önkormányzat, 
hogy saját forrásait is felhasznál-
va megvédje a rezsicsökkentés 
kivezetésének áldozatait, mivel 
a kormány szerintük magára hagyta 
a magyar embereket, és az elsza-
baduló élelmiszerárak mellé még 
a rezsiszámlákat is megemelte.

A szeptember 22-i, kerületi képviselő-tes-
tületi ülésen meghozott döntés értelmében 
novembertől márciusig havi 10 ezer forint 
támogatásban részesülhetnek azok a csalá-
dok, ahol az egy főre jutó jövedelem nem 
éri el a 120 ezer forintot. Az egyedül élők, 
illetve olyan háztartások esetében, ahol fo-
gyatékkal élő személy él, a jövedelemhatár  
140 ezer forint. 

Az önkormányzat tisztában van vele, 
hogy a rezsiszámlák megemelkedése miatt 
sok olyan család létfenntartása is veszélybe 
kerülhet télen, ahol ezeknél az összegeknél 
többet keresnek, ezért jövedelemhatártól 
függetlenül, méltányosságból egyszeri, leg-
feljebb 28.500 forintos rezsitámogatásban 
részesülhetnek azok is, akik nem tudják 
kifizetni a rezsijüket. 

A támogatást októbertől igényelhetik 
a Szociális Ügyfélszolgálaton. Az alábbi tá-
mogatások jelentősen kiegészítik a fővárosi 
támogatásokat. 

A fővárosi közgyűlés, mint korábban 
az Óbuda újság is megírta, augusztus 31-i, 
rendkívüli ülésén egyhangúlag támogat-
ta a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 
rendelet módosítását, ami jelentősen kibőví-
tik a támogatásra való jogosultságot, duplá-
jára emelik a leginkább rászoruló budapesti 
háztartások számára hozzáférhető támoga-
tás összegét, valamint lehetővé teszik a ve-

zetékes gáz és a villamos energia díjának 
támogatását is.

A módosított fővárosi lakásrezsi-támo-
gatásról szóló rendelet szerint havi négy-
ezer, azaz évi 48 ezer forintos támogatást 
igényelhetnek a rászoruló háztartások, va-
lamint azok a nyugdíjas vagy nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő budapestiek, akiknek 
a nyugdíja vagy ellátásának havi összege 
alacsonyabb, mint százezer forint. Az ezt 
meghaladó, de havi 170 ezer forintnál ala-
csonyabb összegű ellátásban vagy nyug-
díjban részesülő budapestiek havi kétezer 
forint, azaz évi 24 ezer forint támogatásban 
részesülhetnek. 

A támogatást szintén 2022 októberétől 
lehet majd igényelni a Főpolgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán, valamint a kerületi 
polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatain.

Ahogy Karácsony Gergely a dr. Kiss 
Lászlóval közösen megtartott sajtótájékoz-
tatón hangsúlyozta, a két támogatás nem 

zárja ki egymást, tehát ha valaki mindket-
tőre jogosult, akkor mindkettőt megkap-
hatja. Mindkét rendszer hasonló elveket 
követ, az egyetlen jelentősebb eltérés, hogy 
a fővárosi támogatást technikai okok miatt 
az adott rezsiszámlából írják le, tehát, mint 
Karácsony fogalmazott, közvetlenül járul-
nak hozzá a rezsiköltségekhez.

Az önkormányzatok egyébként, tette még 
hozzá a főpolgármester, rendkívül nehéz 
helyzetben vannak, de ezt a nehéz helyzetet 
nem tekintik kibúvónak arra, hogy ne segít-
senek olyanokon, akik még náluk is nehe-
zebb helyzetben vannak. „Amíg az önkor-
mányzatok talpon állnak, addig azt teszik, 
ami helyes, például egy ilyen megélhetési 
válságban segítik a rászorulókat.”

Az elmúlt években Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat 2-3 ezer olyan lakossal tartot-
ta a kapcsolatot, akik viszonylag rendszere-
sen kértek valamilyen segítséget. Most ennek 
jelentős növekedésére számítanak, ami azt is 
jelenti, hogy a segélyezésre szánt összegek is 
jelentősen megemelkednek. A polgármester 
úgy kalkulált, hogy az önkormányzat meg-
takarításainak legalább a felét el fogja vinni 
az energiaárak emelkedése.
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Turgonyi Dániellel, Óbuda-Békásmegyer szociális 
és lakásügyekért, valamint egészségügyért felelős 
alpolgármesterével beszélgettünk az általa kidol-
gozott óbudai téli rezsitámogatás részleteiről. 

 � Október 1-től már lehet igényelni az óbudai téli rezsitámoga-
tást. Miért volt szükség egy új támogatási forma bevezetésére?

A kormány magára hagyta a magyar embe-
reket, az elszabaduló élelmiszerárak 
mellé még a rezsit is megemelte, 
ezzel ártva az óbudai családok-
nak is. Számunkra mindennél 
fontosabb a harmadik kerü-
letiek biztonsága, ezért egy 
teljesen új támogatási for-
mát hoztunk létre, amely-
nek keretében a kerüle-
tünk rászoruló lakosainak 
november és március kö-
zött havi 10 ezer forinttal 
enyhítjük a rezsiterheit. Ez 
az összeg jelentősen kiegé-
szíti a fővárosi lakásrezsi-tá-
mogatást.

 � Kik igényelhetik a támogatást?
A támogatást azon családok vehetik igény-
be, ahol az egy főre jutó jövedelem 120 ezer forint alatt van. 
Az egyedül élők, illetve olyan háztartások esetében, ahol fogya-
tékkal élő személy él, a jövedelemhatár 140 ezer forint. Tudjuk 
azonban, hogy sok olyan család létfenntartása is veszélybe fog 
kerülni télen a rezsiszámlák megemelkedése miatt, akik ennél 
többet keresnek. Ezért arról is döntést hoztunk, hogy ők méltá-
nyosságból évente egy alkalommal, legfeljebb 28 500 forintos 
támogatásban részesülhessenek. Bízunk benne, hogy a támoga-
tásokkal meg tudjuk védeni a rezsiválság hatásaitól kerületünk 
lakóit, családjait. 

 � Hogyan tudják kérelmezni a lakosok a támogatást?
A kérelmet akár személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáiban, akár postai úton, vagy elektronikusan is be lehet 
nyújtani. A kitöltött kérelem formanyomtatványa mellé csatolni 
kell a kérelem beadását megelőző havi jövedelemről szóló igazolást, 
vagyonnyilatkozatot és amennyiben az igénylő rendelkezik banki 
szerződéssel, akkor a lakossági folyószámlája számát is. A szüksé-
ges nyomtatványokat az Ügyfélszolgálat Irodáiban is át lehet venni, 
továbbá az önkormányzat honlapjáról is le lehet tölteni.

 � Mit érdemes tudni az említett fővárosi lakásrezsi-támogatásról?
Az új fővárosi rendszerben havi négyezer forintos támogatást 
igényelhetnek a budapesti rászoruló háztartások és azok a buda-
pesti nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja kevesebb, mint százezer 
forint. Az ezt meghaladó, de 170 ezer forintnál alacsonyabb ösz-
szegű nyugdíjból gazdálkodók havi kétezer forint támogatásban 
részesülhetnek. A távhőszolgáltatási és víz-, csatorna és szemét-
szállítási díjtámogatása mellett gázszolgáltatási és villamosener-
gia-szolgáltatási díjtámogatást is lehet igényelni, havi kétezer fo-
rint összegben, így a havi négyezer forintos támogatásra jogosult 
háztartások a továbbiakban kettő – általuk választott – díjtámo-
gatást kaphatnak, egyenként havi kétezer forint összegben
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A Fővárosi Közgyűlés előre hozta az ere-
detileg november 15-tel kezdődő téli ki-
lakoltatási moratórium kezdetét a fővá-
rosi önkormányzati bérlakások bérlőinél, 
a folyamatban lévő végrehajtásokat pedig 
felfüggesztik. Karácsony Gergely főpol-
gármester javaslatát egyhangúlag támo-
gatta a testület. A főpolgármester a lépést 
az elszálló rezsiköltségekkel indokolta, 
ez ugyanis egyre több ember lakhatását 
sodorja veszélybe, és a helyzet várható-
an csak egyre rosszabb lesz. A fővárosi 
önkormányzat kezdeményezi a kerületi 
önkormányzatoknál, hogy ugyanígy jár-
janak el az általuk indított végrehajtási 
eljárások tekintetében.

A CSALÁDOK 
SEGÍTSÉGÉRE SIET 
AZ ÖNKORMÁNYZAT

A rezsiválságban 
is a rászorulókat 
védjük

FŐVÁROS: 
KILAKOLTATÁSI 
MORATÓRIUM

Új kormányrendelet szabályozza a távhő árát, a rendelet szep-
tember 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet kitér 
a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjára, 
amely alá számos önkormányzat és önkormányzati intézmény 
tartozik, beleértve kerületünket is: október elsejétől az év végéig 
az eddigi nettó 3693 ft/kJ helyett 50 526 ft/kJ árat kell fizetni 
a távhőért. Ez azt jelenti, hogy az eddigiekhez képest a kormány 
majdnem tizennégyszeresére emelte a távhő árát. Novák Zsolt, 
az önkormáyzat Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézményé-
nek (KSZKI) igazgatója lapunknak elmondta: csak a KSZKI-n 
belül mindez 59 intézményt érint, ami az új árakkal számolva 
éves szinten plusz 1,5-2 milliárd forinttal terheli meg a kerület 
költségvetését. És ebben még nincsenek benne az egyéb önkor-
mányzati intézmények.

A kormány tizennégyszeres  
árat szabott a távhőre

Mint ismert, tűzifaprogramot indított a kormány, amelyben az ál-
lami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásá-
rolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter meny-
nyiségben. A programban vásárolható hengeres tűzifa egységes, 
maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei 
köbméterenként: keménylombos – 30 000 forint/erdei köbméter; 
lágylombos – 19 000 forintt/erdei köbméter; fenyő – 19 000 forintt/
erdei köbméter. A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, 
az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig tör-
ténő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gon-
doskodnia. Kerületünk lakosai a Pilisi Parkerdőhöz fordulhatnak, 
ha a programban szeretnének tűzifát vásárolni.

Tűzifaprogram: a Pilisi 
Parkerdő az illetékes
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Letette esküjét és így a Fidesz-KDNP frakció teljes jogú tagja lett 
Csikósné Mányi Júlia, aki a leadott szavazatok 50,1 százalékát 
kapta, és így fölényesen győzött a szeptemberi időközi önkormány-
zati választáson.

A képviselő-testület elfogadta az „Óbudai téli rezsitámogatást”, 
amely az alacsony jövedelmű háztartások számára kíván segítsé-
get nyújtani a téli hónapokra. Sajnálatos, hogy a baloldal a jogo-
sultsághoz nagyon alacsony jövedelmi és vagyoni határt szabott 
meg, a támogatás havi összegét pedig 10 ezer forintban maximali-
zálta. A Fidesz-KDNP frakciójának javaslatát, miszerint az egye-
dül élők esetében, vagy ha a családban fogyatékos személy él, 
a 140 ezer fo-
rintos jövedel-
mi határ 160 
ezer forintra, 
a családban 
élők esetében 
pedig a jöve-
delmi határ 
120 ezer fo-
rintról 140 
ezer forintra 
módosuljon, 
a baloldal le-
szavazta. 

Leszavaz-
ták továbbá 
azt a javas-
latot is, hogy 
a vagyoni 
határ a mos-
tani 2 millió 
forint helyett 
2 és fél millió forintra emelkedjen. Nem támogatták a támogatás 
havi összegének 10 ezer forintról 15 ezer forintra történő eme-
lését sem. Így a nehéz körülmények között élők csupán egy szűk 
csoportja fogja tudni igénybe venni a téli rezsitámogatást, pedig 
az önkormányzatnak több mint 7 milliárdos megtakarítása van, 
amelyet éppen az ilyen helyzetekben kellene felhasználni a rászo-
rulók megsegítésére.

A Fidesz frakciójának javaslatára a képviselők megszavazták, 
hogy a korábban meghirdetésre került civil pályázat 10 millió 
forintos keretösszegét megemeljék, így a közel 22 milliós új ösz-
szegből várhatóan minden sikeres civil pályázó forrásokat kaphat 
a szervezetük működtetéshez.

A testület egyhangúlag elfogadta a III. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság és a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Örs 
2021. évi beszámolóját, akiknek ezúton is köszönjük nélkülözhetet-
len és elkötelezett munkájukat!

a szerző a Fidesz frakcióvezetője

A FRAKCIÓVEZETŐK    SZERINT...

Elsőként szeretnék gratulálni Csikósné Mányi Júliának, aki fris-
sen megválasztott képviselőként tette le az esküt a képviselő-tes-
tület szeptemberi, rendkívüli ülésén. Jó munkát kívánok neki a kö-
vetkező évekre! 

Az elmúlt hetekben a kerület lakossága szembesülhetett az elké-
pesztő mértékben emelkedő rezsiszámlákkal és árakkal. Bár a kor-
mány azt ígérte, hogy megvédi a magyar embereket az áremelke-
déstől, ehelyett azt látjuk, hogy megszüntették a rezsicsökkentést 
és új adókat vetettek ki a lakosságra. A mi feladatunk most az, hogy 
ebben a nehéz helyzetben segítséget nyújtsunk az óbudai embe-
reknek, ezért döntöttünk az óbudai téli rezsitámogatás bevezeté-
séről. Az új támogatási formában novembertől márciusig havi 10 
ezer forintos támogatást igényelhetnek azok a kerületi családok, 

akiknek az egy 
főre jutó havi 
jövedelme nem 
éri el a 120 ezer 
forintot.

Azokra is gon-
doltunk, akik 
a jövedelemha-
tár fölé esnek. 
Méltányossági 
alapon, egyszeri 
rezsitámogatás-
ban részesülhet-
nek azok is, akik 
nem tudják kifi-
zetni a rezsijüket 
jövedelemhatár-
tól függetlenül. 
Ők maximálisan 
28 500 forin-
tos támogatást 
igényelhetnek. 
Az önkormány-
zat az anyagi 

lehetőségeihez képest igyekszik mindenkinek segíteni, aki bajba 
kerül a brutálisan emelkedő téli rezsiszámlák miatt.

Újabb fejlesztéseket is megszavaztunk a szeptemberi testületi 
ülésen. Többek között felújítjuk és lámpával szereljük fel a Dózsa 
György úti Általános Iskola előtti gyalogátkelőhelyet, közösségi 
kertet létesítünk a Jós utcában. Felújítjuk a Gyenes utcai rendelőt, 
és kutyafuttatót létesítünk a Csíkszereda Park mellett. Forrásokat 
különítettünk el a Medgyessy Ferenc Általános Iskola részleges 
nyílászáró-cseréjére és napvitorla telepítésére is. 

A kerület tisztántartására, valamint út- és járdafelújításokra is 
többletpénzeket csoportosítottunk át. Csak az idei évben 18 ezer 
négyzetméter útpályát és 850 négyzetméternyi járdát újítottunk fel 
teljesen. Óbuda-Békásmegyer fejlődése nem áll meg a következő 
hónapokban sem!

a szerző a Momentum-DK-MSZP- 
Párbeszéd-LMP frakciószövetség vezetője

SZKALICZKI TÜNDE: 
A kormány ígért,  
de csak elvett

PUSKÁS PÉTER: 
Kormánypárti siker 
az időközi választáson

  
A mi feladatunk 
most az, hogy 
ebben a nehéz 
helyzetben 
segítséget 
nyújtsunk 
az óbudai 
embereknek.

  A nehéz 
körülmények 

között élők 
csupán egy 

szűk csoportja 
fogja tudni 

igénybe venni 
a téli rezsi-

támogatást
MEGHALT DR. MARKOVITS GYÖRGY
A Pro Óbuda-díjas orvos harminckét éven 
át dolgozott a Szent Margit Kórházban, 
az intézmény egykori főigazgatójaként 
fontos fejlesztések kötődnek a nevéhez. 

„Sebésznek lenni és kórházat irányítani 
szép, de göröngyös hivatás, egész embert 
kíván” – idézte fel életpályáját dr. Mar-
kovits György kerületünk honlapjának, 
amikor két évvel ezelőtt, 94 éves korá-
ban átvette a Pro Óbuda-díjat. Marko-
vits doktor sebészként kezdte a munkát 
a Szent Margit Kórházban, majd 1979-től 
1991-es nyugdíjazásáig az intézmény fő-
igazgatója volt, munkája eredményeként 
pedig új épületekkel és új osztályokkal 
bővült az óbudai kórház. Törekedett rá, 
hogy a kor legfelkészültebb szakembereit 
nyerje meg munkatársainak – a vezetése 

alatt újonnan megnyílt nefrológiai osztály 
és műveseállomás is így vált rövid időn 
belül az ország egyik legjelentősebb nef-
rológiai központjává.

A Pro Óbuda-díjakat minden évben 
olyan magyar vagy külföldi személyek 
kapják, akik Óbuda-Békásmegyer fejlődé-
se, gyarapodása és hírnevének öregbítése 
érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő 
tevékenységet végeztek a gazdaság, a tu-
domány, a művészet és a kultúra bármely 
területén. 

„Dr. Markovits György halála nagy 
veszteség Óbuda-Békásmegyer közössé-
gének. Nyugodjon békében! Osztozunk 
a gyászoló család fájdalmában” – közölte 
dr. Kiss László polgármester a közösségi 
oldalán. 

A Magyar Posta az elszálló energiaá-
rakra és inflációra hivatkozva bejelen-
tette, hogy bezárja 35 kisforgalmú hi-
vatalát, amiből kettő Óbudán található.

Az egyik érintett a Budapest 31 posta (1031 
Budapest III. Római tér 3.), a másik pedig 
a Budapest – Csillagvár postapartner (1039 
Budapest III. Rákóczi utca 36.). Az említett 
fiókok utoljára október 7-én nyitottak ki. 

A Magyar Posta közleménye szerint 
számukra továbbra is elsődleges szem-
pont a szolgáltatások elérhetősége, ezért 

az elmúlt időszakban számos olyan fejlesz-
tést valósítottak meg, amelyekkel a postai 
szolgáltatások már nemcsak személyesen, 
hanem digitális úton is elérhetők. 

Mint hangsúlyozták, a jogszabályi kötele-
zettség alapján előírt 66 posta helyett a be-
zárást követően is 112 posta áll az ügyfelek 
rendelkezésére Budapesten. 

Kiss László és a Demokratikus Koalíció 
fővárosi polgármesterei közös közleményt 
adta ki, miszerint felháborítónak tartják, 
hogy az orbáni megszorítások, adóemelé-
sek, infláció és rezsiemelések miatt már 

az alapvető szolgáltatások is akadoznak, 
vagy nem elérhetőek. 

„Ha felelős kormánya lenne az országnak, 
akkor nem mi lennénk Európa szegényháza, 
de nekünk sajnos ezt intézte a kormányunk.” 

A Magyar Posta vezérigazgatóját, Scham-
schula Györgyöt egyébként mindössze né-
hány nappal korábban, szeptember 19-én 
hívta vissza a posztjáról Nagy Márton gaz-
daságfejlesztési miniszter. A vezérigazga-
tó állítólag közös megegyezéssel távozott 
posztjáról.

KÉT POSTAFIÓKOT IS 
BEZÁRNAK ÓBUDÁN

önkormányzat 4
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Harmadik kerületi pedagógusok is 
csatlakoztak az országos tüntetés-
hez október 5-én, a pedagógusok 
világnapján. A tüntetők délután 
3-kor találkoztak a Szentlélek téren, 
aztán átvonultak az Észak-Budapesti 
Tankerületi Központ Fő téren talál-
ható épületéhez, ahol felolvasták 
a petíciójukat, majd a Fő téren beszé-
deket és közös éneklést tartottak. 

Mint a petíciójukban írták, azért gyűltek 
össze, hogy hangot adjanak elégedetlensé-
güknek és felháborodásuknak, amiért sem-
milyen érdemi változás nem történik azért, 
hogy javuljon a közoktatás, és a közoktatás-
ban dolgozók helyzete. „Szinte nincs már 
olyan szegmense az oktatásnak, ahol nincs 
óriási baj. Mind a tanárok, mind a diákok 
túlterheltek, a megalázó bérek miatt egyre 
több a pályaelhagyó tanár, a pedagógus-
társadalom folyamatosan öregszik, hiszen 
nagyon kevés fiatal találja vonzónak ezt 
a szépséges pályát, amelyen csak éhbért 
tudnának keresni” – sorolták a problémákat 
a levélben. 

Azt sem tagadták, hogy többen azért nem 
voltak köztük, mert féltek, mivel a polgári 
engedetlenkedők az ország különböző ré-
szein azonos levelet kaptak a tankerületük-
től, amelyben kirúgással fenyegetik őket. 
Egy miskolci igazgatóhelyettest, Dezsőfi 
Györgyöt szeptember 9-én felmentette 

a fenntartó tankerület, azóta további öt ta-
nárt rúgtak ki. „Nem akarunk rettegésben 
élni, azt gondoljuk, a 21. században, egy ál-
lítólagos demokráciában jogunk van elmon-
dani a véleményünket. Sejtjük, hogy ezeket 
a fenyegető leveleket, vagy a döntést, hogy 
azonnali hatállyal el kell bocsájtani taná-
rokat nem a tankerület szüli, felsőbb uta-
sításra cselekszenek. De ne feledjék: 
a lavinában is minden hópehely 
ártatlannak vallja magát, 
mégis emberéleteket tud 
kioltani.”

Többen is 
zokogtak
Szeptember 30-án 
öt tanárt kirúgtak 
a budapesti Kölcsey 
Ferenc Gimnázium-
ból arra hivatkozva, 
hogy a korábbi figyel-
meztetés ellenére több-
ször részt vettek polgá-
ri engedetlenségben. „Éppen 
kezdődött az órám, amikor felhívott 
az igazgató, hogy menjek le az irodájába. 
Ott volt a tankerület igazgatóhelyettese 
és még két személy. Azt mondták, nekik 
csak annyi a dolguk, hogy átadjanak egy le-
velet, nem kommentálhatják” – nyilatkozta 
a 444-nek az egyik érintett, Palya Tamás, 

a gimnázium tanára, aki osztályfőnökként 
és matektanárként dolgozott az iskolában, 
és egyébként már 30 éve tanított.

Palya később egy személyes hangvé-
telű levelet is közzétett, amiben arról írt, 
szeretett a Kölcseyben tanítani, és furcsa 
számára, hogy ezt a mondatot már múlt 
időben kellett megfogalmaznia. „Ezután 

visszamentem az órámra, és közöltem 
a gyerekekkel, hogy kirúgtak. 

Először azt hitték, viccelek. 
De nem. Többük szemé-

ben könnyeket láttam. 
Aztán a kollégákkal 
beszélgettem. Aztán 
kimentem az osz-
tályomhoz, ott már 
többen is zokogtak. 
Ez már nekem is 
sok volt, sírtam én is. 

Annak ellenére, hogy 
kirúgtak és többé nem 

csinálhatom azt, amit 
legjobban szeretek, most 

inkább azt érzem, milyen jó, 
hogy tanár lettem! Mert ezekért 

a pillanatokért megérte.”
A Klebelsberg Központ a 444 megkeresé-

sére az alábbi néhány mondattal indokolta 
a tanárok kirúgását. „A Belügyminisztéri-
um kezdetektől fogva nyilvánvalóvá tette, 
hogy miközben minden munkavállalónak 
joga van a jogszerű sztrájkban való rész-

Nem akarnak 
rettegésben élni

Több kilométeres élőlánccal tiltakoztak a tanárokért vételhez, a törvénytelen munkabeszüntetés 
nem támogatható. Minden olyan munka-
vállaló, aki korábban törvénytelen munka-
beszüntetésben vett részt, írásbeli figyel-
meztetést kapott. Azok esetében, akik 
jogszerűtlen cselekedetüket ennek ellenére 
azóta többször megismételték, a munkáltató 
élt a rendkívüli felmentés jogával.” 

Ahogy az óbudai tanárok is emlékeztet-
tek rá, nem ez volt az első alkalom, hogy 
kirúgtak valakit, mert részt vett a polgári 
engedetlenségben. A fenntartó tankerü-
let szeptember 9-én felmentette a miskolci 
Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyette-
sét, Dezsőfi Györgyöt, aki tíz éve dolgozott 
ebben a pozícióban. Az indoklás szerint 
megint csak azért, mert az igazgatóhelyet-
tes részt vett a polgári engedetlenségben. 
Az indoklás szerint ugyanúgy azért, mert 
az igazgatóhelyettes részt vett a polgári en-
gedetlenségben. Mint később a Partizánban 
elmondta, az fáj neki a legjobban, hogy hiá-
ba igyekezett mindent a legjobb tudása sze-
rint végrehajtani, modernizálni,  gyorsabbá, 
pontosabbá, megbízhatóbbá tenni, úgy rúg-
ták ki, mintha csak félrepöckölték volna egy 
sakktáblán.  

Úgy tűnik, nem félnek
A kormánynak, viszont úgy tűnik, nem si-
került megfélemlítenie a pedagógusokat, 
október 3-án, a pénteki kirúgást követő első 
hétfőn több százan tiltakoztak a VI. kerüle-
ti gimnázium előtt. A tiltakozás hivatalosan 
csak 7:30-kor kezdődött volna, de a beszá-
molók szerint már előtte is rengetegen gyü-
lekeztek az épület előtt. Az eseményre több 
ismert politikus is kiment, többek között ott 
volt Soproni Tamás, a kerület momentumos 
polgármestere, Pikó András VIII. kerületi 
polgármester, Csárdi Antal, az LMP országy-
gyűlési képviselője, Jámbor András, József- 
és Ferencváros országgyűlési képviselője 
és Karácsony Gergely főpolgármester is.

Emellett a Dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnáziumban és a budapesti Szent István-
ban is tiltakoztak a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium tanárainak kirúgása miatt. Dunakeszin 

16 tanár vett részt polgári engedetlenségben 
az első két órában, és további 24 kollégájuk 
támogatta őket. A helyi tankerületnek kül-
dött levelükben azt írták, helytelennek tart-
ják, hogy az oktatásban fennálló problémá-
kat megfélemlítéssel, erőszakkal próbálják 
megoldani. Úgy gondolják, ez csak tovább 
súlyosbítja a helyzetet.

Olyannyira nem rémültek meg a tanárok, 
hogy délután egy küldöttségük a Kölcsey 
Ferenc Gimnázium épületétől a Belügymi-
nisztérium Nádor utcai épületéhez vonult 
diákok és szimpatizánsok kíséretében, hogy 
átadják az iskolából kirúgott oktatók visz-
szahelyezését követelő petíciót Pintér Sán-
dornak, Maruzsa Zoltánnak és Hajnal Gab-
riellának. Mint írták, tisztában vannak vele, 
hogy a tanárelbocsátások felsőbb utasításra 
történtek, és ők nem tudják elfogadni a dön-
tést, sőt, mielőbbi jóvátételt szeretnének, 
azaz a tanárok visszahelyezését. 

„Mi, akik most tiltakozunk, nem pártpo-
litikai alapon tesszük ezt, nem a hatalmat 
támadjuk, hanem a tanárainkat védjük (...). 
Célunkért készek vagyunk kitartóan szer-
vezkedni, előre bocsátjuk, hogy az ügy 

érintettjei, a gyermekeink gondolkodó, fia-
tal felnőttek, ezért őket visszafogni, az éle-
tükből, a sorsukról való gondoskodásból 
kihagyni nem kívánjuk, és valószínűleg 
nem is tudjuk. Ők sem pártpolitikusok, csak 
foglalkoznak a jelenükkel és a jövőjükkel” – 
írták a levélben. 

A Pedagógusok Demokratikus Szakszer-
vezete megdöbbenve értesült a Belső-Pesti 
Tankerületi Központ, mint írták, nyilvánva-
lóan jogsértő lépéséről. Annak érdekében, 
hogy az oktatásban dolgozók hangot adhas-
sanak jogos felháborodásuknak, nemcsak 
október 5-ére, hanem október 14-re is orszá-
gos sztrájkot hirdettek. „Ezen a napon lesz 
1 éve, hogy a PDSZ és PSZ megfogalmazta 
sztrájkköveteléseit, melyet másnap eljuttat-
tunk a miniszterelnöknek. Egy éve alázza 
a kormány az óvodák, iskolák, kollégiumok, 
szakszolgálatok munkavállalóit azzal, hogy 
semmibe veszi a követeléseket, és most már 
tárgyalóasztalhoz sem ül le, és már törvény is 
rendelkezik arról, hogy az állam akadályozza 
a pedagógusokat a nyomásgyakorlás végső 
eszközének – a sztrájknak – gyakorlásában.”

aradi
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Újabb darabok szakadtak le a Flóri-
án téri felüljáróból, amik az aluljáró 
nyílt részére estek a Kórház utca felé 
vezető résznél. Az esethez a kerületi 
tűzoltók érkeztek ki, akik a veszélyes 
területet körbekordonozták, ezután 
az önkormányzat képviselőjének 
átadták. Az önkormányzat az alul-
járó Kórház utca felőli részét lezár-
ta. A terület a fővároshoz tartozik, 
a fővárosi utak, hidak és felüljárók 
karbantartásáért a Budapest Közút 
Zrt. felelős, mindennek megfelelő-
en a főváros fogja kármentesíteni, 
azaz rendbe hozni az aluljárót. 

Nincs jó állapotban
Nem ez az első eset, hogy betondarabok 
hullanak le a Flórián téri felüljáróról, ami 
rendkívül balesetveszélyes ugyanis, ahogy 
a Népszava írta egy tavalyi eset kapcsán, 
felüljárón és alatta naponta több tízezer 
autó halad át, alatta gyalogosok is járnak, 
de ott található a római kori Fürdőmúze-
um is. Az Árpád híd irányába, szedte össze 
az Alapjárat, hozzávetőleg 18-20 ezer jármű 
halad naponta, amelyek közül 200 a me-
netrend szerinti busz, míg a Szentendrei út 
irányába 15-16 ezer jármű halad át naponta, 

buszok viszont nem, mert azok más útvona-
lon közlekednek.

Hogy a felüljáró pocsék állapotban van, 
nem újdonság. A Budapest Közút Zrt. 
2019-ben összeállított úgynevezett 
híd-jelentésében külön neve-
sítik az Árpád hídról a bu-
dai oldalon le, illetve 
oda felvezető felüljá-
rót. A jelentésben 
az olvasható, hogy 
a hidak dilatációs 
szerkezetei (amik 
azért felelősek, 
hogy a hőmérsék-
letváltozásokkal 
járó térfogatválto-
zások ne okozzanak 
gondot a hídnak) áz-
nak, esős, hideg időben 
rendszeresen kitöredez-
nek balesetveszélyt, károkat 
okozva. A támaszok, fejgerendák 
és az előregyártott gerendákat megtámasz-
tó rövid konzolok szintén áznak, a kilátszó 
acélbetétek erősen rozsdásodnak.

A Flórián téri déli híd műszaki átadása 
1982-ben, az északi híd átadása 1984-ben 
volt. A felüljárót  a felerősödő forgalom mi-

att építették, hogy meggyorsítsa az áthaladó 
forgalmat. A felüljáró déli részének hossza 
364 méter, amelyhez a Szentendrei út felé 
egy 115, míg az Árpád híd felé egy 133 mé-

teres rámpa csatlakozik. Az északi 
rész hossza 322 méter, amely-

hez – az előbbi irányokba – 
egy 115 és egy 152 méte-

res rámpa csatlakozik.
Habár a felüljáró 

kettévágja a teret 
és belecsúfít a laká-
sok panorámájába, 
az így kialakult két 
közlekedési ten-
gely – észak-dél, 

kelet-nyugat – ösz-
szekapcsolása adja 

ma is a tér elsődleges 
városi szerepét, amely 

tömegközlekedési csomó-
pont lett.

Nincs rá pénz
A felüljáró felújítását már Budapest előző 
vezetése is szükségesnek látta, 2018 de-
cemberében tendert is kiírtak. Akkor úgy 
számoltak, hogy a 2019 tavaszán elkezdő 
felújítás 14 hónapig tart majd. Ennek során 

Nem lehet sokáig halogatni

a felüljárók új szigetelést és pályaszerkeze-
tet kaptak volna. A tervekben szerepelt a di-
latációs szerkezetek cseréje, a vízelnyelők 
tisztítása, a támfalak és a hídfő beton felüle-
teinek, illetve a főtartók és pillérek hibáinak 
javítása, a kőfelületek tisztítása és szükség 
szerinti pótlása, új biztonsági korlát építése. 
A felüljáró két ágát egymást követően újí-
tották volna fel, kétirányúsítva a forgalmat 
az éppen üzemelőn. 

Ám a terv kútba esett, a beérkezett 
egyetlen ajánlatot drágának találták, ezért 
a közbeszerzést eredménytelennek nyilvá-
nították. Ahogy a lap írja, 2019 őszén újabb 
tendert hirdetett az akkor még Tarlós István 
vezette főváros, az ajánlatokat viszont már 
az új, Karácsony Gergely vezette kabinet 
hivatalba lépése után bírálták el, Karácsony 
ugyanis október 13-án elnyerte a főpolgár-
mesteri címet. A közbeszerzési eljárásra 
ezúttal is egy ajánlat érkezett, méghozzá 
ugyanattól a cégpárostól, az A-Híd Építő 
Zrt., a STRABAG-MML Kft. alkotta kon-
zorciumtól.

A fővárosi önkormányzat hivatalosan 
nem válaszolt a lap megkeresésére, infor-
málisan viszont arról tájékoztatták a Nép-
szavát, hogy a járvány és a sorozatos kor-
mányzati elvonások miatt jelenleg nincs is 
pénz a felújításra. Az önkormányzati szö-
vetségek becslése szerint 2021-ben például 
150 milliárd forintot vett ki a kormány a te-
lepülések zsebéből az iparűzési adó felének 
elengedésével. Emellett a szolidaritási adó 
megemelésével 122 milliárddal, a gépjár-
műadó elvonása miatt további 36 milliárd 
forinttal csökkent a települések pénze. Csak 
a helyi iparűzési adó (hipa) megfelezése 
2021-ben 17 milliárd forintos bevételkiesést 
jelentett a fővárosnak. 

Ami a szolidaritási hozzájárulást illeti: 
a Tarlós-érában ez egy fix összeg volt, jelen-
leg viszont már egy képlet alapján számol-
ják ki. A hozzájárulás mértéke 2018-ban 5 
milliárd forint volt, 2019-ben 10 milliárdot 
tett ki, míg 2021-ben felment közel 32 mil-

liárd forintra. Ennek köszönhetően a Fővá-
rosi Önkormányzat nettó befizetőjévé vált 
a költségvetésnek, mivel kevesebb norma-
tívát kap kötelező feladatai ellátására, mint 
amennyit be kell fizetnie szolidaritási hoz-
zájárulás címén.

Elvileg biztonságos
A Népszava kérdésére egyébként, hogy biz-
tonságos-e a Flórián téri híd, még tavaly, 
2021 májusában azt válaszolta a fővárosi 
önkormányzat, hogy igen, biztonsá-
gos, de valóban felújításra szorul. 
Mint mondták, a felújításá-
hoz közbeszerzést kell ki-
írni, aminek az előkészí-
tése zajlott akkoriban, 
ám azóta sem lehetett 
erről hallani semmit. 

A főváros mintegy 
hárommillió négy-
zetméter út, száz kis 

híd, felüljáró és kétezer kilométernyi víz-
cső-hálózat felújításával van elmaradásban, 
mivel a korábbi városvezetés a szükséges 
összegek egytizedét sem fordította e célra 
2010-2019 között, magyarázta a főváros ko-
rábban.

Az Alapjárat mégis eljátszott a gondolat-
tal, hogyan nézhetne ki mostanában a fel-
újítás. Ehhez megkeresték a Budapesti Köz-
lekedési Központ kommunikációs osztályát, 
akik készségesen válaszoltak nekik. Mint 

írták, a felüljárók felújítása 
nagyjából egy évet venne 

igénybe, előtte azonban 
ennek engedélyezési 

és kiviteli terveit is 
el kell készíteni, 
aminek szintén 
nagyjából egy év 
az átfutási ideje. 
Azaz, ha holnap 
mégis rászán-
nák magukat 

a felújításra, akkor 
még közel egy évig 

nem történne semmi, 
és – legjobb esetben is 

– csak egy további év múlva 
készülne el a felüljáró. 

Egy esetleges korlátozás esetén külön for-
galomtechnikai beavatkozások szüksége-
sek, hogy az autóbuszok a Flórián téri cso-
mópontban szintben el tudják érni az Árpád 
híd felhajtóját. A forgalomkorlátozás pon-
tos mértékét a szükséges tervezéskor lehet 
meghatározni, de nagyon valószínű, hogy 
a felüljáró két ága részben tudja egymást 
helyettesíteni valamelyik ág kétirányúsítása 
által – ahogy az a 2018/2019-ben tervekben 
is szerepelt. Az 1-es villamos közlekedését 
a felüljárót érintő esetleges korlátozások 
nem befolyásolnák, tudatta a fővárosi köz-
lekedés irányító szervezete.

aradi
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A rezsicsökkentés részleges ki-
vezetése rengeteg háztartás gáz- 
és villanyszámláját emelte meg 
drasztikusan, ez pedig magával hozta 
az energiatakarékos megoldások 
iránti igényt. A napelemek kihelye-
zésével kapcsolatban egyre többen 
keresik az önkormányzatot – mi 
pedig igyekszünk segítséget nyújtani 
a szabályok közti eligazodásban.

Évről-évre egyre több szó esik a klímavál-
ság várható következményeiről, Óbuda-Bé-
kásmegyer pedig élen jár a kerületek között 
a fenntarthatóságért végzett 
munkában – ennek elisme-
réseként kapott májusban 
az önkormányzat klímabarát 
díjat. Az áram- és gázárak 
idei drasztikus emelkedése 
ugyanakkor a háztartások 
számára is kézzelfoghatóvá 
tette az energiabiztonság fon-
tosságát, akik pedig megtehe-
tik, költséghatékonyabb meg-
oldásokat keresnek. Jelentősen 
megnőtt az érdeklődés a nape-
lemek és a napkollektorok iránt 
– és mivel sokan keverik a fogal-
makat, érdemes tisztázni őket: míg 
a napelem a napból érkező sugárzást 
elektromos árammá alakítja, addig 
a napkollektor a napenergiát fűtésre, 
vízmelegítésre használható hőener-
giaként hasznosítja. Ezek telepítése 

ugyan pluszkiadást jelent, viszont a meg-
térülési idő éppen az áramárak megugrása 
miatt jelentősen lecsökkent. A lakossági 
napelemes rendszerekre ugyanakkor visz-
sza nem térítendő támogatás is igényelhető, 
érdemes tájékozódni az aktuális lakossági 
napelem-pályázat részleteiről a napelem.pa-
lyazat.gov.hu internetes oldalon.

Ha a saját családi házunkra szeretnénk 
napelemet rakni, tulajdonjogilag egysze-
rűbb a helyzet, viszont augusztus óta a tár-

sasházak 

is egyszerűbben telepíthetnek napelemeket 
– a tásasházi törvény módosításával immár 
nincs szükség egyhangú döntésre, elég, ha 
a tulajdonostársak 75 százaléka támogatja 
a projektet. Azonban a társasházi határoza-
tok esetében szükség van a rendszer telepí-
tésével és üzemeltetésével kapcsolatos rész-
letszabályok tisztázására, egyezségre kell 
jutni a csatlakozás feltételeit illetően, a la-
kóknak pedig meg kell osztaniuk a telepítés 
és az üzemeltetés költségeit és bevételeit.

Berobbant 
a napelemek piaca
Kell-e önkormányzati engedély, ha napelemet szeretnénk a tetőnkre? 

Abban, hogy a házunk mennyire alkal-
mas napelem telepítésére, szeptember óta 
egy online alkalmazás segít tájékozódni. 
A Fővárosi Önkormányzat és a Magyar 
Napelem Napkollektor Szövetség által fej-
lesztett Budapest Szolár Térkép az mnnsz.
hu internetes oldalon keresztül érhető el – 
a térkép keresőjébe a címünket beírva meg-
kapjuk a házunk teljes tetőfelületének, vala-
mint azon belül a napenergia-hasznosításra 
alkalmas tetőfelület nagyságát, a telepíthető 
napelemek becsült összteljesítményét, vala-

mint a napelemekkel termelhető áram éves 
becsült mennyiségét is.

Mielőtt azonban a társasház vagy a csalá-
di ház tulajdonosa kivitelezőkkel tárgyalna, 
mindenképpen tájékozódni kell, hogy város-
képi szempontból szükség van-e engedélyre 
a telepítéshez. Ha a napelemek kihelyezése 
nem is engedélyköteles, bizonyos szabályo-
kat akkor is be kell tartani, mert ellenkező 
esetben bírság szabható ki, amelynek legki-
sebb összege 100 ezer forint.

Jó hír, hogy a speciális esetek és körülmé-
nyek kivételével családi házakra és a kisebb 
társasházakra alapesetben a napkollektorok, 
napelemes tetőcserepek és napelem panelek 
telepítéséhez nem szükséges hatósági en-
gedély. A háztartási méretű kiserőművek, 
amelyeknek csatlakozási teljesítménye 
egy csatlakozási ponton nem haladja meg 
az 50 kilovolt-ampert, szintén nem beje-
lentéskötelesek lakossági felhasználás 
esetén. A napelemes tetőcserép szintén 

mindenhol alkalmazható – a tetőhéjalás 
anyagának rendeletben meghatározott ese-

teit leszámítva.
Néhány szabályt azonban minden-
képpen figyelembe kell venni a nap-

elemek elhelyezésénél. Elsősorban 
a panelházak számára köny-

nyebbség, hogy lapostetőket 
nem érinti a szabályozás, 

ezeken elhelyezhetők 
a napelemek. Magas-
tetők esetében követni 

kell azt az irányelvet, hogy a kivitelezés mi-
nél kevésbé tűnjön utólagos applikációnak. 
Magastetők kontyolt részén, sátortetőn, to-
ronykiemelésen ugyanakkor napelem panel 
nem helyezhető el. Az utcára közel merőle-
ges tetőgerincű fésűs beépítés esetén az első 
10 méteres tetőszakaszon napelem panel 
utólag szintén nem létesíthető. Homlokza-
ton kizárólag akkor helyezhető el napelem, 
ha az építészeti szempontból a homlokzat 
integrált részeként kivitelezhető, például 
burkolat, díszítőelem, árnyékoló formájá-
ban. Napkollektor viszont egyáltalán nem 
telepíthető a házak homlokzatán.

Érdemes áttekinteni az óbudai telepü-
lésképi rendelet 8-10. mellékletét, amely 
részletesen felsorolja a kiemelt közterületi 
szakaszokat, illetve városképi szempontból 
kiemelt területeket – ide tartoznak példá-

ul Óbuda-Újlak, a Római Part, Békásme-
gyer-Ófalu, valamint a Fő tér és környéké-
nek egyes részei. A településképi rendelet 
és a részletes felsorolás az obvsz.obuda.
hu internetes oldalon keresztül érhető el. 
Amennyiben az ingatlanunk az itt felsorolt 
közterületeken helyezkedik el, akkor a nap-
elem-panelek telepítése előtt főépítészi ál-
lásfoglalás megszerzésére van szükség.

A napelemek, napkollektorok és napele-
mes tetőcserepekre vonatkozó pontos szabá-
lyokról a Főépítészi és Várostervezési Iroda 
tud részletes választ adni a 06-1-437-8575 
/ 9-s telefonszámon, illetve az info.foepi-
tesz@obuda.hu e-mail-címen. Az iroda 
honlapja az obuda.hu/blog/szervezeti_abra/
foepiteszi-es-varostervezesi-iroda címen ér-
hető el.

Szésza

 

Érdemes tisztázni: 
a napelem a napból 
érkező sugárzást 
elektromos árammá 
alakítja, addig 
a napkollektor 
a napenergiát  
fűtésre, melegítésre  
használható 
hőenergiaként 
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Nincs harmadik út címmel jelent meg 
Illés György 31. könyve idén tavasz-
szal, ennek apropóján kerestük fel 
békásmegyeri otthonában az írót, 
irodalomtörténészt, aki mesélt arról 
is, hogyan indította el az írói pályáján 
Csukás István, hogyan születik meg 
egy szerelmi történet egy ezernyolc-
száz évvel ezelőtt élt aquincumi 
énekművésznőről, és hogy milyen 
érzés volt, amikor egy orosz milliomos 
testőrei automata fegyvert szorí-
tottak a mellkasához Moszkvában.

„Egyre gyakrabban álmodom vissza a gye-
rekkoromat. Tulajdonképpen mindig a gye-
rekkoromat írom: azt az álmodozó kisfiút, 
aki voltam” – kezdi Illés György az ars 
poeticáját. Mint elmondja, Karinthy Ferenc 
szoktatta rá, hogy a saját történeteit írja meg, 
hiszen nincs érdekfeszítőbb az olyan olvas-
mánynál, amelyben az író önmaga meg-
értésére vállalkozik – akkor is, ha ezt egy 
történelmi regényben teszi. Békásmegyeri 
lakásán látogattuk meg a szerzőt, ő pedig 
élőszóban is lelkesen mondja el történeteit 
könyveiről, életéről és nagy irodalmi ta-
lálkozásairól.

Bár gyerekkorában nem ké-
szült írói pályára, a közeg, 
amelyben felnőtt, nyilván-
valóan meghatározó volt. 
Édesapja, Illés Lajos volt 
az Új írás alapító szer-
kesztője, és mint mond-
ja, büszke rá, hogy ő 
most is ebben a lap-
ban publikál rend-
szeresen. Kölyök-
ként testközelből 
ismerhette a kor-
szak jelentős 
alkotóit. „A 
folyóirat tör-
z s a s z t a l a 
a k k o r i b a n 
a Berlin étte-
remben volt, 
Nagy László, 
Juhász Ferenc, 
Váci Mihály és má-
sok gyakran megfordultak ott, és hát 
előfordult, hogy az este végén nem 
tudtak fizetni. Anyám adott pénzt, 
és szalajtott az étterembe, hogy ren-
dezzem a számlát.”  

A bölcsészkar elvégzése után újságíróként 
kezdett. „Édesapám aggódott, mikor a rádió 
veszprémi tudósítója lettem, ő fiatal korában 
Sárvárról Budapestre vágyott, félt, hogy ott 
ragadok, és kisiklik a pályafutásom. Nem 
lett igaza, vidéki tudósítóként ismerhettem 
meg az országot, és nyílt ki előttem a világ.” 
Ekkoriban került közel a történelemhez is, 
a Magyarország folyóiratban jelentek meg 
művelődéstörténeti írásai különböző 
e g y h á z i gyűjtemények-

ről, ebből született első könyve, a Mesélő 
könyvtárak. A nagy fordulópontot azonban 
az jelentette, mikor Csukás Istvánnal össze-
futott a Móra Kiadó folyosóján, és bíztatta, 
mássza meg a bakonyi hegyeket, írjon nekik 
könyvet a környékbeli várakról. „Három 
kötet született az anyagból, a Várak dicsé-
rete, a Végek dicsérete és a Fel-fel vitézek! 
Nagy siker lett.”

Mórás szerzőként mélyült el az ifjúsági 
szerzők műveiben, később ebből írta a dok-
tori disszertációját is. „Mostoha területe 
volt ez a magyar irodalomnak, be akartam 
mutatni a gazdagságát, felkutattam a régi 
szerzőket Pósa Lajostól Sebők Zsigmondig, 
be akartam bizonyítani, hogy fantasztikus 
gyerekirodalmunk van” – mutatja A ma-
gyar Ifjúsági irodalom kézikönyve című 
munkáját.

Mikor arról kérdezem, mi inspirálja egyes 
történelmi korszakok irodalmi feldolgo-
zására, meglepő választ kapok. „Az, hogy 
dühös leszek. Fel tudnak idegesíteni egyes 
tévhitek, vagy az, ha fehér foltokat találok 
a múltban, amiket senki nem dolgozott fel 
regényekben. Nekünk azt tanították példá-
ul annak idején az iskolában, hogy polgári 

ellenállás nem létezett a háború alatt, 
ezért kezdtem el a Meghalni Buda-

pestért regényt is, Gidófalvy Lajos 
történetét írtam meg benne.”

Ebben a könyvben már megje-
lenik Hajdú Lajos alakja is, aki-
nek a sorsát a Nincs harmadik 
útban bontja ki. Legfrissebb 
kötetében a háború utáni 
koalíciós idők zűrzavarát 
mutatja be, hogyan lesz 
Hajdú Lali a kisgazdapárt 
meghatározó politikusa, 
majd a kommunista hata-

lomátvétel éveiben hogyan 
kényszerül előbb bujkálásra, 
majd a börtönévek és a kitele-
pítés után disszidálásra. Hajdú 
Lali az ausztriai emigrációban 
is hamar sokra viszi, miközben 
a nyugati titkosszolgálatok mű-
ködését is közelről megismeri 
– a főhős irodalmi hagyomá-
nyunk jellegzetesen magyaros 

karaktere: olykor csökönyössé-
gig elvhű, a tisztességességre tö-

rekszik, miközben a rendszer adta 
lehetőségek között próbál túlélni. 

Naivan csodálkozik rá, ahogyan 

a Gehlen-szervezet és a CIA megkörnyé-
kezi a magyar emigránsokat, ugyanakkor 
szenvedélyesen fellázad az eisenstadti me-
nekülttáborban tapasztalható körülmények 
miatt. „Mindig hitelességre törekszem, 
a történelmi helyszíneket és szereplőknek 
alaposan utánajárok. De az embert is igyek-
szem bemutatni, Hajdú Lali is csajozik, sze-
relmes, éli a huszonévesek életét.”

A hidegháború hajnalán játszódó könyv-
nek különös aktualitást ad az ukrajnai hábo-
rú, az 1956-os forradalomról szóló részben 
az egyik mondat mintha csak északkele-
ti szomszédunkról szólna. „Hát embert 
nem fog értünk áldozni a nyugat, de pénzt 
és fegyvert annyit, amennyit csak kell” – 

pedig a könyv írásakor még meg sem indul-
tak a „különleges katonai műveletek”. Illés 
György hitvallása szerint ugyanakkor a jó 
történelmi könyvek mindig a mának, a má-
ról is szólnak.

A történelem pedig néha a szemünk 
előtt zajlik, így volt ez a rendszerváltás 
éveiben is, amikor Illés György az akkor 
megnyíló moszkvai Magyar Kulturális In-
tézet igazgatóhelyettese lett. „A rádióból 
a nyolcvanas évek közepén a tévéhíradó-
hoz kerültem. 1989-re már megjelent jó pár 
könyvem, és mikor meghirdették a moszk-
vai pozíciót, oroszul és nyugati világnyel-
ven is jól beszélő művészembert kerestek 
az állásra. Pozsgay Imre olvasta a pályáza-
tomat, behívott, nemsokára pedig már kint 
találtam magam Moszkvában a gorbacsovi 
évek sűrűjében. Népszerűsítettük a magyar 
kultúrát, rendszeresen jöttek hozzánk hazai 
művészek és tudósok, közben pedig izgal-
mas témákat kutathattam – elkezdhettem 
feldolgozni a Gulagot is, amely a következő 

regényem témája, az 1945-ös budapesti el-
lenállástól Szibériáig követem benne a fő-
hőst.” Készülőben egy másik könyve is, ez 
a Rekviem a muszosokért munkacímet vise-
li. „Ez sincs manapság a támogatott témák 
között, én viszont csak azért is meg akartam 
írni az 50 ezer munkaszolgálatos sorsát.”

A szerző a moszkvai kiküldetés éveiről 
beszámol Az orosz titok című könyvében is, 
húzós sztorikból pedig nincs hiány. A „Lá-
togatásom egy huszonöt éves milliomosnál” 
című fejezet például azt a jelenetet dolgoz-
za fel, amikor 1992-ben felkereste az Alisa 
nevű kereskedőcég központját. Ennek ve-
zetője volt a fiatal, csenevész German Ser-

ligov, akkoriban Oroszország leggazdagabb 
embere, aki fürdőzött saját rossz hírében. 
A vállalat központjában, egy alagsori helyi-
ségben fogadta Illés Györgyöt, a falban friss 
golyónyomok árulkodtak egy sem sokkal 
korábbi lövöldözésről. Serligov gombnyo-
mására a helyiségbe rontó biztonságiak le-
rohanták az írót, fegyvert szegeztek a mell-
kasának – mire Serligov elnevette magát, 
jelezve, hogy csak viccelődött.

Illés György a könyveiben óbudai témá-
kat is feldolgoz, szintén a világháború egyik 
tragikus fejezetéről szól A pokol csendőre, 
amely az óbudai téglagyárból elhurcolt zsi-
dók ezreinek állít emléket. A Sabina, a római 
szépség ugyanakkor egy szerelmi történet 
a 3. század derekáról.  Aelia Sabina, az ének- 
és lantművész valós személy volt, óbudai 
zeneiskola és közterület is viseli a nevét, 
ugyanakkor életéről keveset tudunk. „Ott 
mentem el naponta a későbbi regény helyszí-
ne mellett HÉV-vel, foglalkoztatni kezdett 
a téma, főleg, hogy Áprily Lajos gyönyörű 
verset írt Sabináról. Elképzeltem, milyen 
klassz nő lehetett, és egy igazi, szép, de mo-
dern szerelmet írtam meg – hiszen minden 
könyvembe magamat is beleírom.”  

Óbudához persze nem csak szerzőként 
kötődik, húsz éve él itt Illés György, aki 
fontos helyi ügyekért is kiállt az elmúlt 
években. „A Civil Platform a Rómaiért szo-
kott szervezni különböző akciókat, Keleti 
Péterékkel többször mentünk megtisztítani 
a római partot, tüntettem a fákért és a gát 
ellen is. Imádom Békásmegyert, minden 
hajnalban elbiciklizem a tavakig és vissza. 
Szeretek itt élni.”

Szésza

 

A hidegháború 
hajnalán játszódó 
könyvnek különös 
aktualitást 
ad az ukrajnai 
háború, az 1956-os 
forradalomról szóló 
részben az egyik 
mondat mintha 
csak északkeleti 
szomszédunkról 
szólna.

Gazdag életmű,  
regényes életút
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Megkezdték a Mocsárosdűlő 
megtisztítását az évek óta felhal-
mozott illegális hulladéktól. 

Ahogy a Budapesti Közművek Nonprofit 
Zrt. írja, az elmúlt hetekben több mint 1000 
tonna vegyes hulladékot, továbbá 1140 
kiló sittet és gumiabroncsot szedtek össze, 
és szállítottak el a területről. Munkatársaik 
jelenleg is kézi és gépi erővel dolgoznak itt, 
várhatóan még hetekig fog tartani, mire tel-
jesen megszabadítják a területet az illegális 
hulladéktól.

A területen, mint Mihályfy Klára, 
az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egye-
sület elnöke lapunknak elmondta, elég 
változatos hulladék található:  a lakossági 
szeméttől az illegálisan itt élők idehordott 
szemetétől tanyák romjaiig, építési törme-
léken és gumiabroncsokon keresztül veszé-
lyes hulladékig. A Városháza szakemberei 
előzetesen felmérték a területet, valamint 
egy kérdőívet is kitölthettek a terület 
iránt érdeklődők, amiben arra kérték 
őket, hogy jelöljenek meg gócpontokat 
a térképen, ahol jelentős 
mennyiségű szemét talál-
ható. 

Valóságos szerelmi fészek
A Mocsárosdűlő egy több mint 100 hektáros 
terület a Pilis előhegyei és a Duna között, 
aminek jelentőségét többek között az adja, 
hogy ez az egyik utolsó nagy, szabad, beépí-
tetlen terület a budai oldalon. A terület egy-
kor, ahogy neve is mutatja, mocsár, a Duna 
ártere volt, az itt élők sokáig állandó küz-
delemben voltak a Dunával, manapság pe-
dig a közelben lévő hegyek csapadékvizei, 
magas vízállásnál a Duna visszaduzzasztó 
hatása, valamint a közeli karsztvízforrások 
táplálják a dűlő talajvízét.

A Mocsárosdűlőn ennek köszönhetően 
máig megmaradtak a nyomai az egykori buja 
vízi világnak, sok védett növény- és állatfaj 
figyelhető meg a különböző évszakokban, 
például a Duna-völgyi csillagvirág, a kék-
perje, a mocsári kosbor, a ritka és védett fü-
les fűz, a zöld levelibéka, a mocsári teknős 
(Magyarország egyetlen őshonos teknősfa-
ja), a fürge gyík, a pettyes gőte és a dunai 

tarajosgőte, a barna varangy. 
A dűlő azóta családi par-

kkal és játszótérrel, 
sportpályával, vala-

mint fűszerkert 
g a z d a g o -

dott, amiket mind-mind a civilek lobbiztak 
ki, vagy építettek ki önkéntes munkával. 
A több mint négy kilométer hosszú tanös-
vény például jó darabon a Schäffer-árok 
mentén halad, ami burjánzó vízparti növé-
nyeivel a békák valóságos szerelmi fészke. 
A nedves rétek szélétől az óbudai juhász, 
Huszka Imre legelteti a nyájat. 

Csoda, hogy megúszta
Ahogy a Válaszonline összefoglalta, 
a szomszédos Kaszásdűlőhöz, a Pók utcá-
hoz és Békásmegyerhez hasonlóan a szoci-
alizmus időszakában ide is paneles nagyla-
kótelepet akartak építeni, de a beruházásra 
nem jutott pénz. 1994-ben aztán a 85 hek-
táros kaszálós-legelős nyílt területrészből 
24,6 hektárt fővárosi védettség alá helyez-
tek, mivel mint írtuk, még mindig jelentős 
vizes élőhelyfoltokat azonosítottak rajta.

A terület nagy része azonban 2021 elejéig 
így is Lk-2 minősítéssel, azaz kisvárosiasan 
beépíthető lakóterületként szerepelt a fő-
városi településszerkezeti tervben. Az első 
komoly, a zöldterület megóvását jelentő, 

reménykeltő lépés 

2021 februárjában történt, amikor is a Fővá-
rosi Önkormányzat felülvizsgálata a telepü-
lésszerkezeti tervet, és a körülbelül 918 ezer 
négyzetméter beépítésre szánt területből kö-
rülbelül 650 ezer négyzetmétert beépítésre 
nem szánt területnek nyilvánított.

Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor 
a lépés jelentőségéről úgy nyilatkozott, hogy 
Magyarországon ilyen léptékben példa nél-
küli, hogy egy város a saját tulajdonán ki-
vételesen nagyfokú önmérsékletet gyakorol, 
és leveszi az építési lehetőséget a természet, 
a zöld javára egy olyan területről, amin év-
tizedek óta ott a jel. „Ez annyira példátlanul 
paradigmaváltó tett, hogy sokan talán őrült-
ségnek is tarthatják” – fűzte még hozzá.

Kiemelt akcióterület lett 
A 2021 áprilisában elfogadott Radó Dezső 
Terv (a Főváros Zöld Infrastruktúra Fejlesz-
tési és Fenntartási Akcióterve) további re-
ménykedésre adhatott okot: a Mocsáros-dű-

lő természetvédelmi célú rehabilitációja 
ugyanis a terv egyik kiemelt akcióterülete 
lett, és megindult egy társadalmi párbeszéd 
(ún. közösségi tervezés) a terület jövőjével 
kapcsolatban, aminek a része volt egyéb-
ként a szemétlerakó gócpontok megjelölése 
is. Egy évvel később, 2022 februárjában pe-
dig döntés született arról, hogy a 2021-ben 
kimaradt rész besorolása is megváltozik, 
nem lesz többet beépíthető, ennek átveze-
tése még folyamatban van.

A terület a politika állandó 
csatatere is, a kormánypár-
ti sajtó például az áprilisi 
választások előtt sze-
rette volna elhitetni, 
hogy a baloldal a zöld 
k a m p á n y í g é r e t e -
it megszegve óriási 
beépítést készít elő 
a Mocsároson, a sze-
métlerakók felszámo-
lása most egész másról 
árulkodik.  

Az 1999-ben, éppen 
a dűlőt elborító, illegáli-
san lerakott hulladékdepóniák 
felszámolására alapított Aquin-
cum-Mocsáros Egyesület is kellő garan-
ciának tartja a terület védelme érdekében 
a Radó Dezső Tervet, az eddig elkészült 
és megismert stratégiai terveket, valamint 
Budapest Főváros Településszerkezeti Ter-
vének változtatásait.

Tanösvény igen, kávézó nem
Az Aquincum-Mocsáros Egyesület maxi-
málisan támogatják, hiszen, mint mondják, 
alapvető fontosságú a rehabilitáció előké-
szítéséhez. A Fővárosi Önkormányzat ál-

tal véleményezésre bocsájtott, még csak 
munkaanyagnak számító stratégiai anyag-
ból (amit egyébként a kozossegitervezes.
budapest.hu oldalon találhat meg) ők is 
támogatják a vizes élőhelyek kialakítását, 
a természetvédelmi célú rehabilitációt, 
a terület oktatási célú használatát (a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
által létesítendő oktatóközpont, tanösvény  

kibővítése).  
A Fővárosi Önkor-

mányzat és 4 további 
konzorciumi part-

nere (köztük Óbu-
da-Békásmegyer 
Önkormányzat) 
által október-
ben beadandó 
uniós LIFE 
„Biodiverz vá-
ros” (Biodiver-
se City LIFE) 

címmel induló 
pályázathoz tá-

mogatói nyilatko-
zatot is kitöltötték. 

„A pályázattal további 
biztosítékot látunk arra, 

hogy a rehabilitáció során maxi-
málisan érvényesülnek majd a természetvé-
delmi szempontok” – mondta Mihályfy az  
Óbuda újságnak. 

Kávézókat vagy éttermeket ők sem sze-
retnének a területen, rendezvényteret pedig 
pláne nem. Az olyan elemekről pedig, mint 
a tanya, az új városi park kialakítása (ját-
szótér, kutyafuttató), vagy a futókör útvo-
nalának kialakítása további egyeztetéseket 
tartanak szükségesnek.

aradi

A nagy menekülés

 

A szocializmus 
időszakában 
ide is paneles 
nagylakótelepet 
akartak építeni,  
de a beruházásra 
nem jutott pénz.

A Mocsárosdűlő 
az egyik utolsó 

nagy, szabad, 
beépítetlen 

terület a budai 
oldalon



Az Óbudai Múzeum régésze 
és muzeológusa, az Óbuda-Hegyvidé-
kiek Egyesülete ügyvezető elnöke, ő 
önmagát mégis Don Quijote alakjához 
hasonlítja, bár bevallja, neki vannak 
társai és sikerei is küzdelmeiben. 
A friss Balázs Lajos-díjas Benyóné 
Dr. Mojzsis Dórával beszélgettünk.

 � Nem titok, hogy szentendrei lakosként 
kapta meg önkormányzatunk rangos elis-
merését, a Balázs Lajos-díjat, természete-
sen a kerületben végzett kimagasló színvo-
nalú civil tevékenységéért.

Minden Óbudához köt ma is, a múzeumi, 
az egyesületi munkám, miután huszonöt 
éven át éltünk a kerületben. 1988-ban köl-
töztünk ide a családommal és 1-2 év múl-
va már bekapcsolódtam abba a közösségbe, 
amely szívén viselte, hogy 
Óbuda hegyvidékének, 
azaz a Testvér-hegy 
és a Tábor-hegy la-
kóinak legyen le-
hetősége hely-
ben kulturális 
programokra, 
értékes ki-
kapcsolódás-
ra, közösségi 
szabadidőtöl-
tésre. Azono-
sulni tudtam 
ars poeticájuk-
kal: „Mi vagyunk 
a hegy nappali szo-
bája.” Az 1989-ben 
egyesületté alakuló társa-
ság olyan tevékenységeknek bizto-
sít teret az itt élők számára, mint egy nap-
pali a családnak: közösségi élményeknek, 
közös időtöltésnek, mindenkinek az érdek-
lődési köre és igényei alapján. A hegyen la-
kók közös munkájával felépült székházunk 
többek között otthont ad büszkeségemnek, 
a húsz éves hagyománnyal bíró, az én öt-
letem nyomán megszülető, legfontosabb 
rendezvényünknek, a háromnapos Óhegy 
Napoknak. Minden évben egy-egy törté-
nelmi kort veszünk górcső alá, óbudai vo-
natkozásaival együtt. Az első napon előa-
dások, kiállítások hozzák közelebb az adott 
korszakot, a második napon zenés, táncos 
bemutatók, felolvasó színház, csatajelene-
tek és kézműves foglalkozások repítenek 
vissza az időben, a harmadik napon pedig 

a gasztronómiai élmények, 
a főzőverseny zárja a ren-

dezvényt. Ahogy mond-
tam, nálunk mindenki 
megtalálhatja, hogyan 
tudna legjobban kap-
csolódni az adott témá-
hoz, a korhoz, az akkori 
életmódhoz, és termé-

szetesen a mában a tár-
saihoz.

 � Az egyesület változatos 
kulturális és történelmi te-

matikái között mindig újra és újra 
felbukkan a középkori Óbuda. Honnan ez 
az erős kötődés?

Óbuda középkori történelme kicsit „mosto-
hagyerek” például az aquincumi emlékek 
bemutatásához képest. Ennek legfőbb oka, 
hogy a római korból számtalan emlék, rom-
terület került elő és látható. A középkor eb-
ből a szempontból sokkal „rosszabbul járt”, 
hiszen a tatárok és a törökök pusztításainak, 
illetve később az újra benépesülő település 
építkezéseinek áldozatul esett a város java-
inak, elsősorban az épületeinek nagy része. 
Pedig van mire figyelnünk, lenne mire büsz-
kének lennünk ebből a korból is! Igaz mind-
ez nagyrészt nincs a szemünk előtt, hanem  
ahogyan múzeumunk kiállításának a címe: 
„Templomok a talpunk alatt” hirdeti,  a szó 
szoros értelmében a talpunk alatt, azaz a fel-

szín alatt fekszenek a középkori Óbuda gaz-
dag emlékei. A város – amely a 13. század 
második feléig a Buda nevet viselte – évszá-
zadokon át önálló, fejedelmi, királyi, majd 
királynéi központ volt. Utóbbi különösen 
jelentős, hiszen ehhez az időszakhoz köthe-
tő az utókor által „Óbuda mecénásaként” is 
tisztelhető Piast Erzsébet királynénak, Nagy 
Lajos király édesanyjának a regnálása. Eh-
hez a korszakhoz kapcsolódnak a klarissza 
templom és kolostor romjai a Mókus utcá-
ban, a Szűz Mária templom alapfal-maradvá-
nyai az Óbudai Múzeum Pincegalériájában 
és nem utolsó sorban Óbuda város pecsétje 
és ebből származó, ma is használatos címere.

 � Az Óhegy Napok középkort idéző rendez-
vényeinek főszervezőjeként és az emlí-
tett, szintén e kort bemutató „Templomok 
a talpunk alatt”című állandó kiállításnak 
a kurátoraként igen sokat tett azért, hogy 
a középkori Óbuda méltó figyelemben ré-
szesüljön.

Azt szoktam mondani, hogy én vagyok a kö-
zépkori Óbuda Don Quijote-ja. Sok minde-
nért küzdöttem, sok mindenért küzdök ma 
is, és noha vannak szép sikereink, mindig 
tele vagyok újabb tervekkel. Így például 
fontolóra vehetnénk, hogy itt, a Fő téren 
egy-egy emléktáblával jelöljük: egykor itt 
állt az árpád kori Szent Péter székesegy-
ház és a gótikus Szűz Mária prépostsági 
templom. Korabeli leírásokból tudjuk, hogy 

Mint a családnak a nappali, olyan 
az egyesületünk a hegyen élőknek

csodálatos és jelentős épületek voltak, ame-
lyek az évszázadok alatt tovább gazdagod-
tak. Mátyás király például tornyot építtetett 
és keresztelőmedencét ajándékozott a temp-
lom számára. Óbuda a 11. században királyi 
alapítású káptalani (egyházi) városként jött 
létre, a mai Fő tér, Szentlélek tér területén, 
a királyi, majd királynéi városrész csak ké-
sőbb alakult ki a mai Árpád híd lehajtójának 
bal oldalán (Pest felől érkezve Budára), a 13. 
századi királyi vár körül. Itt volt a közép-
kori piactér és itt található Óbuda egyetlen 
fennmaradt középkori eredetű épülete: Fe-
renc deák lakóháza, ma a Budapest Galéria 
működik benne. Ebben az épületben volt 
a 17. század második felében az első óbudai 
serfőzde. Egy másik elképzelésem, hogy mi-
lyen jó lenne, ha a Fő téren ‒ a testvérváro-
sainkat jelölőhöz hasonló ‒ táblákon nyilak 
és feliratok mutatnák, merre bukkanhatunk 
a kerületben a középkori óbudai élet jelentős 
helyszíneire. De említhetném azt is, hogy 
régi álmom: az állandó kiállításunkban 
bemutatott Szűz Mária templom makettjét 
bronzból elkészíttetni és elhelyezni a Fő té-
ren, hogy az erre járók láthassák, egy ilyen 
csodálatos épület állhatott itt egykor!

 � Cervantes Don Quijoté-jával ellentétben 
azonban Ön társakra is lelt, hogy megva-
lósíthassa terveit.

„Egynek minden nehéz; sokaknak semmi 
sem lehetetlen!” Széchényi István gondola-
tait mi is valljuk itt, az egyesületünkben, en-
nek szellemében dolgozunk együtt, fogunk 
össze ügyekért, és vihetjük sikerre azo-
kat. Így például a Táborhegy, Testvérhegy 
egyetlen barokk korból származó épületét, 
a Farkastorki úti Szent Donát Kápolnát, 
valamint a Kiscelli Kálváriát és a Golgo-
ta-szoborcsoportot szintén mi újítottuk fel 
az utóbbi években, az egyházzal és az ön-
kormányzattal együttműködve és pá-
lyázati forrásból. Még egy jótékony-
sági hangversenyt is szerveztünk 
a munkálatok javára, hogy ki-
pótoljuk a meglévő kereteket. 
Új kezdeményezéseinkből 
is igyekszünk közös-
ségi hagyományt 
t e r e m t e n i , 
ilyen a hal-
l o w e e n i 
s é t á n k , 
amelyet 
t a v a l y 

szerveztünk meg először. Igazi csapatépítő, 
közösségteremtő esemény volt, különle-
ges hangulatban, világító töklámpásokkal 
jelezték az itt élők: szeretettel várják ott-
honaikhoz a csokigyűjtőket, akik éneklés-
sel köszönték meg a csemegéket. Évzáró 
rendezvényünkön – már legalább 20 éve 
– érkezik a Mikulás a Virágosnyeregbe, 
ahol kiosztja az ajándékcsomagokat az iz-
gatott gyerekeknek. Erre az alkalomra 350-
400 gyermek és felnőtt szokott ellátogatni 
a hegyre! Az, hogy mindezeket az esemé-
nyeket beharangozzuk, majd mindezekről 
tudósítsunk, újságunk, az Óhegy Hírek 
nélkül lehetetlen volna. Ahhoz, hogy rend-
szeresen minden itt lakó postaládájába be-
kerüljön az ingyenes lapunk, szintén össze-
fogásra van szükség, így például önkéntes 
munkában terjesztjük, a tetemes nyomdai 

költségeket pedig az önkormányzat anyagi 
támogatásával és hirdetésekből fedezzük.

 � Mi a titka, hogy egyesületük az önkéntes, 
közösségi munkába be tudja vonni az itt 
élőket?

Talán a sokszínűségünk. Az, hogy igyek-
szünk minél többféle érdeklődési körű la-
kótársunkat megszólítani, minél többféle 
tevékenységünkkel. A hegyvidék az elmúlt 
időszakban jelentősen beépült, sok fiatal 
és kisgyermekes család is érkezett közénk. 
Szeretnénk őket is bevonni a munkánk-
ba, programjainkba, közösségi életünkbe.  
Nem állhatunk meg, folyamatosan keres-
sük a kapcsolódási lehetőségeket a fiatalabb 
nemzedékekkel, így például nemrégiben 
dobsulit indítottunk, és a helyi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolával is együttműkö-
dünk, rendezvényeket szervezünk. A közös 
élmények és emlékek gyűjtése mellett az ön-
kéntesség, a közösségért végzett munka nép-
szerűsítését a fiatalok körében szintén misz-
sziónknak tekintjük. Azt szoktuk mondani, 
minden ötletet örömmel fogadunk, és még 
nagyobb örömmel a megvalósításában való 
részvételt. Van is erre fogadó készség, töb-
bek között ezért is vagyok büszke egyesü-
letünk elmúlt 33 évnyi munkájára. Nagy 
megtiszteltetés és különleges öröm szá-
momra, hogy az egyesület, az elnökség 
és Felcsuti László elnöktársam javasolt 
a kerületi Balázs Lajos-díjra, és még 
nagyobb megtiszteltetés és öröm, hogy 

az önkormányzat végül nekem ado-
mányozta, és ezúton is 

nagyon köszönöm.
Szekeres Mónika
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Óbuda Kultúrájáért Díj 2023. évi adományozására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 2003-ban
Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított,
melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta

„AZ ÓBUDA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ 
ADOMÁNYOZHATÓ OLYAN KIMAGASLÓ 
TELJESÍTMÉNYÉRT VAGY ÉLETMŰÉRT, 
AMELY HOZZÁJÁRUL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER 
KULTURÁLIS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉHEZ.”
Az elismerés adományozásáról a polgármester javaslata alapján a Képvise-
lő-testület december 20-áig dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett, és beérke-
zett javaslatok alapján – a Civil, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Tu-
risztikai Bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Az elismerés 
csak természetes személy részére adományozható évente egy alkalommal.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
l Seres János szobrászművész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája,
l díszoklevél és
l bruttó 300.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.

A díj a Magyar Kultúra Napján (január 22.) kerül átadásra.

A díj odaítélése végett a javaslatokat írásban, rövid indoklással együtt várjuk 
az obuda.hu honlapon található „Javaslat elismerés adományozására” és a „Nyi-
latkozat” lapok kitöltésével. Javaslatot tehet III. kerületi állandó lakhellyel rendel-
kező nagykorú személy, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet, Óbu-
da-Békásmegyer Díszpolgára, illetve a Képviselő-testület tagja. A javaslatokat 
zárt borítékban a polgármesternek címezve, Budapest Főváros III. Kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Köznevelési és Kulturá-
lis Főosztályának címére postai (1033 Budapest, Fő tér 4.) vagy elektronikus úton 
(csepanyi.andrea@obuda.hu) „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” 
megjelöléssel 2022. november 15-ig kérjük eljuttatni.

A felhívás közzététele az önkormányzat honlapján és az Óbuda Újságban folya-
matosan történik. Bővebb információ Csépányi Andrea kulturális és turisztikai 
referensnél kérhető (tel: 437-8553, e-mail: csepanyi.andrea@obuda.hu).

Átadták a civilek közösségért végzett munkáját elismerni hivatott, 
2010-ben alapított Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat, amit idén a kép-
viselő-testület határozata alapján Benyóné dr. Mojzsis Dóra és Do-
roszlai Dénes nyert el. 

Benyóné dr. Mojzsis Dóra az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének 
három évtizede tagja, majd ügyvezető elnöke. Számos hegyvidé-
ki kulturális rendezvény programjának szervezője, melyek közül 
kiemelkedik az „Óhegy Napok” elnevezésű három napos, Óbuda 
egyes történeti korszakaihoz kötődő rendezvény. Vele készült inter-
júnkat a 16–17. oldalon találja.

Doroszlai Dénes munkássága pedig nagymértékben hozzájárult 
a Római-part civil életének megerősödéséhez: hozzá fűződik a ta-
lajvízszint és a Duna-vízszint összefüggésének folyamatos monito-
rozása, az 1945-ös árvíztáblák helyének felkutatása, beszintezése 
és dokumentálása, alamint a római-parti csatornakifolyók és sólyák 
térképezése. 

Az elismeréseket dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere adta át.

2022 őszén ismét gazdag programokkal várjuk a horvát kultúra, irodalom 
és történelem iránt érdeklődő óbudaiakat, elsősorban azokat, akik horvát 
gyökerekkel rendelkeznek.
l Október 10-én hétfőn 17-19 óra között Lukács István, az ELTE professzora tart 

előadást Ladislaus Simandi (1655-1715) horvát pálos szerzetes különös „ké-
pes könyve” (1712) címmel.

l November 5-én szombaton délután 15-18 óra között kerül megrendezés-
re az első „óbudai horvát emlékséta”. Az emlékséta során meglátogatjuk 
az Óbuda belvárosában emléktáblával rendelkező horvát személyek emlék-
helyeit, például Latinovits Zoltán és Sinkó László emlékhelyét, és munkás-
ságuk rövid ismertetése mellett megkoszorúzzuk azokat.

l November 24-én, csütörtökön délután vagy este kerül sorra Dora Pejačević 
Budapesten született horvát zeneszerző életének és munkásságának be-
mutatása a HOŠIG tánckarának és a Zeneakadémia művészeinek előadásá-
ban, meglepetésvendéggel.

l December 12-én hétfőn 17-19 óra között tervezzük Ress Imre történész előa-
dását „A nyugat-magyarországi horvátság azonosságtudatának elemei 
a 18.-20. században. (Vallás és történelmi önismeret)“ címmel.

Szeretettel várjuk valamennyi rendezvényünkön, kérjük jelezze további horvát 
identitású érdeklődőknek is a programokat. A programokat magyar nyelven 
tartjuk, így azok is látogathatják, akik már nem beszélik a nyelvet.
Programjaink ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, kérjük visszajelzését 
telefonon vagy e-mailen.
E-mail: obudaihorvatok@gmail.com vagy Tel.: 0620 / 362 90 80

Tisztelettel:
Jakosevity Marianna, Nincsevics Klára, Dr. Szoboszlai István Attila

Óbuda-Békásmegyer Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete

Komposztálókat telepítettek a Pünkösdfürdő Park-
ba. A 2020 őszén indult komposztáló program 
keretében a Főkert egyre több budapesti helyszí-
nen létesített raklapokból ácsolt komposztládákat. 
Az elsőt a Zöld Tabánért csoporttal közösen adták 
át a Tabánban, ahova a közösségi kertészkedés so-
rán képződött szerves anyagokat lehetett gyűjteni, 
majd sorban követte ezt egy komposztáló a Szent 
István parkban, a Városmajorban, a Feneket-
len-tónál, az Óbudai-szigeten, valamint a Krisz-
tinavárosban, amiket aztán továbbiak is követtek. 
A Pünkösdfürdő Parkba telepített komposztáló 
egyrészt jól illeszkedik a park szellemiségéhez, 
ugyanis a terület tervezésekor kiemelt figyelmet 
fordítottak az ökológiai egyensúly, a zöldterületek 
megóvása és a természetvédelem fontosságának 
hangsúlyozására, másrészt a kerület fenntartható-
ságot szem előtt tartó törekvéseihez, amit a Klí-
mabarát Települések Szövetsége 2022 májusában 
díjjal is elismert. 

A legklímabarátabbnak megválasztott kerületként Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata számára kiemelten fontos, hogy felhívja a fi-
gyelmet a fenntartható életmód eszközeire, és hogy a lakossággal 
együtt küzdjön a pazarlás ellen. Az önkormányzat ezúttal videópá-
lyázatot hirdet a fenntartható és klímatudatos étkezés, élelmiszerpa-
zarlás csökkentése, zero waste – low waste étkezés témában. Az ún. 
#foodwaveobuda akciójukhoz szeptember 15. és október 16. között 
várják a 15 és 35 év közöttiek pályázatát. „Készítsen a telefonjá-
val vagy kamerájával 1-3 perces kisfilmet arról, hogy Önnek mit 
jelent a fenntartható étkezés!” A videót MP4 formátumban küldje 
el jelentkezésével együtt, csatolmányként. A videót, mint írják, 
egyénileg és csoportosan is el lehet készíteni, mindkét kategóriában 
egy-egy 2-4 fős, 3 napos utazást sorsolnak ki Bécsbe. A beküldött 
videókat 5 tagú zsűri fogja elbírálni. A pályázat az Európai Bizott-
ság által finanszírozott Food Wave projekt támogatásával valósul 
meg. További információkat a klima.obuda.hu oldalon találhat. 

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet

ÓBUDAI MÚZEUM IGAZGATÓ 
(MAGASABB VEZETŐ)

munkakör betöltésére. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az igazgató jogviszonya:
Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású 
munkavállaló. 
Foglalkoztatás jellege: 
Munkaviszony, teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 
évre szól, 2022.12.01-től 2027.11.31-ig
A Múzeum székhelye:
1032 Budapest, Fő tér 1., Óbudai Múze-
um
A Múzeum székhelye egyben a munka-
végzés helye is.
A Múzeum telephelye:
Goldberger Textilipari Gyűjtemény 1036 
Budapest, Lajos u. 136-138.
A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok:
Magasabb vezetői megbízás keretében 
végzi a jogszabályban meghatározot-
tak szerinti és az intézmény alapító ok-
iratában foglalt feladatok ellátásának 
koordinálását, irányítását, ellenőrzé-
sét, az intézmény törvényes működésé-
nek biztosítását, az intézmény költség-
vetésének betartását, a munkáltatói 
jogok gyakorlását. 
Munkabér és juttatások:
Az alapbérre és az egyéb juttatások 
megállapítására a Felek közötti megál-
lapodás, az Mt. rendelkezései az irány-
adók. Az ügyvezetői bérről a Képvise-
lő-testület dönt. 
Pályázati feltételek:
l mesterfokozatú végzettség és szak-

irányú szakképzettség, jogász vagy 
közgazdász szakképzettség 

l KER szerinti B2 szintet elérő idegeny-
nyelv-ismeret

l végzettségének és szakképzett-
ségének vagy az intézmény alap-
tevékenységének megfelelő jog-
viszonyban legalább hároméves 
szakmai gyakorlatot szerzett, vala-
mint a megbízás időpontjában veze-
tői gyakorlattal is rendelkezik

l vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

l magyar állampolgárság (magyar 
nyelvtudás)

l büntetlen előélet, cselekvőképes-
ség 

l nem állhat foglalkozástól eltiltás ha-
tálya alatt

l a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint 
a kulturális intézményvezetésével 
megbízott vezető állású munkaválla-
ló a megbízását követő két éven belül 
államháztartási és vezeti ismerete-
ket nyújtó, legalább 120 órás képzést 
kell elvégeznie, és az azt igazoló ok-
iratot be kell mutatnia a munkáltatói 

jogkör gyakorlójának. Az intézmény 
vezetésével megbízott magasabb 
vezető mentesül a tanfolyam elvég-
zésének kötelezettsége alól, ha jo-
gász vagy közgazdász szakképzett-
séggel rendelkezik, vagy a fentebb 
említett képzést a vezetői megbí-
zását megelőzően elvégezte, és azt 
okirattal igazolja.

A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
l Óbuda-Békásmegyer kulturális éle-

tének, intézményrendszerének is-
merete

l hazai és uniós pályázatok lebonyolí-
tásában szerzett tapasztalat

a főváros művészeti életének, intéz-
ményrendszerének ismerete

l felsőfokú kulturális menedzser kép-
zettség

l gazdasági szakirányon szerzett fel-
sőfokú végzettség

l hasonló munkakörben szerzett 5 
éves vezetői tapasztalat

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör legkorábban 2022. decem-
ber 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 
A pályázat benyújtásának határideje 
a közzétételtől számított 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Csépányi Andrea 
kulturális és turisztikai referens nyújt 
a 06/1/437-8553-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata, Közne-
velési és Kulturális Főosztály címére 
történő megküldésével (Budapest III. 
Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 1033 Budapest, Fő tér 4.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óbudai 
Múzeum, igazgatói pályázat”. Szemé-
lyesen a 1033 Budapest, Fő tér 4. szám 
alatt a Köznevelési és Kulturális Főosz-
tályon. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejárta után, az ezt 
követő 30 napon belül összehívott bi-
zottság írásban foglalt véleményét 
mérlegelve, a következő képviselő-tes-
tületi ülés.
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pá-
lyázatokról a bizottság írásban foglalt 
véleményét mérlegelve, a pályázati 
határidő lejártát követő hatvan napon 
belül, vagy ha e jogot testület gyakorol-
ja, a következő ülésén dönt. 
A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a www.obuda.hu honlapon 
szerezhet.

A pályázat kiírásának dátuma: 2022. szeptember 23.

www.obuda.hu
A teljes, hivatalos pályázati  

kiírás megtalálható:

III. KERÜLETI  
HORVÁTOK!

FELHÍVÁS

KOMPOSZTÁLÓVAL A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

Mit jelent  
a klímatudatos 
étkezés?

Bizonyították a civil 
munka fontosságát
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Nagy érdeklődés mellett osztották ki ok-
tóber elsején, szombaton azokat a muskát-
likat, amelyek eddig kerületünk köztereit 
díszítették. A még virágzó futómuskátlik 
megfelelő gondozás, átteleltetés után az itt 
lakók ablakait, erkélyeit díszítik majd jövő 
nyáron. Ilyen és ehhez hasonló projektjei-
nek köszönhetően kapta meg korábban Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat a Klímaba-
rát Kerület Díjat.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
ebben az évben már második alka-
lommal biztosított térítésmentesen 
zöldhulladékgyűjtő zsákot a kerü-
letben élőknek. A zsák segítségével 
közösen tudjuk tisztán tartani köz-
területeinket, lakókörnyezetünket.

A sikeres pályázóknak szeptember 27-én 
és 28-án kiosztották a térítésmentes zöld-
hulladékgyűjtő zsákokat, amelyek segít-
ségével közösen tudjuk tisztán tartani 
lakókörnyezetünket és köztereinket. Az ak-
cióban az Óbuda-Békásmegyeren élők ház-
tartásonként térítésmentesen igényelhettek 
5 darab zöldhulladékgyűjtő zsákot.

A legklímabarátabb kerületként a kör-
nyezetbarát szemlélet Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat stratégiájának meghatározó 
eleme, ezért Burján Ferenc klíma-, fenn-
tarthatósági és környezetvédelmi ügyekért 
felelős alpolgármester kezdeményezésére 
2022-ben már második alkalommal szer-
vezte meg zöldhulladékgyűjtő zsák akcióját.

Az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
(FKF) a zöldhulladékot hetente egyszer, 
kerületünkben hétfőnként szállítja el, eh-
hez a szervezet munkatársai azt kérik, hogy 
a zsákokat az elszállítás napján legkésőbb 
reggel 5 óráig, járműveikkel megközelíthe-
tő, jól látható helyre helyezzék ki az ingat-
lanok elé.

Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete és az itt élők 
is rendszeresen találkoznak az-
zal a problémával, hogy sokan 
a kertjeikben, háztartásukban 
keletkező zöldhulladékot egy-
szerűen kirakják a közterüle-
tekre, mondván, hogy onnan 
úgyis elszállítják. A zöldhul-
ladék illegális elhelyezése 
azonban szabálytalan és bün-
tetendő, pontosan úgy, mint 
a kommunális vagy bármely 
más hulladék lerakása, ezen 
felül pedig kezelése és elszál-
líttatása indokolatlan mértékű 
feladatot és költséget jelent ke-
rületünk közteresei számára.

Az intézmény köztisztasági csoportjá-
nak munkatársai folyamatosan derítik fel 
az újabb és újabb helyszíneket, az elszállí-
tásban részt vesz a felügyelet gépjármű-el-
szállításra rendszeresített teherautója is, 

hogy egyszerre nagyobb mennyiségű zöld-
hulladék elszállítását tudják megoldani. 
A frekventáltabb helyszíneket visszatérően 
ellenőrzik, és mobil kamerák segítségével 
igyekeznek megelőzni az újabb hulladékle-
rakásokat.

Sok esetben azonban érdemes a kertek-
ben, a fa alatt hagyni a lehullott faleveleket, 
hiszen azzal tápanyagot adunk a talajnak, 
és téli védelmet is nyúltunk az élőlények-
nek, ráadásul komposztálhatjuk is.

Zöldhulladékgyűjtő  
zsák: a helyes és  
szabályos megoldás

A LAKÓKHOZ 
KÖLTÖZTEK  
A MUSKÁTLIK

1. Októberben a nővényeket metszőollóval metsszük vissza 10-20 centiméterig.
2. A téli időszakban a töveket tartsuk maximum 12 Celsius fokon, 
de az optimális hőmérséklet 8-10 Celsius fok.
3. Lehetőleg világos helyet biztosítsunk a növényeknek, 
és elég, ha havonta egyszer-kétszer öntözzük őket.
4. Tavasszal a növényeket tegyük ki napos, meleg helyre, 
így szoktatva vissza őket a kikeleti körülményekhez.

HOGYAN TELELTESSÜK A FUTÓMUSKÁTLIT?

Pályázzanak ingyenes 
komposztáló edényre!
Burján Ferenc klíma- és környezetvédele-
mért felelős alpolgármester kezdeménye-
zésére önkormányzatunk idén is meghirdeti 
komposztálási programját, amelyben kom-
posztáló edény igénylésére van lehetőség. 
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezik 
a III. kerületben kertes ingatlannal vagy 
telekkel, ahol az összegyűjtött komposzt 
hasznosítható, felhasználható, illetve a pá-
lyázó részt vesz a komposztálási program 
keretein belül megvalósuló szakmai előa-
dáson. Ingatlanonként 1 db 340 literes kom-
posztáló edény igénylésére van lehetőség. 
Jelentkezni október 14. 12 óráig lehet az obu-
da.hu internetes oldalon található űrlap ki-
töltésével.
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Tavaly hívták életre hagyomány-
teremtő szándékkal a Békási Pik-
niket, az ingyenes rendezvényre 
pedig idén is koncertekkel és családi 
programokkal várták szeptember 
23-25. között a békásmegyerieket. 

Gyakorlott piaclátogatók tudják, egy hagyo-
mányos vásári forgatag közösségi élmény 
is. Míg egy szupermarketben – szó szerint 
futószalagon – az ember inkább csak letudja 
a nagybevásárlást, egy piaci hétvége déle-
lőttje lelassulni is segít. Egy kávé mellett 
válthatunk néhány szót a környékbeli isme-
rőseinkkel, vagy épp megvitathatjuk az élet 
nagy kérdéseit a hentesnél vagy a zöldsé-
gesnél. Hasonló közösségi élményt adnak 
a piacokon szervezett különböző kulturális 
programok is.  Krébesz Dániel, az Óbu-
da-Békásmegyer Piac igazgatóságának ve-

zetője, a Békási Piknik életre hívója elmond-
ta, a békásmegyeri piac esetében a felújítás 
után kifejezetten cél volt egy közösségi tér 
létrehozása, amely segít összehozni a bé-
kásmegyerieket. „Ezért rendeztünk a nyá-
ron sportnapot, és ezért szerveztük meg már 
második alkalommal a Békási Pikniket is, 
amelyen most is a családi programok voltak 
a legnépszerűbbek” – tette hozzá.  

A péntek esti nyitókoncerten a Kitti Live 
zenekar slágerfeldolgozásai adták meg 
a rendezvény alaphangját, a színpadról 
Robbie Williamstől a P. Mobilig változa-
tos repertoár izzította be a hűvös-nyirkos 
időben is elszánt közönséget. Másnap már 
igazi piachangulattal fogadta az érkezőket 
a piknik – a szombat délelőtti bevásárlós 
csúcsforgalomban a Cimbora produkció 
Békakirály című, interaktív bábelőadása 
szórakoztatta a nagy számban megjelent 

látogatókat. A gyerekek vehették birtokba 
a mindig népszerű ugrálóvárat, majd arcfes-
tés, lufihajtogatás, óriásbuborék-fújás várta 
őket. A délután érkező családok kisebb tag-
jait a Buborék zenekar koncertje táncoltat-
ta meg, a nagyobbaknak pedig a Made In 
zenekar esti fellépése kínált szórakozást 
a színpad előtti sörpadoknál. Másnap déle-
lőtt kerámiafestéssel és agyagozással zárt 
a programsorozat – Barna Zsombor délutáni 
bábelőadása, vagyis a Vitéz László Ángliá-
ban az eső miatt sajnos elmaradt, de a Béká-
si Pikniket remélhetőleg jövőre is megren-
dezik a békásmegyeri piacon.

Mint ismeretes, a mintegy negyven éve 
megépült, már akkor is átmenetinek szánt 
piacépületet 2017-ben bontották le, a felújí-
tott csarnoképületet és mélygarázst pedig 
2019-ben adták a Heltai Jenő téren. 

Szésza

BÉKÁSI PIKNIK, 
MÁSODSZOR Benépesült 

a békásmegyeri  
piac közösségi tere

Bárkinek a szekrényében lapulhatnak 
olyan megunt vagy már nem hasz-
nált, de még hasznosítható holmik, 
amiket mások örömmel vennének. 
Itt a lehetőség, hogy gazdára ta-
láljanak nem használt tárgyaik! 

Október 8-án, november 5-én és december 
10-én a Békásmegyeri Közösségi Ház előtti 
területen (Csobánka tér 5.) közösségi kipa-
kolót tartanak, amire mindenkit várnak sze-
retettel. 

Az árusításnak, persze, megvannak a sza-
bályai:

- Nem lehet élő állatot, élelmiszert, kézmű-
ves termékeket gyártói mennyiségben és új 
terméket árusítani. Kereskedelmi mennyi-
ségű holmi árusítására nincs lehetőség.

- Árusítani csak előzetes regisztrációval 
és III. kerületi lakcímkártya helyszínen tör-
ténő bemutatásával lehet.

- Az árusok csak a Közösségi Ház által 
biztosított 36 db 82 X 136 cm-es műanyag 
asztalra pakolhatnak ki, de további kellé-
keket (pl. fogas, doboz, terítő, napernyő) 
az árusítók igény szerint hozhatnak maguk-
kal. Saját holmik eladásánál évi hatszázezer 
forintos bevételig nem kell adót fizetni. 

- A helyszínt csak gyalogosan lehet meg-
közelíteni, ezért a szervezők azt kérik, eh-
hez mérjék az eladni kívánt holmik meny-
nyiségét.

- Nagyméretű, szállítást igénylő holmikat 
hirdethetik az információs asztalnál kihe-
lyezett táblán a kipakoló ideje alatt.

- A holmik kihelyezése és elpakolása 
az eladók feladata, az áruk biztonságáért 
nem vállalnak felelősséget. Kipakolás reg-
gel 8.00-9.00 között, a vásár 9.00–12.00 
óráig tart nyitva, elpakolás 12.00–13.00 
óráig lehetséges. A megmaradt holmikat 
a résztvevők nem hagyhatják a helyszínen. 

A részvétel ingyenes. Regisztrálni a trup-
pel.mariann@kulturkozpont.hu e-mail-cí-
men lehet. A regisztráció kizárólag visz-
szaigazoló email-t követően lesz érvényes, 
melyben megküldik a biztosított asztalszá-
mot. Asztalkiosztás a regisztráció sorrend-
jében történik. 

Szintén október 8-án az Óbudai Kultu-
rális Központba is várják az érdeklődőket, 
ahol Babaruhabörzét rendeznek reggel 9 
és 13 óra között.  Aki eladna, a börze heté-
nek hétfőjén jelentkezhet személyesen az in-
formációs pultnál. A belépés ingyenes.

Kipakolóvásár Békásmegyeren

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 helyiségek 
és telekingatlanok tulajdonjogának ér-
tékesítésére Budapest Főváros III. ke-
rület, Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata Képviselőtestületének, valamint 
Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonnyilat-
kozat-kezelő Bizottságának határozatai 
alapján

Értékesítésre kerülő helyiségek:
1035 Budapest, Berend u. 18. pinceszint, 
18529/6/A/49 hrsz-ú, 71 m2-es egyéb he-
lyiség
Irányár: 6.600.000.- Ft (ÁFA mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
660.000.-Ft
1033 Budapest, Bogdáni út 20. B. lh. pin-
ceszint, 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
1039 Budapest, Hunyadi u. 58-60. B. ép. 
pinceszint, 62976/0/B/1 hrsz-ú raktár, 
alapterülete: 22 m2 
Irányár: 4.300.000.- Ft (ÁFA mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 430.000.-
Ft
1039 Budapest, Kabar u. 5. földszint, 
64057/3/A/124 hrsz-ú egyéb helyiség, 
alapterülete: 63 m2 

Irányár: 29.860.000.- Ft (ÁFA mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
3.000.000.-Ft
1032 Budapest, Kiscelli u. 76. C. lh., 
17309/0/C/1 hrsz-ú iroda, raktár, alapterü-
lete: 143 m2 
Irányár: 18.200.000.- Ft (ÁFA mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
1.820.000.-Ft
1033 Budapest, Meggyfa u. 19. pinceszint, 
18529/25/A/38 hrsz-ú, 155 m2-es egyéb 
helyiség, óvóhely  
Irányár: 19.800.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
2.000.000.-Ft
1035 Budapest, Raktár u. 56. pinceszint, 
18726/12/A/42 hrsz-ú, 59 m2-es egyéb he-
lyiség, óvóhely
Irányár: 6.100.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
610.000.-Ft
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
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
1033 Budapest, Zab u. 4., 18910/77/A/51 
hrsz-ú iroda, alapterülete: 78 m2 
Irányár: 33.530.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
3.400.000.-Ft
Értékesítésre kerülő telekingatlanok:
1037 Budapest, Laborc köz 16844/3 hrsz-ú 
kivett beépítetlen terület, területe: 2.708 
m2 
Irányár:  86.600.000,- Ft + 27 % ÁFA
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
11.000.000.- Ft
1037 Budapest, Laborc köz 16844/4 hrsz-ú 
kivett csonkatelek, területe: 1.516 m2 
Irányár: 53.000.000,- Ft + 27 % ÁFA
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
6.700.000,- Ft 
1037 Budapest, Tarhos u. 85., 22007/3 
hrsz-ú kivett beépítetlen terület, területe: 
1.064 m2 
Irányár:  37.858.268,- Ft + ÁFA
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
4.800.000.- Ft
1037 Budapest, Ürömfű u. – Jeles u. között 
22175/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, 
területe: 1.705 m2 
Irányár:  33.800.000,- Ft + ÁFA
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
4.300.000.- Ft
1037 Budapest, Jeles u. 69., 22190 hrsz-ú 
kivett beépítetlen terület, területe: 1.931 m2 
Önkormányzati tulajdonrész: 220/800 tu-
lajdoni hányad, azaz 531 m2
Irányár:  11.755.905,- Ft (ÁFA mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
1.200.000.- Ft
1037 Budapest, Kőpor u. 50., Jutas u. 137., 
22348 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, 
területe: 2.335 m2 

Önkormányzati tulajdonrész: 220/800 tu-
lajdoni hányad, azaz 642 m2
Irányár:  33.708.661,- Ft + ÁFA
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
4.300.000.- Ft
1038 Budapest, Óbor utca, 65078/3 hrsz-ú 
kivett beépítetlen terület, területe: 480 m2 
Irányár:  10.080.000,- Ft (ÁFA mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 
1.000.000.- Ft

Jelen pályázati felhívás nem teljes körű, 
a részletes pályázati anyag elérhető 
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapokon. 

A pályázattal kapcsolatban további fel-
világosítást a részletes pályázati anyag 
megismerése után az Óbudai Vagyonke-
zelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási 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 hon-
lapokra, valamint a következő internetes 
hirdetési fórumokra: ingatlan.com, buda-
pest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

obuda.hu
ovzrt.hu

A hivatalos pályázati kiírás 
teljes szövege és mellékletei:

Amióta ember él a földön, az időseket mindig ki-
emelt tisztelet és megbecsülés övezte. Óbuda-Bé-
kásmegyer idősbarát önkormányzat: a rezsitámo-
gatással rajtuk is segít, próbálják védeni őket attól 
az elképesztő áremelkedéstől és energiaár-emelke-
déstől, amit a hibás kormányzati politika okozott. 
Ezentúl a kerületi idősek számára rendezvényeket, 
programokat, közösségi találkozókat szervez, hogy 
közösségként, együtt éljenek át boldog órákat, napo-
kat. Az idősek világnapja alkalmából pedig október 
4-én, kedden állófogadással egybekötött zenés ün-
nepi műsorra hívta nyugdíjas polgárait. Az önkor-
mányzat arra bíztat minden regionális szervezetet, 
civil közösséget, hogy ne hagyja parlagon az óbu-
dai idősek tapasztalatát, tudását. Aki ugyanis ilyen 
hosszú időt megér, annak kivételes ismeretei van-
nak. Kincseket hordoznak a fejükben, szívükben, 
lelkükben. Ezek a kincsek pedig minden generáció 
számára hatalmas értékkel bírnak. Ne hagyja őket 
parlagon azért se, mert minden ember számára 
a legfontosabb, hogy értékesnek érezhesse magát.

Kincseket hordoznak
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Október 8. szombat 9.00 Babaruhabörze (Ingyenes.)
Október 9. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház
Október 10. hétfő 17.00 Pszichológiai előadás (Maróti Eszter előadása)
Október 11. kedd 9.00 Mentális felkészülés a szülésre-pszichológiai előadás 
(Ingyenes.)
Október 11. kedd 10.00 Kismamatorna
Október 11. kedd 15.00 Egy diplomata visszaemlékezései (Ingyenes.)
Október 12. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban - 
pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Október 12. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Október 12. szerda 10.30 Színház délelőtt: A kellékes – címszerepben:  Kern András
Vígjáték a Vígszínház és az Orlai Produkció közös előadásában.
Eberhard Streul kellékes-revüje nyomán Parti Nagy Lajos írt magyar darabot egy 
színházi kellékes nagy pillanatából, színházi estéjéből. Címszerepben: Kern András
Rendező: Ilan Eldad, producer: Orlai Tibor

Október 12. szerda 18.00 Életünk-egészségünk előadássorozat (Ingyenes.)
Október 13. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Október 13. csütörtök 19.00 Irodalmi kávéház – Molnár Piroskával
Október 14. péntek 20.00 Casablanca táncláz
Október 16. vasárnap 10.00 Alkotónap a Magyar Festészet Napja alkalmából
Október 16. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház
Október 17. hétfő 17.00 Pszichológiai előadás (Simon Gábor előadása)
Október 18. kedd 9.00 Mentális felkészülés a szülésre-pszichológiai előadás 
(Ingyenes.)
Október 18. kedd 10.00 Kismamatorna
Október 19. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban-
pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Október 19. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Október 20. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Október 21. péntek 18.00 A Magyar Festészet Napja - T-Art kiállítás megnyitó
Október 22. szombat 19.00 ÓKK születésnapi koncert: Korda György  
és Balázs Klári (Ingyenes.) Betelt!

Október 7. péntek 19.00 Göttinger Pál: Szénakutyák (Ingyenes.)
Október 8. szombat 16.00 Hangszersimogató klub
Október 8. szombat 18.30 Hangutazás és hangfürdő
Október 14. péntek 19.00 Sinkotta
Improvizált színházi előadás 60 percben.
Az improvizáció segítségével olyan egész estés történet “megírására” teszünk 
kísérletet, amely történetben mi nézők is magunkra ismerünk, utána – vagy 
közben – talán elgondolkozunk.
Kísérlet arra, hogy bemutassuk, hogy minden mindennel összefügg és minden 
lehet inspiráció, ha nyitott szemmel járunk!
Játszók: Czidor Katalin, Bogdán Tihamér, Horváth-Töreki Gergely

Október 7. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
Október 7. péntek 18.00 Hedry Mária: Útvesztő – ősbemutató– (Ingyenes.)
Október 8. szombat 10.00 Mesés hétvégék – (Ingyenes.)
Október 8. szombat 16.00 A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack - 
avagy Katinka kertje
Október 15. szombat 18.00 Maskarás Beatrix: Ember és fa  
Október 16. vasárnap 10.00 Kakaómese - Bambi (1942)
Október 22. szombat 12.00 VI. Latin-amerikai fesztivál (Ingyenes.)
A dél-amerikai országok zenéiből, táncaiból és gasztronómiájából kapunk ízelítőt.
12.00 Nemzetek konyhája - Bemutatkozik: Kuba, Mexikó, Peru, Venezuela, 
Argentína
14.00 – 17.00 Zenés, táncos kavalkád
Fellépnek: La Movida – kubai együttes, Migue Serra – kubai tánc 
animátor, Lucas és Judit – argentin tango páros, Alex Torres – perui 
gitáros, Grupo De Danza Andina Sonqoy Tusuy – perui tánccsoport, Leanna 
Finol – venezuelai énekesnő, Capoeira – brazil tánc

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Mátyás király út 11-15. 
Tel.: 240-0752, 
www.kulturkozpont.hu,
instagram: @kulturkozpont

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

3K
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. 
Tel.: 247-3604, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: 3k_kulturkozpont
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A III. kerületi önkormányzat összehoz-
ta a kellemest a hasznossal: szep-
tember 24-ére, szombatra padfestési 
akciót hirdetett a Silvanus sétány 
kis játszóterére, az esemény pedig 
egyben szépségverseny is volt. 

A játszótéren és azzal szemben található 
padok bár kopottak voltak, azért koránt-
sem használhatatlanok, mindössze egy kis 
csiszolásra és festésre szorultak. Az önkor-
mányzat adta az eszközöket és a festéket, 
az indulóknak csak a lelkesedést és a kreati-
vitást kellett maguknak vinniük, és persze, 
arról kellett gondoskodniuk, hogy megfele-
lő öltözetben érkezzenek, amit nem féltenek 
attól, hogy festékes lesz. 

A padfestés iránt olyan nagy volt az érdek-
lődés, hogy négy nappal az esemény előtt 
a 11 padból már csak két szabad maradt. 
A padfestéssel értékes bútoráruház-utal-
ványt, illetve cukrászda-kupont lehetett 
nyerni. 

A festőverseny aztán remek hangulatban 
telt, minden jelentkező eljött, így minden 
padot le tudtak festeni az érdeklődők. Volt 
olyan pad, ahol csak egy jelentkező festett, 
volt olyan, ahol egy egész kis ovis csoport 
alkotott együtt. 

A jelentkezők nagyon elégedettek vol-
tak a kapott festékekkel és eszközök-
kel. Az önkormányzat figyelt arra, hogy 
a festékek megfelelő minőségűek legyenek, 
és minden szükséges szín kikeverhető le-
gyen. A festékből korlátlanul használhattak 
a jelentkezők, de az önkormányzat emellett 
biztosított takarófóliát, gumikesztyűt, ecse-
tet, hengert és csiszolópapírt is. 

Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. lapunknak elmondta, bíznak 
benne, hogy a vidám, színes festésekkel 
felújított padokat ezután mindig öröm lesz 
használni. Az eseménnyel kapcsolatban sok 
visszajelzés érkezett hozzájuk, hogy a kerü-
let számos pontján lenne szükség még ilyen 

akcióra, mind a padok megújítása, mind 
a közösségépítő jellege miatt. 

„A városmarketing projekt keretében 
a Silvanus sétányon zajló padfestés volt 
az első akció 2022-ben. Terveink szerint 
még az idei évben megnyitunk néhány hétre 
egy újrahasznosított köztéri elemeket is fel-
használó pop-up parkot a Matróz utcában. 
Tervezünk még az idei évben egy közösségi 
aszfaltfestést, de ennek megvalósítása erő-
sen függ az időjárástól, valamint év végéig 
készül Óbuda-Békásmegyer első „hangsé-
ta” útvonala is” – tették még hozzá, tehát 
lehet további festésre készülni. 

A kész padokat aztán értékelte a polgár-
mester is: „Fantasztikus alkotások születtek! 
Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott 
és részt vett a III. kerületi Önkormányzat 
programján. Öröm volt látni, milyen lelke-
sedéssel dolgoztak a résztvevők, és öröm 
volt látni azt is, hogy a kissé kopottas padok 
hogyan születnek újjá!”

aradi

Feldobták a játszóteret



PROGRAMOK
Budapest ókori öröksége 2022. október 9., 16.
A séták során az Aquincumi Múzeum munkatársai kalauzolják az érdeklődőket az egykori aquincumi településkomplexum területén. A séták időpontjai és témái: 
október 9. (10:00-11:00): Hercules villa (találkozó: Hercules villa, Meggyfa utca 21.), a vezetést tartja: Dr. Kirchhof Anita, az Aquincumi Múzeum régésze; október 16. (10:00-
12:00): A polgárváros (találkozó: Graphisoft Park sorompó, Záhony utca 7.), a vezetést tartja: Dr. Láng Orsolya, az Aquincumi Múzeum igazgatója. A program ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a választott séta előtti csütörtökön 14:00-ig lehetséges az aquincum@aquincum.hu e-mail címen.
Aquincum útra kel! - utazó múzeum 2022. október 3. – november 11.
Az utazó múzeum célja, hogy azok a hátrányos helyzetű általános iskolás és gimnazista diákok is, akik nem, vagy csak nehezen jutnának el a múzeumba, 
megismerhessék a főváros római kori örökségét. Az iskolákban tartott program kiegészíti a tananyagot, emellett segít a római korban való hatékonyabb elmélyülésben. 
A programon való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, legalább 2 héttel a kívánt időpont előtt regisztráljanak az aquincum@aquincum.hu e-mail címen.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
Legyél te is az ókor mérnöke – tudás- és élménykuckó 2022. október 31-ig
Mit gondolsz, szeretett Arkhimédész fürdeni? Ha nem tudod, de szeretnéd megtudni, vagy, ha tudod, de többet akarsz tanulni, szeretettel várunk az Aquincumi  
Múzeum tudás- és élménykuckójába.
Minden út Rómába Aquincumba vezet 2022. december 31-ig
Időszaki kiállításunkon a Római Birodalom szárazföldi és vízi útjain kalauzoljuk végig látogatóinkat.
H.A.S. - háromfogásos gyomortörténelem 2023. december 31-ig
Kiállításunk címének feloldása: H(alózni) A(lapvető) S(zükséglet), azaz a táplálkozásról, mint az emberi élet alapfeltételéről lenne szó. A kiállítás  
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

AQUINCUMI MÚZEUM 
ÉS RÉGÉSZETI PARK
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
+36-1-250-1650
aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu

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

Játszani örökké, komolyan – Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel - 
2022. október 7. 18.00 
Hölgyválasz rendezvénysorozatunk következő vendége a Pulitzer és Pro Óbuda 
díjas újságíró és író Schäffer Erzsébet. Az író- olvasó találkozó témája ezúttal: 
Játszani örökké, komolyan. A rendezvényen lehetőség lesz könyvvásárlásra 
és dedikálásra is.
Életre szóló esély - 2022. október 8. 10.00  
Játékos ismeretterjesztő bemutató 
az állatok védelméről, jogairól és 
esélyeiről az Országos Könyvtári 
Napok alkalmából. 
Várnak benneteket a Best Dog 
Kutyaközpont munkatársai, Gábor és 
Kata kutyáikkal, Cooperrel, Arvennel 
és Mignonnal. Kérünk mindenkit, 
hogy a kutyusaitokat most ne 
hozzátok magatokkal! 
Kata kötőklubja: szövetminták - 
2022. október 12. 17.00  
Várjuk a kötés iránt érdeklődőket, kezdőket és újrakezdőket! Az októberi 
alkalommal szövetminták készítését mutatjuk meg. A program ingyenes. 
Ezüst Bagoly olvasókör - 2022. október 14. 17.00  
Ha szívesen beszélgetne olvasmányélményeiről vagy kíváncsi rá, mások mit 
olvasnak, várjuk olvasókörünk következő ülésén. Az októberi beszélgetés 
témája: Dragomán György: Máglya. A program ingyenes. 
Öko-kreatív klub: Péksüti- és zöldségzsák - 2022. október 19. 17.00  
Olyan, péksütik és zöldségek tárolására alkalmas zsákokat varrunk, amit a 
vásárlás során újra és újra felhasználhatunk. Egy igazán öko-kreatív megoldás! 
A program ingyenes. 
Társasjáték klub - 2022. október 21. 17.00  
Dobd fel a péntek délutánt egy társasjátékkal! Hozd a barátaidat,  
a családodat vagy a szomszédokat és készüljetek jó kedvvel a hétvégére!   
A program ingyenes.

Nem játszunk az étellel! - 2022. október 11 - 2023. január 31. 
Máray Mariann gyerekkönyv illusztrátor zöldség-gyümölcs sorozatából 
láthatunk válogatást, amit a szerző a maga szórakoztatására kezdett el rajzolni. 
A képek idén bekerültek a Bolognai Nemzetközi Könyvvásár Illusztrációs 
kiállítási anyagába. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható.  
A program ingyenes. 
Nyitottan az irodalomra - Platán Olvasókör - 2022.  október 18.  17.30 
Ha egy jó könyv elolvasása után gondolataidat megosztanád egy olyan 
társaságban, amit a könyvek szeretete hozott össze, akkor köztünk a helyed! 
Beszéljük ki együtt aktuális kedvenceinket! Az olvasókörünk minden érdeklődő 
számára szabadon látogatható! Az októberi témánk: Kedvenc könyvünk. A 
program ingyenes. 
Halloween-i Móka Műhely - 2022. október 21. 17.00 
Készítsd el egyedi halloween-i dekorációdat és játékodat kreatív családi 
műhelyünkben! Mi az, amire számíthattok? Papírból készült rémisztő 
denevérekre, pókokra, dekorációs tökökre és még sok más ijesztő figurára. Az 
elkészítésben Milner Angéla foglalkozásvezető segít.
Ajánlott korosztály: 5-8 éves korig. A családi program ingyenes. 

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR 
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 Email: platan@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu 

Egy húron pendülünk-Zenés baba-mama foglalkozás - minden héten 
szerdán 9.30-10.00 
A foglalkozásokon az édesanyák és édesapák óvodáskor előtti 
kisgyermekekkel zeneterápiás szemléletben megtapasztalhatják a közös 
játék és éneklés kapcsolatépítő és felszabadító erejét. A foglalkozást vezeti: 
Iván-Vidovics Teréz zeneterapeuta 
Ár: 1000 Ft családonként. 
Kapcsolat: egyhuron@spiritusvocis.hu
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Október 8. szombat 9.00-12.00 Békásmegyeri közösségi kipakoló (Ingyenes.)
Október 8. szombat 18.00 Koós Réka és a Studio11 Ensemble koncertje 
Október 15. szombat 11.00 Szombati meseszínház – Boribon cicája - 
Nefelejcs Bábszínház
Október 21. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Csobánka tér 5. 
Tel.: 243-2432, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: bekasikozhaz

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2022. október 7-16. TÁGRA ZÁRT TEREK – kiállítás a BKSZC Kreatív 
Technikum diákjainak vizsgamunkáiból a Budapesti Dizájn Hét keretében
Az összeállítás egy izgalmas kísérletnek tekinthető, melyben a kortárs építészet 
formai kialakítása a különböző technológiai megoldásokra asszociál. A ruhák 
és kiegészítők struktúráját a lézervágott és 3D elemek adják. A határtalan 
képzelet tematikát a diákok főként illusztrált könyveken, plakát sorozatokon, és 
társasjátékokon keresztül mutatják be. A tanulók saját egyéni látásmódjukat 
felhasználva valósították meg vizsgaremekeiket, és alkották meg kész 
nyomdatermékeiket és makettjeiket.
PROGRAMOK:
2022. október 7., péntek 16.00-17.30 A TÁGRA ZÁRT TEREK c. kiállítás 
megnyitója 2022. október 13., szerda 16.00-17.00
Goldberger Galaxis – tárlatvezetés a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
A Goldberger… Család, textilgyár, brand. Egy világhírű magyar gyár és a 
mögötte álló tragikus sorsú család történetét ismerhetik meg tárlatvezetésünk 
résztvevői.
A tárlatvezetés a Goldberger recepciójáról indul, időtartama kb. 60 perc. A 
tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 20 fő. Regisztráció szeptember 20-tól: 
programok@obudaimuzeum.hu.

GOLDBERGER TEXTILIPARI 
GYŰJTEMÉNY
1036 Budapest, Lajos utca 136-138. 
tel.: 1/250-1020
www.textilmuzeum.hu
facebook.com/goldbergermuzeumÓBUDAI 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
Szávoszt Katalin, iparművész-grafikus alkotásai – minitárlat
PROGRAMOK:
2022 október 8., szombat 11.00-13.00 „Isten veletek, ti boldog Vendelinek” – 
múltidéző séta Óbudán az eltűnt kiskocsmák nyomában, a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja keretében
Az Óbudai Múzeum történeti és gasztronómiai sétáján a látogatók bepillantást 
kaphatnak az óbudai kiskocsmák, vendéglők, kávéházak világába.
A séta az Óbudai Múzeum recepciójáról indul, időtartama kb. 2 óra.  
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 25 fő. Regisztráció szeptember 22-től: 
programok@obudaimuzeum.hu.
2022. október 13., csütörtök 11.00-12.30 és október 27., csütörtök 16.00-17.30
1000 év Óbudán – tárlatvezetés a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
A tárlatvezetés során megismerkedünk Óbuda ezeréves történetével a középkortól 
a rendszerváltásig. A tárlatvezetés az Óbudai Múzeum recepciójáról indul, 
időtartama kb. 90 perc. A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 15 fő. Regisztráció 
szeptember 27-től: programok@obudaimuzeum.hu.
2022. október 19., kedd 11.00-11.50 Pincetúra kicsit másképp – tárlatvezetés a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
Az Óbudai Múzeum pincéjében látható kiállítás a mai Fő téren állt két középkori 
templom történetét mutatja be. 
A tárlatvezetés az Óbudai Múzeum recepciójáról indul, meleg felső ajánlott.  
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 15 fő. Regisztráció szeptember 20-tól: 
programok@obudaimuzeum.hu.

2022. október 15., szombat 14.00-15.00 Goldberger Leó, a textilgyáros zseni – 
szubjektív tárlatvezetés Guba Ildikóval, a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében  
Guba Ildikó könyve egyszerre igényes szakmunka, valamint érdekfeszítő 
és megrendítő olvasmány. Ezen a tárlatvezetésen a két világháború 
közti időszak gazdasági- és közéletének e kiemelkedő, a „Goli” 
világhírnevét megalkotó személyét mutatja be az érdeklődőknek.  
A tárlatvezetés helyszíne a Goldberger 4. termében lesz, időtartama kb. 60 perc. 
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 20 fő. Regisztráció szeptember 27-től:
programok@obudaimuzeum.hu.
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ÚJVONAL MKE képgrafika kiállítása
ÚJ VONAL címmel az Esernyős Galéria és a 150 éves Magyar Képzőművészeti 
Egyetem közös kiállításán az MKE Grafika Tanszék képgrafikus hallgatóinak 
munkái tekinthetők meg. Megnyitó: 2022. szeptember 30., péntek - 17:00  óra
A kiállítás 2022. október 29-ig tekinthető meg.  Helyszín: Esernyős Galéria 
CHI KUNG edzés 2022. október 4., 11., 28., 25.,  8:30 – 9:30
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti, hogy a 
III. kerületi lakosság figyelmét ráirányítsa az egészséges és aktív életmód 
fontosságára. A sport népszerűsítésének keretein belül a harcművészet 
szerelmeseit megörvendeztetjük egy 4 alkalomból álló ingyenes reggeli Chi 
Kung edzéssel.  A részvétel ingyenes. Kezdés: 8:30.
Találkozó helye: Fő tér, Szinbád rendezvényterem
Lélek és művészet 2022. október 11., kedd 18:00-20:00
Kedd esti Beszélgetőkör az Esernyősben
Vezeti: Jankó Judit pszichológus, art coach művészeti író
Emberi Kapcsolatokról, kapcsolódásokról beszélgetünk, miközben 
megismerkedünk egy neves képzőművész életútjával és alkotásaival. 
Tamara de Lempicka – Új női szerepe. Egy nő is lehet sztárfestő.  A női test 
ábrázolásában új szemléletet hozott: intim helyzetekben, erős egyéniségű, 
modern nőket mutatott meg. Helyszín: Kamara terem.  Jegyár: 2500 Ft

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. szeptember 17. – 2022. december végéig:
Kunibert Fritz: “Egység a Kettősségben” című időszaki kiállítás

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

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS 
ÉS SPORT NONPROFIT KFT. 
1033 Budapest, Fő tér 2. 
Tel: +36 30/883-1953 | +36 30/546 1651
www.esernyos.hu 
www.facebook.hu/esernyos

Terasz Live - Kiad 2022. október 12., szerda 19:00 - 20:00
A Kiad egy 2021-ben indított szólóprojekt, Oláh Róbert (Csikk, Solidmen) 
frontember egyszál akusztikus gitárra írt, vagy átírt dalaival a főszerepben.
Helyszín: Esernyős terasz. A program ingyenes!
Gurulós séta 2022. október 14., péntek 10:00 – 12:00
Sétáljatok velünk Békásmegyer szívében!
Egy kellemes őszi sétára hívjuk, s várjuk a babakocsival és kerekesszékkel 
érkezőket az akadálymentes közlekedésért! Találkozzunk 2022. október 14-én, 
9:45-kor a Békásmegyeri HÉV megálló mellett a Csobánka tér Ország út sarkán. 
A végcél a most megújult Hímző utcai játszótér, ahol új, különleges játékok hívják 
fel a figyelmet a környezettudatosságra, az egészségfejlesztésre.
A Guruló sétán résztvevőknek ajándékkal kedveskedünk a séta végén!
Ha segítségre van szükségetek a séta során, számíthattok kísérő kollégáinkra!
A séta ingyenes, maximum létszám: 20 fő, plusz kísérő, ha szükséges!
Érdeklődni: berenyi.petra@esernyos.hu
 Pünkösdfürdői családi futás 2022. október 15. 
Helyszín: Pünkösdfürdő park
 Pepita Playback Társulat – „Valaki mondja meg” 2022. október 19. 19:00 
Helyszín: Szindbád rendezvényterem

2022. október 7., péntek 19 óra Daloskönyv Párizstól Budapestig  
Schöck Atala estje 
Zongorán közreműködik: Szokolay Ádám
2022. október 9., vasárnap 11 óra Játékos muzsika
közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Különleges Tehetségek 
Osztályának zongora szakos növendékei. Felkészítő tanár: Eckhardt Gábor
Műsorvezető: Czigány György
 2022. október 13., csütörtök 19 óra Gitármuzsika Óbudán
Csáki András gitárestje
Közreműködik: Bálint János fuvolaművész
A program első felében a klasszikus gitár szóló repertoárjának mesterműveiből 
csendülnek fel meghatározó kompozíciók. A második félidőben Csáki Andás 
Bálint János fuvolaművésszel közösen lép színpadra
Sorozatszerkesztő, házigazda: Roth Ede.  Társrendező: Üveghang Bt.
2022. október 14., péntek 15 óra Hangolda
Vidám ismeretterjesztő játék dalokkal, hangokkal óvodás gyermekeknek.
Közreműködik: Kővári Eszter Sára - énekművész, pedagógus, Szlama 
Annamária/Peltzer Ferenc - gitárművész, pedagógus és más zenészek
2022. október 17., hétfő 19 óra Capriccioso bérlet / 1. | Korcsolán Orsolya
Közreműködik: Korcsolán Orsolya – hegedű, Anima Musicae Kamarazenekar, 
(művészeti vezető: G. Horváth László). A lengyel és magyar nép barátságuk, közös 
történelmi hányattatásuk mellett még egy dologban hasonlít: rengeteg felfedezni 
való klasszikus zenei remekmű rejlik tarsolyukban, amelyek a 20. század gazdag 
termései. Jegyek és bérletek kaphatók: www.jegy.hu
Belépőjegy: 3000 Ft, senior és diákjegy: 2000 Ft, bérlet: 6000 Ft, senior és diák: 4000 Ft
A sorozat következő koncertjei: 2023. január 28., szombat - Massimo Mercelli és az 
Anima Musicae; 2023. május 5., péntek – Szvit

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
KISKORONA7
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
Tel: 250-0288
E-mail: info@obudaitarsaskor.hu
Jegypénztár: informacio@obudaitarsaskor.hu 
www.obudaitarsaskor.hu

kulturális programok 28

Az elmúlt években többször is felbuk-
kant a vízparton, tavaly májusban  már 
nevet is kapott, a Fellini Kultúrbisztró 
pedig időről-időre lefilmezi, és ki is 
posztolja a lájkmágnes cukiságbom-
bát, így aztán bárki megtekintheti 
Robin Hódot, amint a Dunán sod-
ródó ágakat, lombokat dézsmál.  

Miután megtekintettük a legutóbbi felvé-
telt az elhíresült vízparti rágcsálóról, lázas 
oknyomozásba kezdtünk, és mint kiderítet-
tük, a hódok nagyjából 5-6 éve visszatérő 
vendégek a Szentendrei-sziget déli csücske 
és a Római part környékén. A Főkert hon-
lapja szerint is rendszeressé vált az eurázsiai 
hód (Castor fiber) jelenléte, felbukkanásukat 
a megrágott és kidőlt fatörzsek is jelzik. Né-
hány óbudai blogger hódvárakat és üregeket 
is felfedezni vélt a környéken.

A barna bundájú, tömzsi jövevényről két 
éve már az Óbudai Anziksz is beszámolt, 
és nagyjából ugyanekkor posztolt róla elő-
ször a Fellini Római Kultúrbisztró is. Kö-
zösségi oldalukon tavaly már névadási pá-
lyázatot is kiírtak az állat elkeresztelésére 
– a kommentszekcióban népszerű lett Nagy 
Sándor, a hódító, Hód Sándor, a nagyító, Ifj. 

Hódi Pamela, Hódini, Rágcsa és Lölő, a hód 
is, de végül Robin Hód lett a nyertes. Robin 
Hód pedig úgy tűnik, immár turistalátvá-
nyosságnak is számít, legalábbis a Római 
partra látogatók körében egyre népszerűbb 
program a hódspotting. 

Az eurázsiai hódok a 19. század derekára 
teljesen kipusztultak Magyarországról, majd 
harminc éve bukkantak fel újra hazánk fo-
lyópartjain. A tudatos visszatelepítésnek is 
köszönhetően a magyarországi hódok száma 
jelenleg a becslések szerint 10 ezerre tehető. 

A római part titokzatos kedvence
Robin Hód, a turistalátványosság

Október 22-én szemétszedési akcióra várunk mindenkit, 
akinek fontos a Római-part tisztasága. 

Időpont: 2022. október 22. szombat, 9.30 óra
Találkozási pont: Óbuda - Pénzügyőr Se. Sporttelep, 
Kossuth Lajos üdülőpart 15-17.

A szemétszedéshez szükséges kesztyűkről, 
szemeteszsákokról és a szemét elszállításáról 
az önkormányzat gondoskodik.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK 
– TEGYÜNK EGYÜTT A RÓMAI-PART 
TISZTASÁGÁÉRT!

TEGYÜNK EGYÜTT 
A RÓMAI-PART 
TISZTASÁGÁÉRT!
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BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 
Főszerkesztő: Pion István • Szerkesztő: Aradi Péter • Tördelőszerkesztő: Tóth István Gergely •  
Kiadja Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. • e-mail: obudaujsag@esernyos.hu • Nyomdai 
előállítás: Mediaworks Hungary Zrt., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Felelős vezető: Marancsik Roland • 
Megjelenik 60 ezer példányban Web: obuda.hu/blog/media_uj/obuda-ujsag •  
Hirdetés: hirdetes@esernyos.hu • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következő tervezett megjelenés: 2022. október 21.

REJTVÉNY

Szobafestés, mázolás, 
parkettázás, csempézés, 

vízszerelés, villanyszerelés, 
kőműves munkák-  

garanciával.

LAKÁS- 
FELÚJÍTÁS!

Halász Tibor  
generálkivitelező

06 1 202 2505 
06 30 251 3800

Óbudai általános  
iskolákba keresünk 

délutános takarítónőket 
napi 4 órás időtartamra.

Érdeklődni: 

számon lehet.

TAKARÍTÓT 
KERESÜNK

06 20 980 5616

HIRDETÉSEK
Minek nevezi a népi kalendárium október hónapot?  

A megfejtést a rejtvény fősorában rejtettük el.
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bérlemény címe

MMeeggttee--
kkiinntthheettőő
22002222..
1100..2277..
(csütörtök)

lift

mozgás-
korlátozottak 
számára 
alkalmas

m2 szoba
-szám

komfort
fokozat

alap
lakbér Ft/m2

ÓVN Zrt-nek 
fizetendő lakbér és
külön 
szolgáltatások díja

lakásbérleti díjba 
beszámítható

1 Ágoston utca 18. 7. 
emelet 72.

11:15-
11:30 van igen 32 1 összkomfortos 1017,. 45.184,-Ft 950.000,- Ft

2 Bálint György utca 11. 
9. emelet 28.

08:00-
08:15 van nem 56 1+2 fél összkomfortos 1017,- 85.680,-Ft 400.000,- Ft

  3 Bécsi út 86. 
1. emelet 7.

09:30-
09:45 nincs nem 32 1 komfortos 932,- 41.291,- Ft 900.000,- Ft

4 Berend utca 22. 
3. emelet  13.

11:30-
11:45 nincs nincs 37 1 komfortos 932,- 48.396,- Ft 1.050.000,- Ft

5 Folyamőr utca 6. 7. 
emelet 36.

08:30-
08:45 van igen 66 3 összkomfortos 1017,- 81.312,- Ft 700.000,- Ft

6 Gulácsy Lajos utca 1. 
fszint 3.

10:00-
10:15 nincs nem 73 3 összkomfortos 1017,- 86.008,-Ft 750.000,- Ft

7 Kaszásdűlő utca 9. 8.
emelet 80.

13:30-
13:45 van igen 51 1+2 fél összkomfortos 1017,- 82.977,-Ft 950.000,- Ft

8 Madzsar József utca 
3.  15. emelet 158.

08:30-      
08:45 van igen 31 1 összkomfortos 1017,- 60.357,-Ft 400.000,- Ft

9 Madzsar József utca 
1.   15. emelet 162.

08:45-
09:00 van igen 31 1 összkomfortos 1017,- 53.161,-Ft 550.000,- Ft

10 Margitliget utca 3. 
10. emelet 106.

09:30-
09:45 van igen 52 1+ 1 félösszkomfortos 1017,- 72.384,-Ft 500.000,- Ft

11 Meggyfa utca 27. 1. 
emelet 6.

12:00-
12:15 van igen 45 1+1 félkomfortos 932,- 62.190,-Ft 650.000,-Ft

12 Pablo Neruda utca 8.
3. emelet 15. 

10:30-
10:45 nincs nem 74 3 összkomfortos 1017,- 117.437,-Ft 300.000,- Ft

13 Pacsirtamező utca 
29. fszint 7.

09:45-
10:00 nincs nem 25 1 komfortos 932.- 37.925,-Ft 950.000,- Ft

14
Raktár utca 39-41. 2. 
ép. 3. lph. 3. emelet 
41.

11:00-
11:15 nincs nem 49 2

félkomfortos/ 
felújítás után 
komfortos

932,- 55.958,-Ft 
+ 4550,-Ft/fő 2.000.000,-Ft

15 Szentendrei út 131. 
fszint 2.

12:45-
13:00 nincs nem 33 1 komfortos 932,- 31.383,-Ft 950.000,-Ft

16 Váradi utca 1-5. 3. 
emelet 1. 

11:50-
12:10 nincs nem 34 1 komfortos 932,- 38.998,-Ft

+ 3910,-Ft /fő 1.250.000,-Ft

17 Lajos utca 104. 
1. emelet 23.

10:15-
10:30 nincs nem 41 1 komfortos 932,- 44.788,-Ft 1.100.000,-Ft

18 Bécsi út 203. 
1. emelet 2.

10:15-
10:30 nincs nem 49 1+1 félkomfortos 932,- 56.733,-Ft

+ 3.500,-Ft /fő 1.400.000,- Ft

19 Váradi utca 30. 
I.lph.1.emelet 1.

12:25-
12:40 nincs nem 37 1+1 félkomfortos 932,- 65.140,-Ft 1.500.000,- Ft

20 Dózsa György út 2. 
fszint 6.

11:30-
11:45 nincs igen 35 1

komfort 
nélküli/felújítá
s után 
komfortos

932.- 34.758,-Ft 1.250.000,- Ft

21 Lajos utca 104. 
1. emelet 20.

10:30.-
10:45 nincs nem 33 1 komfortos 932,- 36.049,-Ft 1.500.000,- Ft
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  B1 Flórián tér 3. 
1. em. 2/B. 10:00-10:15 nem nem 71 2 komfortos 932,-Ft 84.933,-Ft   350.000,-Ft

  B2 Folyondár utca 22-24. C.
ép. 1. em. 4. 11:00-11:15 nem nem 47 1+1 fél komfortos 932,-Ft 65.401,-Ft 1.300.000,-Ft

  B3 Juhász Gyula utca 10. 8. 
em. 79. 9:00-9:15 igen igen 50 2 összkomfortos 1017,-Ft 89.350,-Ft   850.000,-Ft

  B4 Laktanya utca 33. 
1. em. 1. 8:30-8:45 nem nem 78 2 komfortos 932,-Ft 125.736,-Ft 1.350.000,-Ft

  B5 Szindbád utca 2. 
5. em. 46. 9:45-10:00 igen igen 52 1+1 fél összkomfortos 1017,-Ft 84.280,-Ft 1.100.000,-Ft
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
AZ ÜRESEN ÁLLÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK FELÚJÍTÁSI 
KÖTELEZETTSÉGGEL, PIACI I. LAKBÉRFIZETÉSSEL,  
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÜRESEN ÁLLÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK FELÚJÍTÁSI 
KÖTELEZETTSÉGGEL, PIACI I. LAKBÉRFIZETÉSSEL, III. KERÜLETI 
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRLŐI SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 16. 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 
Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).

Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljá-
ból a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi 
azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), 
vagy azok másolatát mutassák be!

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.
hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 
2022.10.21. napjától Budapest Főváros III. Kerület Óbu-
da-Békásmegyeri Önkormányzatnak az óbudai bérla-
kásokról szóló lapjáról letölthetők (obudaiberlakas.hu), 
továbbá a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Buda-
pest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.) átvehe-
tők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályáza-
ton való részvétel ingyenes.

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások 
személyesen megtekinthetők a Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáiban és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a 
továbbiakban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Buda-
pest, Mozaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal 
együtt elérhetők az obudaiberlakas.hu oldalon és a Va-
gyonkezelő honlapján (www.ovzrt.hu). 

A Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer  

Önkormányzat Szociális, Egész-
ségügyi és Lakásügyi Bizottsága  

az Önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi lakások bérbeadására 

hirdet pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. október 26. 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 
Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).
Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljá-
ból a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi 
azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), 
vagy azok másolatát mutassák be!

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.
hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 
2022. október 7. napjától Budapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzatnak az óbudai bér-
lakásokról szóló lapjáról letölthetők (obudaiberlakas.
hu), továbbá a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 
Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 

2.) átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése 
és a pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázati ki-
írás és a lakásokról készült műszaki leírások személye-
sen megtekinthetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban 
és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiak-
ban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Budapest, Mo-
zaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt el-
érhetők az obudaiberlakas.hu oldalon és a Vagyonkezelő 
honlapján (www.ovzrt.hu).

A Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer  

Önkormányzat Szociális, Egész-
ségügyi és Lakásügyi Bizottsága  

az Önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi lakások bérbeadására 

hirdet pályázatot.

obuda.hu
ovzrt.hu

A hivatalos pályázati kiírás 
teljes szövege és mellékletei:

obuda.hu
ovzrt.hu

A hivatalos pályázati kiírás 
teljes szövege és mellékletei:

ASZTALOS!
Réz és rozsdamentes 

küszöbök beszereléssel. 
Zárak, kilincsek, pántok, 

zsanérok cseréje, régi 
ajtók, ablakok mázolása, 

szigetelése.

 06 20 381 6703
 06 1 251 9483

GÁZKÉSZÜLÉKEK 
JAVÍTÁSA!

Garanciával,  
korrekt árakkal. 

Horti Ákos

06 30 231 9179
06 1 367 0817
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A legfi nomabb magyar almák hazájából, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkező gyümöl-
csök kedvezményes vásárát hirdetjük meg a III. 
kerület lakosai számára, hogy a vitamindús, egész-
séges almákat közvetlenül a termelőktől tudják 
megvásárolni.

A kedvezményes almavásárra 2022. október 29-
én, szombaton kerül sor a III. kerület két pont-
ján. Az akcióban való részvételhez előzetes regiszt-
ráció szükséges.

A kedvezményes almavásár helyszínei 
és időpontjai:

– a Mókus utca és a Tanuló utca közötti területen 
8.00 és 12.00 óra között,
– a Csobánka téri szakrendelő mögötti parkolóban 
13.30 és 16.30 között.

A vásár során hét almafajtából választhatnak az 
érdeklődők. Az almákat előre kimérten, 7 kg-os 
papírtáskával lehet megvásárolni, a göngyölegért 
külön árat nem számítanak fel.

Az egységcsomagok ára – fajtától függetlenül – 
2500 Ft/papírtáska. (A vásár során a helyszínen 
lehetőség lesz bankkártyával is fi zetni.)

Választható almafajták:
1. Gála
2. Golden
3. Idared
4. Red Jonaprince (Jonagold)
5. Fujion
6. Red Delicious
7. Granny Smith

Egy-egy almafajtából a legkisebb vásárolható 
mennyiség: egy papírtáska (7 kg).

A regisztráció során, kérjük, jelezze:
– a választott alma fajtáját/fajtáit,
– a megvásárolni kívánt mennyiséget,
– az Ön által választott átvételi helyszínt.

Regisztrálni legkésőbb 
2022. október 23., vasárnap estig lehet:
– a www.obuda.hu/almavasar oldalon vagy
– a +36 1 437 8534-es telefonszámon.

 Az Ön által választott helyszínen a vásárlásra ren-
delkezésére álló idősávról visszaigazolást küldünk.

Várjuk Önöket szeretettel! 
Fogyasszunk a hideg hónapokban is fi nom, 
hazai almát, egyenesen a termelőktől!lehetőség lesz bankkártyával is fi zetni.)

KEDVEZMÉNYES
ALMAVÁSÁRLÁSI AKCIÓ
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