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Látni az ablakon  
kiröppenő angyalt

Évről-évre az Advent Óbudán prog-
ramsorozat utolsó hétvégéjének 
csúcspontja a Kaláka koncertje, 
amelyre idén december 18-án este 
várják a közönséget. Gryllus Dániel 
emellett hosszú ideje szervező-
ként is részt vesz a Fő téri adventi 
koncertprogram összeállításában 
– ennek apropóján beszélgettünk 
az idén 53 éves Kaláka zenekarról, 
adventről és karácsonyi dalokról.

 � Interjúnkra készülve eszembe jutott, hogy egy-
szer 1-est kaptam irodalomból a Kaláka miatt.  

Hogyhogy?

 � Tizedikben meg kellett tanulnunk A walesi 
bárdokot memoriterként, én pedig nem ké-
szültem rá külön, mert ismertem a Kaláka 
feldolgozását, fejből tudtam énekelni, ha 
szólt a háttérben a zene. Feleléskor viszont 
enélkül kellett felmondani a „dalszöveget”, 
úgyhogy simán belesültem.

Hallottam hasonlót, egy tévévetélkedőn 
Adytól a Párizsban járt az ősz volt a felad-
vány, a versenyző pedig megpróbálta fel-
idézni a verset, amihez a Kaláka-feldolgo-
zást dúdolta. 

 � Szóval a magyar költészet sok jelentős 
darabját már úgy olvassuk, hogy közben 
a Kaláka szól a fejünkben.

Tudni kell, hogy a költészet eleve énekelt 
műfaj volt évezredek óta, a régi költők el 
sem tudták képzelni a verseiket dallam nél-
kül. A könyvnyomtatás változtatott ezen, de 
a költészet sok szempontból ma is hangzó 
műfaj. Biztos, hogy a megzenésítés ad egy-
fajta irányt a versnek, valamennyire beha-
tárolja az értelmezését – de akkor is ez tör-
ténik, ha egy színész adja elő. Ugyanakkor 
a megzenésítés olyan irányokba is kinyitja 
a gondolatainkat, amelyekre egyébként 
lehet, hogy nem gondolnánk, ha némán  
olvasunk.

 � A Szabad-e bejönni ide betlehemmel a Ka-
láka egyik legsikeresebb albuma, a nagy-
közönség azóta a karácsonyi dalok jó ré-
szét a nagyszalontai betlehemes játékra 
hangszerelve ismeri.

Ha jól emlékszem Balázs (Radványi Balázs 
– a szerk.) vetette fel, hogy építsük az al-
bumot a Kodály által a múlt század elején 
gyűjtött betlehemes játék köré, és töltsük fel 
Kalákával. Weöres Sándor és mások ver-
sei, templomi énekek, magyar és külföldi 
népdalok, cseh és spanyol karácsonyi ének 
is helyet kapott benne, ezek lefordításá-
hoz megkértük Tótfalusi Istvánt, de még a  
Fanny  és Alexander Bergman-filmből is 
bekerült egy dal, és aztán az egészet a saját 
hangzásvilágunkba forgattuk. Az is felvető-
dött, hogy csináljunk ebből egy előadást – 
én azt hittem, legfeljebb karácsonykor meg 
a másnapján lehet ezt a műsort eljátszani, 
ehhez képest csak abban az évben 27-szer 
adtuk elő a Thália Színház nagyszínpadán, 

teltházzal, most pedig már nem tudom, 
hányszázadik előadásnál tartunk.

 � Az idei advent alatt is tele a Kaláka kon-
certnaptára, miközben az ünnep a befelé 
fordulásról, az elcsendesedésről is szól.

Igen, nekünk inkább karácsony után van 
időnk elcsendesedni… De mi nagyon sze-
retjük ezt az időszakot, ami idén különö-
sen cikkcakkos lesz: Ausztriában, Aradon, 
Brüsszelben és a Felvidéken is koncer-
tezünk, és mindenhová elvisszük az öröm-
hírt. Az is igaz, hogy kicsit változott az élet 
– három éve egy erdélyi turnén voltunk, 
és akkor Gyergyóban a pap bácsi egy temp-
lomban megjegyezte, hogy ők ilyenkor eze-
ket a karácsonyi dalokat még nem szokták 
ám énekelni. És tényleg, ha belegondolunk, 
az advent eredetileg böjti időszak volt, a ka-
rácsonyi ünnepkör december 25-én kezdő-
dött, és az újéven át vízkeresztig tartott – 
most pedig már november végén elkezdődik 
a nagyvárosi karácsonyozás a White Christ-
mas csillogásával. 

 � Hogy látja, a közönség az adventi nyüzs-
gésben le tud lassulni, meg tud érkezni lé-
lekben az ünnepi koncertekre?

A nyüzsgés a karácsonyi vásárok sajátossága, 
de ha egy csarnokban vagy vásárban játsszuk 
is el a műsort, a zene intimitása akkor is be-
vonzza az embereket. A karácsony egyszerű-
en bírja a strapát. Ha Bachot játszunk, meg-
hitt karácsonyi dalokat, azok is megtalálják 
az utat a lelkekhez az advent forgatagában is, 
ami képes feltölteni minket és a közönséget 
is. Az óbudai advent negyedik vasárnapján 
pedig, amikor itt játszunk a Fő téren, már 
egészen euforikus a hangulat.

 � Mi várható az idei koncerten?
Vannak programok, amiknél a közönség 
az új dalokra kíváncsi, a karácsonyi mű-
sor ebből a szempontból más, az ismert 
dalokat várja mindenki. A Szabad-e 
bejönni… albummal és más karácso-

nyi dalokkal készülünk, biztosan felhang-
zik majd a Gyertyagyújtó ének is, amely 
Lackfi Jánossal közös szerzemény – az Ég 
a gyertya ég dallamából kiindulva született 
meg a zene, János írt rá szöveget. Vele már 
nagyon régi az együttműködésünk, Kapol-
cson is együtt csináljuk a Kaláka versudvart 
már tíz éve. János az a fajta költő, aki szeret 
kötött formában, vagy éppen dallamra írni, 
néha pedig együtt születik a vers és a mu-
zsika. Az egyik Marczibányi téri karácso-
nyi koncertre ké-
szülve elküldtem 
Jánosnak egy 
dallamot, félóra 
múlva már küld-
te is rá a verset, 
amiből egy egész 
karácsonyi kol-
lekció született, 
ebből lett aztán 
a Tűz a havon 
albumunk. Já-
nossal most meg 
fog jelenni egy 
új lemezünk is, 
a pandémia ide-
jén a Várkert Ba-
zár felkérésére 
a húsvéti ünnepkör minden napjára írtunk 
egy dalt, ezt most kibővítettük – imádságos 
keretben szólalnak majd meg az adventi, ka-
rácsonyi, húsvéti és pünkösdi dalok.  

 � Ön nem csak fellépőként érkezik az óbudai 
adventre, a műsor összeállításában közre-
működik.

Elég régóta szervezek hasonlókat, jövőre 
már a 43. Kaláka Fesztiválra kerül sor, ez 
korábban a Diósgyőri várban kapott helyet, 

most már Egerben tartjuk, úgyhogy 
sok emberrel vagyok kapcsolatban, 

eléggé átlátom ezt a zenei műfajt. 
Örömmel vállaltam el vagy tíz 
évvel ezelőtt az óbudai advent 
szervezését is, hogy meghív-

hattuk többek közt a Szent Efrém Férfikart, 
de büszke vagyok a Romengo sikeres fellé-
péseire is, és hogy én adhattam ki először 
a lemezüket. Idén pedig már nagyon színes 
a műsor, kiváló könnyűzenészekkel is bő-
vült a program.

 � Gyerekkorából mi a legelső karácsonyi 
emléke?

Hűha, a legelső…? Minden karácsonykor 
énekeltünk, nagyapám, később az édesapám 

felolvasta Lukács evangéliumából az idevo-
natkozó passzust, most általában az öcsém 
szokta. Aztán csengetett az angyal, ahogy 
ma is szokott – de kiskorunkban el is hit-
tünk, hogy tényleg az angyalt halljuk, pe-
dig nyilván apu lopózott át a művelethez. 
Én még arra is emlékszem, hogy egyszer 
a csengőszó után beléptünk a szobába, 
ahol nyitva volt az ablak, és én még az an-
gyal lábát is látni véltem, amikor elrepült! 
A karácsonyi hangulat mindenesetre ma is 
ugyanaz, mint régen, ahogy a jászolban fek-
vő Kisjézus is örök.

Székely Szabolcs

Ünnepi beszélgetés Gryllus Dániellel

Fortepan / Urbán Tamás



„Van-e érzés, mely forróbban 
és sejtelmesebben megdobogtat-
ja az emberi szívet, mint az ün-
nep és a várakozás izgalma?” 
– írja Márai Sándor. Valóban, 
az advent az elcsendesedés, ma-
gunkba fordulás ideje. 

Megérint bennünket a kö-
zelgő ünnep varázsa, ilyenkor 
könnyebben nyílunk meg em-
bertársaink felé. Sokszor elég 
egy apró gesztus, mosoly, ked-
ves szó, hogy örömet szerez-
zünk másoknak.

Az advent a latin adventus 
szóból ered, jelentése megérke-
zés, tágabb értelemben a Jézus 
születésére való várakozást, 
a felkészülést, a reménykedés 
időszakát foglalja magába.

A második adventi gyertya 
például a reményt jelképezi, 
a messiás eljövetelének remé-
nyét. A remény segít szembe-
nézni az élet nehézségeivel, se-
gít legyőzni a sötétséget, segít 
abban, hogy jobbá váljunk ön-
magunk és embertársaink sze-
mében is.

Az Advent Óbudán ren-
dezvénysorozat egyik legfel-
emelőbb pillanata az adventi 
gyertya meggyújtása a díszbe 
öltözött Fő téren. Ilyenkor érez-
ni lehet a téren összegyűltek 
körében, hogy kicsit alábbhagy 
a zaj, kicsit mindenki önmagába 
tekint, és mindannyian érezzük 
az ünnep közeledtét.
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A REMÉNY  IDŐSZAKA

Az idei évben az első adven-
ti gyertyát Dr. Nagy Mihály, 
a Szent Margit Kórház főigaz-
gatója, a második gyertyát Tor-
dai Bence országgyűlési képvi-
selő, a harmadikat pedig Szabó 
Tímea, a kerület országgyűlési 
képviselője gyújtotta meg Ka-
rácsony Gergely főpolgármester 
és dr. Kiss László polgármester 
társaságában.

Budapest főpolgármestere 
emellett adományokkal is ér-
kezett: tartós élelmiszerekkel 
járult hozzá az önkormányzat 
adventi adománygyűjtéséhez.

Az Advent Óbudán rendez-
vénysorozatnak ebben az év-
ben is kiemelten fontos pillére 
az adventi adománygyűjtés, 
mely ebben az évben november 
25. és december 18. között va-
lósul meg. 

December 17-én és 18-án 
az Óbudai Kutyás Egyesület 
várja nagylelkű felajánlásaikat 
energiadús kutya- és cicatáp 
formájában, melyet az Ürömi 
Állatotthonhoz és egy legin-
kább rászoruló kelet-magyaror-
szági menhelyhez juttatnak el.



Egy szalmából készült Mikulás 
bukkant fel a Békásmegyeri Urnás 
Temető mellett az Óbor utcában, 
aminek máris rengeteg rajongója van. 

A különböző Facebook-csoportokban arra 
biztatnak minden felnőttet, hogy pakoljanak 
bátran édességet a zsákjába, a gyerekeket 
pedig arra, hogy vegyenek belőle nyugod-
tan, ha arra járnak. A Mikulás természete-
sen az Óbuda újság érdeklődését is felkel-
tette. 

 A szalmabábut Bécs Ágnes készítette 
a falubeliek segítségével. „Egy zalai falu-
ból, Pákáról származom. A lelkes fiatalok 
több zalai településen készítenek ősszel 
szalmabábukat, dekorációkat, ez adta az öt-
letet nekem is, ami a környékbeliek között 
gyorsan támogatásra talált” – mesélte Ág-
nes lapunknak. 

A Mikulás előtt egy szalmapár, Szalma 
Szepi bácsi és Rézi néni ültek ott egy rakla-
pokból eszkábált padon, ők viszont, ahogy 
a készítő írja, pihenni mentek. 

„Rézi tánti elutazott egy kis rekreációs 
szabadságra, megviselte már a vaddisznók 
portyázása, na meg persze az eső és a hideg” 
– írták a szalmapár Facebook-oldalán. 

„Szepi papi úgy döntött, hogy utánam jön 
ő is pihenni. Má' ide is ért, kettesbe rek-
reálódunk” – közölték az oldalon néhány 
nappal azután, hogy az egyik bábu eltűnt, 
és felbukkant a Mikulásnak öltöztetett szal-
mafigura. 

Ágnes szerint a szalmafigurák nem szü-
lethettek volna meg, ha Ófalun nem for-
málódna egy lelkes közösség 
azzal a céllal, hogy a falu 
igazán falu maradjon. Tagjai 
szívesen vesznek részt a köz-
vetlen környezet szépítgetésé-
ben, barátságosabbá tételében. 
Ennek egyik része – a virág-
szigeteik kialakítása mellett 
– a szalmapár megalkotása 
is. Létrejöttükhöz többen 
hozzájárultak raklap-
pal, szalmával, szere-
léssel, ruhákkal. 

„ S z a l m á é k a t 
a kezdetektől fogva 
érdeklődéssel figye-
lik az idelátogatók. 
Többen azért sétálnak 
erre a lakótelepről, 
hogy velük találkozza-

nak, szelfit készítsenek, vagy csak megnéz-
zék, változott-e ismét a környezet. Volt, aki 
otthonról virágot hozott, hogy elültesse itt. 
Van, aki az itt elültetett növényekből szeret-
ne majd tavasszal szapo-
rítani” – mondja Ág-
nes.

Rézi tántiékat olyan kedvezően fogadták, 
hogy Ágnesék létrehozták a már említett 
Facebook-profilt Szepi és Rézi Szalma név-
vel. 

„Néhányan úgy érzik, hogy a Tamás ut-
cán felsétálva őket várja Szepi bá’ és Rézi 
tánti, kicsit jobb kedvvel látogatják a teme-

tőben a szeretteik sírját.”
December közeledtével adta magát 

az ötlet, hogy Szalmáékhoz is megérkez-
zen a Mikulás. 

„Egy támogatónk adományaként 
egy kicsi zsák szaloncukorral ült ki 

Télapónk, a zsákja azóta folyama-
tosan tele van. Megható látni és ta-

pasztalni, mennyi segítőkészség 
és jó szándék van az emberekben, 
folyamatosan töltik a zsákot.” 

Az ünnepek és az év vége kö-
zeledtével Ágnesék tervei sze-
rint további meglepetések vár-
ják az idelátogatókat. 

„A hideg téli hónapokban 
várhatóan Szalmáék visz-

szavonulnak, de a tör-
ténetük mindenképpen 
folytatódni fog, tavasz-

szal megújulva, újabb 
ötletekkel színesedve tér-
nek majd vissza. Ezúton 
is köszönjük mindenki-
nek a támogatást, érdek-
lődést és a feléjük áradó 
szeretetet.”

aradi

A Pók utcai lakótelepen példamuta-
tó a lakók együttműködése, együtt 
díszítettek karácsonyfát, ünnepi 
kórust, közös adventi és Mikulás-ün-
nepséget is szerveztek maguknak. 

A közösségépítés, mint megtudtuk, nem 
most kezdődött. Tavaly augusztus-szeptem-
ber környékén fogtak össze, hogy a lakóte-
lep zöldfelületeit karbantartsák: az Önkor-
mányzattól kaptak eszközöket, és nekiláttak 
a bokrok metszésének, elhalt növé-
nyek összegyűjtésének.

A Facebook-csoport-
juk akkor már körül-
belül három éve 
megvolt, mégis 
kellett valaki, 
aki összefogja 
a közösséget. 
A csoport ala-
pítója, Katalin 
volt az, aki – 
mikor látta, hogy 
mindenki csak pa-
naszkodik, hogy el 
vannak hanyagolva, ja-
vasolta, hogy álljanak fel a fo-
telből, és csinálják meg. 

A fenyőfadíszítés is hasonlóan indult. 
Minden évben érkezik fa az önkormány-
zattól, aminek a környezete eddig minden 
évben úgy nézett ki, mint egy használtru-
ha-vásár. Amikor közeledett a fa leszállítá-
sának az időpontja, a lakók megint kezdtek 

aggódni, amikor is Katalin arra bátorított 
mindenkit, hogy tegyenek róla, hogy idén 
másképp nézzen ki náluk az advent: díszít-
sék fel a fát, és tegyenek alá szépen becso-
magolt dobozokat. 

Ahogy Katalin mondja, a közösség na-
gyon nyitott, mindenki hozzátette, 
amit tudott, voltak, akik saját ké-
szítésű és voltak, akik vásárolt 
díszeket hoztak, szerveződött 
egy kórus is, együtt énekel-
tek, délután két-három órát 
is eltöltöttek a fával. 

A fenyő díszítésé-
vel párhuzamosan 

szervezték meg 
a Mikulás-ün-
nepséget, amit 
az önkormányzat 
szaloncukorral is 
támogatott. Az egyik 
közös képviselő vállalta, hogy 

összegyűjti azokat a csomago-
kat, amiket a szülők állítottak 

össze, hogy a Mikulás majd sze-
mélyesen adja át a gyerekeknek. 

A lakók megtalálták a tökéletes Miku-
lást, Katalin megvette a ruhákat, az egyik 
lakó megcsinálta a Mikulás haját, szakállát, 
a Facebook-csoport adminjai pedig beöltöz-
tek krampuszoknak. Az egyik lakó adott 
kihangosítót, így a háttérben telefonról szól-
tak a karácsonyi dalok. 

A fenyőfa közelében lévő boltosok is 
segítettek teával, forralt borral, tárolták 

az összegyűjtött játékokat, amiből aztán 
Mikuláskor a gyerekek választhattak. Ami 
ezekből megmaradt, az a Fő téren lévő ado-
mánygyűjtő pontra kerül.

Katalin azt mondja, szerinte a közösség 
jól megerősödött, és itt még nem sze-

retnének megállni, vannak to-
vábbi terveik. A környékre 

kamerarendszert sze-
retnének szereltetni, 

a parkolókba vona-
lakat kell felfeste-
ni, az alvó autókat 
szeretnék elszállít-
tatni, veteményes-
kertet létrehozni, 

sportpályát építtetni.
„Ameddig egy-egy 

esemény kapcsán sike-
rül összefognunk, szerin-

tem rendben vagyunk.”
aradi

Szalmabábuk derítik 
fel az ófaluiakat
Édességet rejthet a Mikulás zsákja

Micsoda összefogás!

Paneladvent
A lakótelepen először szerveztek élő ad-
venti kalendáriumot is, aminek a lényege, 
hogy december 1. és 24. között minden nap 
másnak a díszített ablaka világít, amiről ter-
mészetesen előre egyeztetnek. Az ablakdí-
szben meg kell jelennie a sorszámnak is (le-
hetőség szerint ez is ki/megvilágítva), végül 
szenteste egyszerre világít majd az összes 
ablak. 
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A Bécsi úti Szent Margit Kórház 
Újszülött és Fejlődésneuroló-
giai Osztályán is járt december 
hatodikán a Mikulás, majd 
az intézmény fekvőbeteg 
osztályaira is bekopogott. 

Ahogy a kórház Facebook-oldalán is 
írják, a Mikulásnak sikerült mosolyt 
csalnia a betegek és a dolgozók ar-
cára is, hiszen, mint megjegyezték, 
felnőttként is maradt bennük gyerek.

Ahogy az egyik hozzászóló is 
megfogalmazta: nagyon jó látni, 
hogy a kemény napi munka mellett 
jut egy kis idő a kikapcsolódásra.

„Köszönjük egész éves áldozatos 
munkájukat! Hivatásukhoz további 
nagyon jó egészséget kívánunk!”

A képek meséljenek egy különle-
ges napról, meghitt pillanatról és mo-
solyról.

Az idei évben az első, hitet jel-
képező adventi gyertyát egyébként 
a Szent Margit Kórház főigazgatója, 
dr. Nagy Mihály gyújtotta meg a dí-
szbe öltözött Fő téren, az „Advent 
Óbudán 2022” ünnepi programsoro-
zat keretén belül.

Benézett a Mikulás
Az emberi jogok világnapját minden 
év december 10-én ünnepeljük. A jeles 
nappal az emberi jogok egyetemes nyi-
latkozatának elfogadására emlékezünk. 
Az ENSZ közgyűlése 1948-ban kiáltot-
ta ki a nyilatkozatot. 

Az emberi jogok világnapja emlé-
keztet minket az emberi jogok egyete-
mes, oszthatatlan, elidegeníthetetlen, 
valamint egymástól kölcsönösen függő 
és egymással összefüggő voltára. Em-
lékeztet ugyanakkor arra is, hogy e jo-
gokat nem szabad magától értetődőnek 
tekintenünk, hanem folyamatosan vé-
deni kell őket.

Különösen aktuális ez, hiszen 
az Európai Parlament friss tanulmánya 
mondta ki, hogy az alapvető jogok tisz-
teletben tartását garantáló felügyeleti 
rendszer Magyarországon nem függet-
len. Pedig e függetlenség elengedhetet-
lenül szükséges lenne a jogok maradék-
talan biztosításához.

„Minden személynek joga van 
az élethez, a szabadsághoz és a szemé-

lyi biztonsághoz.” (Az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozata 3. cikk.)

A harmadik kerület vezetése hiszi, 
hogy önkormányzatként missziója saját 
működése részeként e jogokat védeni 
és érvényre jutásukért küzdeni.

Az idei őszön például áldozatsegítő 
programot indítottak Óbuda-Békásme-
gyeren. Vallják, a párkapcsolati erő-
szak nem magánügy.

„Felkiáltójeleket szeretnénk tenni 
oda, ahol úgy érezzük, nincs elég” ‒ 
mondja Turgonyi Dániel alpolgármes-
ter, a program elindítója és vezetője. 

„Igyekszünk a következő időben mi-
nél több fórumon kihangosítani, hogy 
a családon belüli erőszak, a párkapcso-
lati erőszak, a verbális és a fizikai bán-
talmazás súlyos, tömegeket érintő ügy 
hazánkban. Hogy mennyire pusztító 
hatású az egyén, a család és a közösség 
életére is hosszú távon, illetve halálos 
áldozatokat is követel. Tehetünk azért, 
hogy ezt rendszerszinten visszaszorít-
suk, és kötelességünk is tenni.”

A PÁRKAPCSOLATI 
ERŐSZAK NEM 
MAGÁNÜGY

A Kormány 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelete és a  Képviselő-tes-
tület határozata alapján Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Bé-
kásmegyeri Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet 2022. 
december 27. napjától 2023. január 8. napjáig tart. Ezen időszakban 
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Általános és szociális ügyeleti ügyfélfogadás a Harrer Pál utca 2. Ügyfél-
szolgálati Irodában az alábbi időpontokban érhető el:
2022. december 28. szerda  8.00-12.00
2023. január 4. szerda 8.00-12.00
Kizárólag születés és haláleset anyakönyvezés esetére az Anyaköny-
vi Csoport az alábbi időpontokban tart ügyeletet a Fő tér 3. szám alatt:
december 28. szerda  8.00-16.30
december 29. csütörtök 8.00-16.30
január 4. szerda 8.00-16.30
január 5. csütörtök 8.00-16.30
A kormányrendelet 3. § (2) alapján az  igazgatási szünettel érintett helyi 
önkormányzat képviselő-testületének hivatala tekintetében az igazga-
tási szünet időtartama nem számít bele az előtte folyó hatósági és egyéb 
eljárások ügyintézési határidejébe.
A Hivatal 2022. december 23-án zárva tart.
Krízishelyzet esetén az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi 
Központhoz (1035 Budapest, Váradi u. 9-11., tel: + 36 1 250 19 64) lehet for-
dulni, ahol természetbeni adományokkal (ruhanemű, tartós élelmiszer) 
tudnak segíteni.
Ügyfélfogadás:
Hétfő         13.00 – 18.00
Kedd          9.00 — 18.00
Szerda       9.00 — 18.00
Csütörtök 9.00 — 18.00
Péntek      9.00 — 12.30

TÉLI ÜGYELETEK
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
képviselő-testülete december 8-án dé-
lelőtt számos ügyben döntést hozott, 
ezek közül a legfontosabb, hogy meg-
szavazták a kerület 2023. évi költség-
vetését. A városrész jövőre mintegy 47 
milliárd forintból gazdálkodik majd.

 
14 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett 
fogadta el a testület a jövő évi büdzsét. 
A legnagyobb vita a rezsitámogatások körül 
bontakozott ki: miután a kormány kivette 
a rezsitámogatotti körből az önkormányza-
tokat, 600 millió forintról 5 milliárd forint-
ra növekedtek a rezsiköltségek, ugyanakkor 
hasonló mértékben emelkedtek a háziorvo-
sok, a szociális és az egészségügyi intézmé-
nyek rezsiterhei is.  

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
mintegy 8,5 millió forintos támogatást kí-
nál az alapellátást nyújtó orvosok számára, 
a testület ezen felül arról is döntött, hogy 
felterjesztési jogával élve kezdeményezi 
az egészségügyi és szociális intézmények 
visszatételét a rezsitámogatotti körbe, vala-
mint az alapellátást nyújtó orvosok rezsitá-
mogatásának egységesen 800 ezer forintra 
történő emelését.

Puskás Péter, a Fidesz frakcióvezetője 
kevesellte a háziorvosok önkormányzati 
rezsitámogatását. Mint rámutatott, a házi-
orvosi rendelők várótermeinek mérete na-
gyon eltérő, ezért szerinte igazságtalan a re-

zsiköltségek elosztása. Azt javasolta, hogy 
a háziorvosoknak csak a rendelő szoba után 
kelljen fizetni rezsiköltségeket. Puskás Pé-
ter szerint a városháza által kínált rezsitá-
mogatás érdemben nem segít, inkább meg-

alázó összegről van szó. Dr. Kiss László 
polgármester a válaszában úgy fogalmazott, 
nincs olyan helyzetben az önkormányzat, 
hogy az állam által előidézett katasztrófá-
nak minden elemében helytálljon. „Ebben 

a hónapban tárgyalunk arról, hogy az ál-
lam által nehéz helyzetbe hozott egészség-
ügyi, postai ellátást hogyan fogjuk hely-
reállítani önkormányzatként, véges, amit 
az állam helyett el tudunk végezni” – tette 
hozzá.

A Fidesz frakcióvezetője sérelmezte azt 
is, hogy a panelfelújítási pályázat újrain-
dítása nem került bele a tervekbe, pedig 
szerinte ez eddig sem igényelt nagy ön-
kormányzati forrást, ugyanakkor sok fel-
újítást generált. Emellett a lakhatási támo-
gatásokat is magasabb összeggel kellene 
szerepeltetni a frakcióvezető szerint.

Szkaliczki Tünde, a Momentum-DK-
MSZP-PM-LMP frakcióvezetője is azt 
hangsúlyozta, hogy a fideszes képviselő-
csoport olyan problémákat hoz fel a város-
vezetéssel szemben, amelyek valójában 

a kormány hibáiból adódnak – a jelenlegi 
rezsiválságért és gazdasági válságért a kor-
mány a felelős, az önkormányzat pedig nem 
tudja az ebből adódó problémákat teljes 
mértékben kompenzálni.
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Elfogadták a jövő  
évi költségvetést
A rezsitámogatások váltották ki a legnagyobb vitát

Dr. Kiss László kiemelte, a költségvetés 
tervezése során a legnagyobb kockázatot 
a változó jogszabályi környezet jelenti. Egy 
közüzemi számla normális 
esetben nem kéne, hogy 
biztonsági kockázatot je-
lentsen, azonban a rezsi 
a jövő évi kerületi költség-
vetés 10 százalékát teszi 
ki, ami működésbiztonsági 
szempontból komoly ve-
szélyforrás, mert teljesen 
kiszámíthatatlan a rezsi 
árképzése Magyarorszá-
gon. „A másik kockázat 
az inflációs környezet: 
a 20 százalékot is meghaladja a hazai pénz-
romlás, miközben a működés, a közneve-
lés, a szociális ügyek központi támogatása 
közül egyik sem nőtt inflációkövető mó-
don, vagyis az állam ezeket a feladatokat 
az önkormányzatokkal fizetteti meg – ami 
lényegében forráskivonás” – tette hozzá, rá-
mutatva, hogy a városháza ezt a saját bevé-
teleinek növelésével kénytelen kompenzál-
ni. Erre persze támadásokat kapnak, mint 
a polgármester fogalmazott: „Rogán Antal 
propagandaminisztériuma csak a harmadik 
kerületben félmilliárd forintot költ el a la-
kosok félretájékoztatására, ebből lehetne tá-
mogatni az óbudai lakosokat.”

A polgármester szerint miközben az állam 
adós marad a közszférában dolgozók hely-
zetének javításával, az önkormányzat gon-
doskodik róluk: március 1-től 58 ezerről 65 
ezerre emelik a köztisztviselői illetményala-

pot, bevezették az Óbudai Hűségprogramot, 
az óbudai óvodai pótlék pedig 30 ezer fo-
rintra nő. A szociális intézményekben dol-

gozó közalkalmazottaknak 
és a védőnői szolgálat dolgo-
zóinak pedig 20 ezer forintos 
pótlékot vezetnek be.

Csikósné Mányi Julia (Fi-
desz) azt sérelmezte, hogy 
a Humán Platform nevű civil 
szervezet az Aquincum Baráti 
Kör kárára kap támogatást a ter-
vezet szerint, utóbbi támogatá-
sa 1 millió forinttal csökken. 
Szerinte a Humán Platform egy 
politikai ernyőszervezet, amely 

ráadásul évek óta nem nyújtott be beszámo-
lót, vagyis a képviselő szerint törvénytele-
nül működik.

Dr. Kiss László válaszában rámutatott, 
hogy a Humán Platform azoknak a sztráj-
koló pedagógusoknak a hátterét biztosítja, 
akiknek a sztrájk miatt jogsérelmet kell 
elszenvedniük – az egyesület működéséről 
a bíróság nem mondott ki jogszerűtlenséget, 
az önkormányzat pedig mindenképp betart-
ja az egyesületek támogatásakor a jogszabá-
lyi kritériumokat.

A testületi ülésen további döntéseket is 
hoztak: meghosszabbították a változtatási 
tilalmat Mocsárosdűlő és a Római-part terü-
letén, valamint két ingatlanra is változtatási 
tilalmat rendeltek el Üröm határánál, ahon-
nan korábban nyugtalanító hírek érkeztek 
jelentős favágással járó építési tevékenység-
ről, ami felháborodást váltott ki a lakosság 

körében. A Mocsárosdűlő és a Római-part 
esetében a Fidesz nem támogatta a változta-
tási tilalmat, a szavazásnál tartózkodott.

A képviselő-testület egyhangú szavazás-
sal döntött ugyanakkor a 10 millió Fa Ala-
pítvánnyal való együttműködésről, a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatá-
ról, az éves munkatervről, valamint arról is, 
hogy havi 35 ezer forintról 40 ezer forintra 
emelte a betegápolási díj összegét.

Módosították a lakásrendeletet is: a lakbér 
összege idén is változatlan maradt, ugyan-
akkor a lakóknak háromévente igazolniuk 
kell majd, hogy nem rendelkeznek saját la-
kóingatlannal. A lakáspályázatok esetében 
eddig kötelező 120 napos felújítási határidőt 
180 napra emelték.

 

A költségvetés 
tervezése során 
a legnagyobb 
kockázatot 
a változó 
jogszabályi 
környezet jelenti.

 

Egy közüzemi  
számla normális 
esetben nem  
kéne, hogy 
biztonsági 
kockázatot  
jelentsen.
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Ahogy közeleg a karácsony, úgy próbálunk 
minden évben kicsit lelassítani, elcsendesül-
ni, átgondolni a mögöttünk levő évet, és örül-
ni annak, hogy az esztendő utolsó heteiben 
többet lehetünk szeretteinkkel, és élvez-
hetjük az együtt töltött perceket. Ilyenkor 
valahogy mindig reménytelibben tekintünk 
a következő évre, és újra és újra bízunk 
abban, hogy az majd könnyebb lesz, mint 
a mögöttünk hagyott esztendő.

Az elmúlt időszak az egész emberisé-
get próbára tette. A 2020-as világjárvány 
alapjaiban rengette meg biztonságérze-
tünket. Megéltük a bezártságot, a kiszol-
gáltatottságot, a veszteséget. Idén pedig 
még azt is megtapasztaltuk, hogy meny-
nyire törékeny az általunk évtizedek óta 
ismert európai béke és biztonság. Azt, 
hogy minden, amit biztosnak és állandónak 
tekintettünk, egycsapásra bármikor véget 
érhet. Amikor egy fékevesztett agresszor 
tankokkal és rakétákkal támad egy szom-
szédos és független országra, kiontva em-
berek ezreinek életét, akkor átértékeljük 
a saját életünket is. Azt, hogy mi fontos, 
és mi nem. Hogy mit sem ér az anyagi javak 
halmozása, ha szeretteinket nem tudhatjuk  
biztonságban.

Az őrült élelmiszerár-robbanás, nemzeti 
valutánk mélyrepülése, a rezsiárak egekbe 
szökése, a bérek és a nyugdíjak elértéktele-

nedése arra is megtanítottak minket, hogy 
egy ország csak úgy lehet sikeres, ha az ál-
lam gondoskodik közösségének minden egyes 

tagjáról: a pedagógusokról, az egészség-
ügyi dolgozókról, az időseket és szeretteiket 
ápolókról, a buszsofőrökről, a postásokról, 
a tűzoltókról, a biciklisfutárokról és min-
denki másról is. A családokról, az idősekről, 
az egyedülállókról.

Egy ország, egy közösség csak akkor lehet 
boldog, ha a közösség minden tagja boldog. 
Az a közösség, ahol csak egy szűk elit élvez-

heti a közös javakat, kudarcra van ítélve. 
Idén karácsonykor, amikor sokkal nehe-

zebben tudjuk megvenni a korábbi években 
olyan természetesnek tűnő ajándékokat 
vagy éppen a vacsoraasztalra valót, emlé-
kezzünk arra, hogy az igazi érték, az igazi 
öröm az, ha van kiről gondoskodni, ha van 
kivel együtt lenni, ha van kivel a karácsony-
fa alatt társasjátékozni, nevetni, beszélgetni.

Idén karácsonykor nézzünk körül: van-e 
körülöttünk olyan ember, olyan társunk, 
barátunk, szomszédunk, ismerősünk, aki-
nek jól esne egy kis odafigyelés, egy kis 
segítség. Higgyük el: a legnagyobb örö-
möt, a legmaradandóbb emlékeket nem 
tárgyakkal, nem drága ajándékkal érjük el, 
hanem gondoskodással és odafigyeléssel.

Az idei karácsony szóljon valóban a re-
ményről, a szeretetről, az emberségről. És 
sose feledjük advent valódi üzenetét: a sö-
tétség sosem tart örökké, előbb-utóbb el-
jön az a fény, amelyre mindannyian régóta 

várunk!
Kedves óbudaiak! Kívánok önöknek bol-

dog és szeretetteljes karácsonyt és egy béké-
sebb és könnyebb új évet!

Szabó Tímea
Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője

BOLDOG KARÁCSONYT, 
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER!

 

Egy ország, egy 
közösség csak 

akkor lehet boldog, 
ha a közösség 

minden tagja boldog. 
Az a közösség, ahol 

csak egy szűk elit 
élvezheti a közös 
javakat, kudarcra 

van ítélve.

A Maradjanak a FÁK a Ró-
main csoport aktivistái két 
nap alatt 124 fát telepítettek 
a Római-parton, ami rekord 
mennyiségnek számít. 

A csoport, mint láthatjuk, idén is 
folytatta a parti növényzet meg-
újulását segítő ültetési programját. 
A „Még 100 fát a Rómaira” projekt 
keretében idén 30 magas kőris, 30 
keskenylevelű kőris, 10 kislevelű 
hárs, 10 vénic-szil, 20 mézgás éger 
és 1 korai juhar gazdagítja mostan-
tól a Római-partot. 

Ráadásként pedig, amire nagyon 
büszkék, a saját faiskolájukban 
(egyik aktivistájuk kertjében) mag-
ról nevelt tucatnyi mézgás égert is 
elültettek.  

Most először történt, hogy nem 
civil felajánlásokból és önkor-
mányzati forrásokból valósulha-
tott meg a faültetés, hanem cégek 
támogatásával. Példaértékű, hogy 
ösztönzésünkre a fák utógondozá-
sát, az egyik legnagyobb kihívást 
jelentő locsolást is elvállalták két 
éven keresztül. 

Ahogy korábban is, a fák helyé-
nek kijelölését és a fafajok kiválasz-
tását a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság szakembere, Tóth Zsolt 
ökoszisztéma szakértő végezte.

Fontosnak tartják, hogy időben 
gondoskodjanak a part kiöregedő 
fáinak pótlásáról. Így az elmúlt 4 év 
alatt közel 300 fával és 400 cserjé-
vel gyarapodott a Római. 

Sajnos a természetesen módon 
történő utánpótlást – gyökérsarja-
kat, magoncokat – folyamatosan 
eltapossák az idejárók. 

Korábban az önkormányzat is 
rendszeresen irtotta az aljnövény-
zetet a parton, a fiatal sarjakkal 
együtt. Sérültek a fák a vendéglátós 
teraszok betonozásai miatt is, ezért 
sok helyen nem tud magától meg-
újulni a növényzet. 

A faültetésekkel a természetnek 
szeretnénk kicsi besegíteni.

Az aktivisták külön köszönik Tol-
di Gábornak, aki bevonta a cégeket 
a faültető programjukba, összefogta 
az egész projektet és az adomány-
gyűjtést. A kivitelezési, logisztikai, 
szakmai segítségért pedig köszönet 
a Cyprus Gardennek.

Két nap – 124 fa
Besegítenek a természetnek
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Kiosztották az idei Jó tanu-
ló, jó sportoló ösztöndíjakat. 
Idén 25 ösztöndíjat és 29 elis-
merő oklevelet ítéltek oda.

Az önkormányzat több mint tíz éve ala-
pította az ösztöndíjat a harmadik kerületi 
alap- és középfokú oktatási intézmények 
diákjai számára, és 2022. november elejéig 
lehetett jelentkezni rá.  

A pályázat célja, hogy támogassa és ösz-
tönözze azokat a diákokat, akik a tanulás 
és az egészséges életmód, sportolás össz-
hangját kiemelkedő módon gyakorolják, 
így tanulótársaik előtt példaként állhatnak, 
ösztönözve őket hasonló célok elérésére.

A pályázaton minden, a harmadik kerü-
letben lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra be-
iratkozott diák részt vehetett, akiknek a ta-
nulmányi eredménye az elmúlt tanév során 
elérte vagy meghaladta a 4.00 átlagot.

A tízezer forintos ösztöndíjra, amelyet 
tíz hónapon át folyósít az önkormányzat 
azoknak a harmadik kerületi diákoknak, 
akik mind a tanulásban, mind a sportban 
kiemelkedően teljesítenek, évről évre töb-
ben pályáznak.

Az elismerések odaítéléséről ezúttal Fe-
hér Ágnes, a Rómaifürdő SE ügyvezetője, 
Sinkó Andrea, az Óbudai Wellness és Di-
áksport Egyesület elnöke és Mihály Tibor, 
a Külker Evezős Klub elnöke döntött. 

A díjakat, okleveleket és ajándékcsoma-
gokat dr. Kiss László polgármester és Dar-
nyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok, 
a kerület díszpolgára adta át a tanulóknak. 
Az önkormányzat és Kiss László is gratu-
lálnak a nyerteseknek, és további szép si-
kereket kívánnak.

NÉV SPORTÁG ISKOLA EGYESÜLET
Adorjáni András judo Óbudai Árpád Gimnázium BHSE

Bodnár Hanna tőr Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola

Budapesti Honvéd  
Sportegyesület

Bunda Rebeka Zille röplabda Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola VASAS

Csák Luca strandkézi-
labda Kerék Általános Iskola és Gimnázium SZISE-FARKASVÁR-LUPA

Fetter Zenina röplabda Kerék Általános Iskola és Gimnázium VASAS

Flórián Laura úszás Budapest III. Kerületi Csalogány EGYMI 
Készségfejlesztő Iskola

Csalogány Diáksport 
Egyesület

Fodor Bendegúz Kende kard Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola

 Metropolis Vívó Club 
Egyesület

Gyarmati-Kiss Réka röplabda Kerék Általános Iskola és Gimnázium VASAS

Hatala Hanna szinkro-
núszás Óbudai Árpád Gimnázium Sirenia S.E.

Horváth Léna akrobatikus 
torna Óbudai Gimnázium Budai Akrobatikus Sport 

Egyesület

Illés Enikő Eszter szinkro-
núszás Alternatív Közgazdasági Gimnázium Sirenia S.E.

Király Csaba vízilabda Kerék Általános Iskola és Gimnázium VVSE Vízilabda  
Sportegyesület

Leveles Balázs jégtánc Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Hoffmann Korcsolya 
Akadémia

Leveles Réka jégtánc Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Hoffmann Korcsolya 
Akadémia

Máthé Kata aerobik Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Óbudai WDSE

Molnár Kendra Míra asztalite-
nisz Kerék Általános Iskola és Gimnázium Statisztika Utánpótlás 

Asztalitenisz Akadémia

Nébald Melinda Hédi párbajtőr Óbudai Árpád Gimnázium MTK

Németh Dániel triatlon Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola UTE

Solti Zita Lotti röplabda Óbudai Gimnázium VASAS

Szilágyi György Benedek
birkózás/
szabadfo-

gás
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium UTE

Tankó Beatrix úszás Óbudai Árpád Gimnázium UTE

Tóth Nadin Delani kard Kerék Általános Iskola és Gimnázium BVSC

Tóth Patrik Noel kard Kerék Általános Iskola és Gimnázium BVSC

Varró Márton párbajtőr Óbudai Gimnázium A Jövő Záloga Közhasznú 
Egyesület

Vígh Kata ultimate 
frizbi Fodros Általános Iskola Óbudai Repülő Korong SE

Jól tanultak, jól sportoltak
Országos pedagógussztrájkot 
hirdetett a Pedagógusok Szakszer-
vezete (PSZ) és a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) 
december nyolcadikán, csütörtökön. 

Amellett, hogy több intézményben sztráj-
koltak a tanárok, a diákok ülősztrájkot szer-
veztek a Blaha Lujza térre, az ELTE okta-
tói, dolgozói, hallgatói közösen fotózkodtak 
az Egyetem téren, tüntettek a Sándor-palo-
tánál, az óbudai Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium tanárai forgalom-
korlátozó akciót szerveztek 
a Szentendrei útra.

Szabad ország
Az óbudai tanárok 
is azért tüntettek, 
hogy felhívják a fi-
gyelmet az oktatás 
tragikus állapotára, 
és hogy azonnali 
változást sürges-
senek. „Akciónkkal 
az elbocsátott tanár-
társainkért is kiállunk, 
együttérzünk a megtize-
delt, fenyegetett testületekkel. 
Nem hagyhatjuk, hogy ilyen állapotok 
uralkodjanak, nem maradhatunk csendben! 
Az oktatás nemzeti közügy! Ne hagyjuk 
a gyermekeink, diákjaink jövőjét ellehetet-
leníteni!”

Az akció reggel 8-tól 8:45-ig tartott, így 
a tanítás aznap csak 9 után kezdődött az in-
tézményben. Az egyik szervező tanár a Te-
lexnek azt mondta, hiába szerveztek már 
a diákok és a pedagógusok élőláncot, tünte-
téseket, szerinte még mindig nem jut el sok 
emberhez, hogy mi zajlik az oktatásban.

Az AKG tanárai 
rendőri biztosítás mel-

lett elfoglalták a Szent-
endrei út egyik sávját, 

diákok is csatlakoztak hoz-
zájuk, több százan lehettek. 

„Szabad ország, szabad egyetem” - 
skandálta közben a tömeg. Az autósok dudá-
lással támogatták az AKG közösségét. 

Az iskola szolidáris a kirúgott, illetve 
megbüntetett oktatókkal, egy napi bérüket 
összegyűjtötték, ez több mint egymillió 
forint lett, és elküldték a Tanítanék moz-
galomnak. Emellett egy teljes épületrészt 
felszabadítottak, hogy következő hónaptól 
az elbocsátott tanárok rendelkezésére áll-
hasson, hogy folytathassák munkájukat, ha 
szeretnék.

Egymást követik
Nem ez az első nagyobb budapesti megmoz-
dulás, amit a tanárokért szerveztek. Október 
5-én, a pedagógusok világnapján több ezren 
vettek részt a több kilométer hosszú élő-
láncban, amit egyébként akkor is országos 
tüntetés mellett szerveztek meg, és amihez 
a harmadik kerületiek is nagy számban csat-
lakoztak.

Október 27-én újabb országos sztrájkot 
tartottak, amihez a harmadik kerület több 
iskolájából is összegyűltek a tanulók. Bu-
dapesten tizenhárom kilométeres élőláncot 
szerveztek a nagykörúton, illetve annak 
meghosszabbításaként a Móricz Zsigmond 
körtér, BAH-csomópont, Széll Kálmán tér 
vonalában.  

Az újabb felháborodást az váltotta ki, 

hogy november 30-án kirúgták a Karinthy 
Frigyes Gimnázium hat, az Eötvös József 
Gimnázium egy és a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium egy tanárát, mert többször is 
részt vettek a polgári engedetlenségben.

Már év elején 
Az AKG egyébként már január 29-én, az év 
eleji figyelmeztető sztrájkok előtt közleményt 
jelentetett meg, miszerint pedagógusaik tel-
jes szívvel szolidaritásukról biztosítják az ál-
lami iskolákban dolgozó sztrájkoló kollégá-
ikat, barátaikat. „Mélységesen egyetértünk 
azzal, hogy sürgősen és hatékonyan tenni 
kell a tanárok elnyomorodása és túlterhelése 
ellen, a diákok és az egész társadalom érde-
kében is” – írták a közleményben.

aradi

Nem hagyják magukat
Az AKG támogatja a kirúgott tanárokat
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Az önkormányzat és a BKM 
– FKF Hulladékgazdálko-
dási Divízió közös szerve-
zésében december 6-án 
mobil hulladékudvart 
állítottak fel a Matróz 
utca és a Bogdáni utca 
sarkánál, ahol harmadik 
kerületi lakosok veszélyes 
hulladékot adhattak le.

A mobil hulladékudvaron ösz-
szesen 701 kilogramm szelek-
tív- és veszélyes hulladékot 
adtak le a lakosok, ami komoly 
eredménynek számít.

A lakossági hulladékgyűj-
tésen a súlyadat szerint töb-
bek között 5 kilogrammnyi 
motorolajat, 19 kilogrammnyi 
étolajat, 52 kilogrammnyi ol-
dószeres festéket és 155 kilog-
rammnyi elektronikus hulladékot  
adtak le. 

A veszélyes hulladék megfe-
lelő elhelyezése a legklímabará-
tabb kerületként kiemelten fon-
tos az önkormányzat számára, 

mivel a hulladékok olyan össze-
tevőket tartalmaznak, amelyek 
károsan hatnak az élővilágra.

A lakossági hulladékot éppen 
ezért nem is lehetett lerakni, ha-
nem kézből kézbe kellett átadni 
a begyűjtést végző szolgáltatók-

nak az adott időpontban és hely-
színen. A hatalmas érdeklődés 
miatt az önkormányzat jövő év 
elején Békásmegyerre szervez 
egy hasonló hulladékgyűjtést, 
és utána havi szinten szeretne 
lehetőséget biztosítani mobilud-

var felállításával a veszélyes 
hulladékok begyűjtésére.

Budapesten egyébként jelen-
leg 18 hulladékgyűjtő udvar 
működik, ahol a lakosság lead-
hatja a szelektíven gyűjtött hul-
ladékot.

A hulladékudvarok csak hul-
ladékfajtánként különváloga-
tott, nem szennyezett hulladé-
kokat vesznek át. 

A hulladékudvarok hulladé-
kátvételi szolgáltatásait a bu-
dapesti lakosok eredeti lakcím-
kártyával történő címigazolás, 
továbbá utolsó időszaki hulla-
dékszállítási díjbefizetést igazo-
ló csekkszelvény, vagy átutalási 
igazolás, vagy társasházi lakos 
esetében, közös képviselői iga-
zolás bemutatását követően hul-
ladékfajtánként meghatározott 
napi és éves limitig díjmentesen 
vehetik igénybe.

A harmadik kerületben 
a Testvérhegyi út 10/a szám 
alatt található ilyen lakossági 
szelektív hulladékudvar.

Hétszáz kiló 
veszélyes hulladékot 
gyűjtöttek be

Rendszeresíteni szeretnék a hulladékudvarokat

Idén a magyar próza napján, április 
14-én, vagyis az író születésnapján 
avatták fel azt az Esterházy Pétert 
ábrázoló képzőművészeti alkotást 
a Rómaifürdő HÉV-megállóban, amely 
elnyerte az itt élők és közlekedők 
tetszését. Sajnos a falfestményt 
nemrégiben ismeretlenek festék-
szóróval megrongálták, a portrét 
elkészítő művészcsapat azonban 
már helyre is állította a műalkotást.

Az önkormányzat több, a környéken lakó 
munkatársától, illetve Rómaifürdőn élő la-
kosoktól is kapott bejelentést a rongálásról, 

amelyről fotókat is küldtek. Az alkotás to-
vábbi sorsáért aggódók magas száma is jól 
mutatja: az itt élők megszokták és nagyon 
megszerették a képet, a környék új szimbó-
lumát, a javítás tehát egyetlen percig sem 
volt kérdés.  

A portrét még áprilisban festette fel a Ver-
tigo Murals alkotócsapata Burger Barna fo-
tója alapján, Esterházy Péter arcképe mellett 
pedig a „Csak a szabad embernek van esélye 
a szeretetre” idézet olvasható az írótól. Sze-
rencsére maga a portré és mellette az idézet 
is sértetlen maradt, a falfelület többi részén 
az árnyékolást kellett csak újrafesteni, il-
letve a pirossal felfújt feliratot eltávolítani. 
A munkára magukat az alkotókat kérte fel 
az önkormányzat, a Vertigo Murals művé-
sze pedig a ropogós hideg ellenére is gyor-
san dolgozott.

A projektet áprilisban Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat a MÁV-HÉV Zrt-vel 
közösen valósította meg – utóbbi a falfe-
lületet biztosította, hiszen a HÉV megál-
lóinak a vasúttársaság a fenntartója. Mint 
korábban megírtuk, a falfestmény az eredeti 
tervek szerint szeptember 2-ig maradt vol-
na a helyszínen, ezt követően a MÁV-HÉV 
fel is szólított az alkotás eltávolítására. Dr. 
Kiss László polgármester azonban levélben 
fordult a vasúttársasághoz az alkotás hosszú 
távú megőrzése érdekében, a MÁV-HÉV pe-
dig, elismerve a falfestmény társadalmi ér-
tékét és megbecsültségét, pozitívan reagált, 
egyúttal egyeztetést kezdeményezett a fal-
felület állagmegóvásának és fenntartásának 
hosszú távú feltételeiről. A MÁV-HÉV Zrt. 

és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ép-
pen a napokban véglegesíti az együttműkö-
dés meghosszabbításáról szóló szerződést.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint 
az elmúlt hónapokban számos visszajelzést 
kaptak arról, hogy nemcsak az itt élők, de 
az erre közlekedők és a fővárosiak tetszését 
is elnyerte a kép, nagy presztízse van az al-
kotásnak, számos fórumon méltatják, sokan 
ezért keresik fel a HÉV-állomást. Határo-
zott szándéka az önkormányzatnak, hogy 
a jövőben is megóvja a falfelületet, ennek 
érdekében pedig több biztonsági intézkedést 
is tesznek a következő hetekben.

Szésza
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KIJAVÍTOTTÁK A MEGRONGÁLT 
ESTERHÁZY-FALFESTMÉNYT

Biztonsági intézkedéseket terveznek a portré megóvására
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POFÁTLAN TOLVAJT FOGTAK Fényes nappal próbálta ellopni a Kiscelli  
parkerdő egyik masszív padját egy tolvaj. 

A tettes nem vacakolt sokat, felkötötte a kocsija tetőcso-
magtartójára a hatalmas padot, és úgy próbált meglépni. 

Csakhogy, mint azt Dr. Kiss László polgármester is 
megjegyezte, a zsákmánynak nem örülhet sokáig, ugyan-
is az arcátlan lopásról fénykép készült, amin jól kivehető 
az autója és az autó rendszámtáblája is. Az önkormányzat 
feljelentést tett az ügyben, és megüzente neki, ne nagyon 
rendezkedjen be a lopott holmival a teraszán, mert hama-
rosan becsenget hozzá a rendőrség. 

„A közösség és a parkhasználók nevében is nagyon kö-
szönjük a lakossági közreműködést!” – tette hozzá Dr. Kiss 
László. 

A Kiscelli park felújítására az elmúlt években a fővá-
ros TÉR_KÖZ pályázatán elnyert 100 milliós támogatás-
sal együtt összesen 143,4 millió forintot fordít a kerület, 
aminek részeként helyezték ki a felújított padokat. A Kis-
celli parkra vonatkozó fejlesztési irány a zöldfelület reha-
bilitációját, a szabadtéri funkciók bővítését és a gyalogos 
közlekedés javítását fogalmazta meg. A sok bontás és te-
reprendezés után az utóbbi hetekben felpörögtek az építé-
si munkák a Kiscelli parkban. A felső részeken megépült 
az aszfaltos járda és az új lépcső, három új piknikpadot 
raktak le, használhatóak lettek a tűzrakóhelyek, és meg-
kezdték a vörösmészkő lépcső felújítását.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat december 3-án, 
szombaton első ízben szervezett kedvezményes LED-iz-
zó-vásárt, ami rögtön hatalmas siker lett.

„A vásárunk mindkét helyszínén óriási volt az érdeklődés, ami jól mutatja 
kezdeményezésünk sikerét: milyen nagy szükség van hasonló, kedvez-
ményes akciókra, amelyekkel a harmadik kerületben élők számára az el-
szabadult energiaárak fokozódó terheit igyekszünk enyhíteni, legnagyobb 
örömünkre ezúttal környezetbarát megoldást kínálva” – mondta Burján 
Ferenc környezet- és klímavédelemért felelős alpolgármester, a kedvez-
ményes LED-izzó-vásár kezdeményezője.

Az önkormányzat négyféle energiatakarékos izzót kínált az előzetesen 
regisztrálók számára, beltéri használatra 400 fo-

rintos darabáron, ami tartalmazza az áfát 
és a hulladékkezelési díjat is. Emellett 

a vásár helyszínein használt izzók 
leadására is volt lehetőség, mely-

lyel szintén sokan éltek.
A megvásárolható izzók 

beltéri OSRAM és INESA, 
LED típusú izzók voltak, 
és minden harmadik kerü-
leti felnőtt lakos fejenként 
maximum 20 darab izzót 
vásárolhatott az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban (1032 Budapest, San 
Marco utca 81.), illetve 

a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (1039 Budapest, 

Csobánka tér 5.).
A termékekre a forgalmazó 3 

év garanciát biztosít. Garanciális 
cseréjüket egy harmadik kerületi 

cégen (Bright Light Kft.) keresztül 
végzi.

A vásár sikeréhez tartozik, hogy 
azoknak a harmadik kerületi lako-

soknak, akik ugyan nem regisztráltak 
az eseményre, de  kilátogattak vala-

melyik átvételi helyszínre, szintén volt 
lehetőségük kedvezményesen LED-izzó-
kat vásárolni.

A nagy érdeklődés és az akció sike-
re arra inspirálja önkormányzatot, hogy 
a jövőben megismételjék a kedvezmé-
nyes akciót. A részletekről, mint a meg-
újult obuda.hu-n írják, időben tájékoztat-

nak mindenkit.

Igyekeznek 
enyhíteni 
a terheket
Kedvezményesen 
vásárolhattak LED-izzókat 
az óbudaiak
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Hagyománya van kerületünkben, hogy dr. Kiss László, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere az év vége közeledtével 
személyesen mond köszönetet a rendvédelmi szervek dol-
gozóinak, akik ez alkalomból jutalomban is részesültek.

Az Óbudai Társaskörben rendezett december 13-i ünnepségen adták 
át Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. év végi jutalmait a rend-
védelmi szervek dolgozói részére. Dr. Kiss László polgármester dön-
tésének értelmében jutalomban részesültek azok a munkatársak, akik 
Óbuda-Békásmegyer közbiztonságának érdekében kiemelkedő szakmai 
munkát végeztek az elmúlt évben.

Az ünnepségen a polgármester megköszönte a jelenlévőknek, hogy 
a kerület közösségéért dolgoznak, és helytállnak a bizonytalan és ki-
hívásokkal teli időszakban is. A korábbi évekhez hasonlóan idén kará-
csony előtt is pénzjutalmat adott át a III. Kerületi Rendőrkapitányság, 
a III. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a III. Kerületi Polgárőr 
Egyesület és a Csillaghegyi Mentőállomás munkatársainak.

Dr. Obbágy Gábor rendőr alezredes a Budapesti Rendőr-Főkapi-
tányság III. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányság vezető-helyettese 
és Veres Péter tűzoltó ezredes, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető-
je a jutalmak kiosztása alkalmából megköszönte a kerületi önkormány-
zat egészéves támogatását és a kollégák elkötelezett munkáját.

Dr. Kiss László polgármester összesen 73 rendőrnek, 44 tűzoltónak, 
14 mentősnek és 5 polgárőrnek adott át jutalmat.

Köszönet 
a rendvédelmi 
dolgozóknak
A közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő 
munka elismeréseként jutalmakat adtak át
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Megspórolhatja a sorban állást, aki nem halaszt-
ja az utolsó pillanatra a 2023-as parkolási enge-
délyek kiváltását. November 21-e óta lehet igé-
nyelni a matricákat, a kérelmeket pedig az esetek 
többségében elektronikusan is be lehet nyújtani.

A III. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező autótulajdono-
soknak minden évben meg kell újítaniuk a parkolási engedélye-
iket – a korábban kiadott engedélyek meghosszabbítására nincs 
lehetőség, az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. az elbírálás során 
évente megvizsgálja a jogosultsági feltételek teljesülését, emiatt 
valamennyi okmány és irat bemutatása, illetve benyújtása ismé-
telten szükséges. Mivel a gyermekszállítási kedvezmények kivé-
telével a 2022. évi engedélyek 2023. január 31-ig érvényesek, so-
kan az utolsó pillanatra halasztják az új engedélyek kiváltását, ha 
azonban későn kapunk észbe, könnyen kicsúszhatunk az időből, 
február elején pedig már mikuláscsomag várhat a szélvédőn, ezért 
érdemes mielőbb túlesni a teendőkön.

A parkolási kérelmek benyújthatóak az ügyfélszolgálaton 
és postai úton is. Aki a személyes ügyintézést részesíti előnyben, 
jelenleg még viszonylag sok szabad időpont közül választhat – 
előzetes időpontfoglalásra az ügyfélablakon vagy a call centeren 
keresztül a +36212088002 helyi tarifával hívható számon van le-
hetőség. Az ügyfélszolgálaton lehetőség van készpénzes, illetve 
bankkártyás fizetésre is. Kizárólag az Óbudai Parkolási Nonprofit 
Kft. ügyfélszolgálatán és a honlapján elérhető formanyomtatvá-
nyokon benyújtott kérelmeket fogadják el. A nyomtatványok há-
toldalán található Tájékoztató tartalmazza a kérelmezéshez szük-
séges dokumentumok listáját. A formanyomtatványok letölthetők 
az obudaiparkolas.hu oldalról a „parkolási engedélyek igénylése” 
menüpontra kattintva. Ugyanitt tájékozódhatnak a megfizetendő 
díjakról a „díjtételek” bekezdésben található linken.

Az állandó III. kerületi lakcímmel és saját üzembentartású, vagy 
a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó hiányában saját 
tulajdonú, magyar felségjelzésű gépjárművel rendelkező ügyfelek 
elektronikusan is benyújthatják kérelmüket az ügyfélablakon ke-
resztül az ugyfelablak.obudaiparkolas.hu/login oldalon.

Elektronikus igénylésnél a kérelem kitöltése során az adatokat 
a hivatalos okmányok tartalmával megegyező módon kell megad-
ni. A személyes adatok tekintetében a személyi igazolvány, a lak-
cím adatokat illetően a lakcímkártya, a gépkocsi adataival kapcso-
latban pedig a forgalmi engedély a mérvadó.

A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott úgynevezett 
„céges autó” esetén nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre. 
Esetükben a kérelemhez mellékelni kell munkáltatói nyilatkozatot 
az autó kizárólagos használatba adásáról, a munkáltató 30 napnál 
nem régebbi cégkivonatát, a munkáltató képviselőjének hatályos 
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, valamint lízingelt 
vagy tartósan bérelt gépjármű esetén az ezt igazoló okiratokat.

A parkhasználókkal 2021 novemberében történt egyeztetések alap-
ján 2022. augusztus elején kezdték meg a Kaszap István park (III. 
kerület Folyamőr u – Akác köz – Búvár utca) felújítását. A rét évti-
zedek óta szolgálja a kutyásokat a kerületben, de sokan használják 
olyan családok is, akik szeretik az aktív kikapcsolódást, és gyere-
kekkel együtt mennek le sárkányt eregetni, focizni, tollasozni. 

A terület tehát olyan érték, amelynek elvesztése nagyon sok lakos-
nak fájt volna, ezért elengedhetetlen volt az egyeztetés. Óbudának 
ráadásul olyan értéke is van itt, amely láthatatlan: a rét alatt helyez-
kednek el egy egykori római villa (Búvár-Folyamőr utcai villa) rom-
jai, amelyet most földréteg fed. A villa műemléki védettsége miatt 
nem lehetett korábban fákat ültetni ezen a területen, ezért a régészeti 
hatóságot is be kellett vonni.  

A Fővárosi Önkormányzat és a Biggeorge Property együttműkö-
désében mindezek figyelembevételével felújították többek között 
a rossz állapotú kerékpáros pályát, aminek a helyén hullámzó vo-
nalvezetésű pumpapálya létesült. 

A parkot szakaszosan zárták le, a pumpapálya felújításával kez-
dett a kivitelező, később aztán az eddig kopár parkterületen – a régé-
szeti hatósággal egyeztetve – jelentős számú fatelepítést valósítottak 
meg. 

A parkba mindemellett ivókutat, locsolóhálózatot, valamint nape-
lemes közvilágítást  telepítettek, stabilizált burkolatú sétányt, körbe 
pedig keskenyebb, szintén szórt burkolatú gyalogutakat építettek.

A beruházás 100 millió forintból valósult meg. A  területet a Fő-
kert Zrt. üzemelteti a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Látogatható 
a Folyamőr utcai park

Nem érdemes halogatni az ügyintézést

Már kiválthatók 
a jövő évi parkolási 
engedélyek

Fizetős parkolási  
zónák a III. kerületben
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A biciklipályát is felújították



December 17. szombat 16.00 A Józsa Tamás Zenesuli karácsonyi koncertje
December 18. péntek 16.00 Nép-Tánc-Ház - Évadzáró adventi táncház
Csiki Gergely és a Göncöl Néptáncegyüttes közreműködésével.
16.00 – 16.30 Színpadi bemutató
17.00 – 17.30 Színpadi bemutató
17.30 – 18.30 Kézműves foglalkozás gyerekeknek Szabó Ágnes és Bősz-Ambrus Kinga vezetésével
18.00 Táncház kicsiknek és nagyoknak
A program ideje alatt Nyitrai Tamás és barátai kísérik a táncosokat.

A vietnámi magyar kapcsolatok az 1950-es évekre nyúlnak vissza. 
Az utóbbi idők fejleménye, hogy több testvérvárosi kapcsolat is  létrejött a két ország között. 
Az egyik ilyen a Son Tay (Hanoi egyik jelentős ipari külvárosa)  és Óbuda közötti kapcsolat.A kiállítás  Vietnám gazdag népművészetét, képzőművészetét és mindennapi 
életét igyekszik bemutatni.  A város bronz címere is látható a kiállított tárgyak között.  A kiállításon vietnámi útifilmek is megtekinthetők.  A kiállítás ingyenesen látogatható  
és folyamatosan megtekinthető a programok függvényében,  ház nyitvatartási idejében.

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

Kültéri árkádkiállítás - Létrend - Tűzben születve
Bulla Márta iparművész tűzzománc képei
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2023. március 31-ig Közösségi Ház külső tablóin.
December 16. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel
December 16. péntek 17.00 Színházi kulisszák mögött – Legendás előadások (Ingyenes.)
December 17. szombat 15.00 Jégangyal a Csobánka téren (Ingyenes.)
December 17. szombat 18.00 Herczku Ágnes és Nikola Parov Quartet karácsonyi koncertje
Lélekmelengető karácsonyi népdalokat szólaltatnak meg a zenészek, sokféle hangszerrel
kísérve a népszerű énekesnőt. A zenekar koncertjein a magyar és kelet-európai hagyományos
népzene ötvöződik az előadók egyedi stílusával. Az adventi időszakban jól eshet ráhangolódni a
koncerttel a közelgő ünnepre.
Közreműködik: Herczku Ágnes – ének, Nikola Parov – hegedű, nyckelharpa, gitár és még
számos más hangszer, Kuczera Barbara – hegedű, Gera Gábor – harmonika

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

kulturális programok2322mozaik

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR
2022. december 23. és 2023. január 9. között 
az Óbudai Platán Könyvtár zárva tart. 

Ünnepek előtti utolsó kölcsönzési nap:
2022. december 22. (csütörtök 9:00-15:00) 

Nyitás: 2023. január 10. (kedd 12:00 -19:00) 

Nyitva tartás 2023. január 10-től: hétfő – zárva, kedd – 12-19, szerda – 
9-15, csütörtök – 9-15, péntek – 12-19

platankonyvtar.hu
facebook.com/platan.konyvtar

Rendezvények: 
2023. január 10-től újra indulnak a programok az Óbudai Platán Könyv-
tárban. 
2023. január 10-én 16:00-tól újra indul a Fejlesztő foglalkozás Pollival 
a terápiás kutyával. 
2023. január 11-től minden héten szerdán 9:30-10:00 várja az érdeklődő-
ket az Egy húron pendülünk - Zenés baba-mama foglalkozás. 
2023. január 11-től indul a könyvtárban a Kerekerdő táncfoglalkozás, 
ami eddig a Csillaghegyi Közösségi Házban várta az óvodáskorú gyere-
keket drámajátékkal kiegészített táncelőkészítő foglalkozással. 
2023. január 12-től pedig Orosz-Tolnai Eszter Kerekítő mondókázó és Ke-
rekítő manó torna foglalkozása várja a gyerekeket, aminek eddig a 3K 
adott otthont. 

2023. január 31-ig látható a Nem játszunk az étellel című kiállítás. 
2023. február 24-ig látható Lepenye Garda Angyalka tervezőgrafikus 
hallgató mesekönyv illusztrációiból készült kamarakiállítás a gyerek-
könytárban.
Nyitottan az irodalomra címmel 2023. január 24.  17. 00-tól várja az ol-
vasókör érdeklődőket. Az januári alkalom témája: Az Amerikai Egyesült 
Államok kortárs irodalma. A program ingyenes. 

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁRA 
2022. december 24. – 2023. január 2. 
az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára zárva tart.

Ünnepek előtti utolsó kölcsönzési nap: 
2022. december 23. (péntek 11.00-19.00)

Nyitás: 2023. január 3. (kedd 9:00-14:00)

Nyitvatartás 2023. január 3-tól: hétfő: zárva, kedd: 9–14, szerda: 11–19, 
csütörtök: 9–14, péntek: 11–19, szombat: kéthetente 9-13

Januári nyitva tartó szombatok: január 14. és 28. 

platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar/
facebook.com/ezusthegyikonyvtar

Színre lépünk! – 2023. január 28. 10.00: Kedved támadt színesebbé ten-
ni a napodat, megmutatni a kreativitásodat? Várunk téged, a barátai-
dat és családodat egy élményteli, szórakoztató közösségi színezésre! 
A program ingyenes. 

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 10 telephelyén 
szeretettel várja azokat a kerületi nyugdíjasokat, akik a téli 
időszakban melegségre, egy kis társaságra vágynak. 

Klubok nyitva tartása: munkanapokon 8-16 óráig.

Az Idősek Klubjai színes programokkal várják a kedves 
érdeklődőket. Lehetőség van kártyázni, tornázni, beszél-
getni. Közös társasjátékozást, kézműveskedést és is-
meretterjesztő előadásokat is szervezünk.

A szolgáltatások ingyenesek.

Szeretettel várjuk Önöket!

Haskóné Alker Annamária, intézményvezető
dr. Kiss László, polgármester

III. Kerületi idősek Klubjai:
1. Kiskorona Idősek Klubja, 

1036 Bp., Kiskorona u. 3.
2. Meggyfa Idősek Klubja, 

1033 Bp., Meggyfa u. 33.
3. Harrer Idősek Klubja, 

1033 Bp., Harrer Pál u. 4.
4. Harang Idősek Klubja, 

1033 Bp., Harang u. 1. 
5. Szerűskert Idősek Klubja, 

1033. Bp., Szérűskert u. 39.
6. Őszike Idősek Klub-

ja, 1038 Bp., Őszike u. 8.
7. Víziorgona Idősek Klubja, 1038 Bp., Víziorgona u. 12.
8. Hatvany Idősek Klubja, 1039 Bp., Hatvany L. u. 1. 
9. Almási B. L. Idősek Klubja, 1031 Bp., Sujtás u. 20.
10. Heltai Jenő Idősek Klubja, 1039 Bp., Madzsar J. u. 7-11.

KEDVES KERÜLETI NYUGDÍJAS LAKOSOK!

ÜNNEPI ÉS JANUÁRI NYITVA TARTÁS 
AZ ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁRBAN



December 16. péntek 20.00 Lelki fröccs - Pál Feri atya (Minden jegy elkelt!)
December 17. szombat 16.00 Hangszersimogató klub
December 17. szombat 18.30 Hangutazás és hangfürdő
A hangszerek mélyebb tudatállapotba segítik a hallgatót, hogy felülemelkedhessen a hétköznapi
gondolatok zűrzavarán, és elhagyva az elme irányítását, a szív terébe helyezkedhessen.

3K
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. 
Tel.: 247-3604, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: 3k_kulturkozpont

Időszaki kiállítások:
2022. október 13 – 2023. március 26. - VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete 
Milyen kutyát tartott Blaha Lujza, Móricz Zsigmond vagy a 19-20. század más ismert művésze, politikusa, 
színésze? Hogyan szabályozták a hatóságok a nagyvárosi kutyatartást? Hogyan alakult ki Budapesten 
és Magyarországon a vakvezető kutya-kiképzés? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre fókuszál a 
BTM Kiscelli Múzeum új időszaki kiállítása VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete címmel. A kiállítás 
egyedülálló módon kutyával is látogatható.
2022. szeptember 10 – 2023. január 29. - Ki a raktárból! I. - Válogatás a BTM Kiscelli Múzeum – 
Fővárosi Képtár gyűjteményeinek 19. századi anyagából
A Fővárosi Képtár gyűjteményéből most olyan festményeket és grafikákat szeretnénk a látogatók elé tárni, 
melyek többségét még soha nem láthatta a közönség, olyan női
alkotóktól, akiknek az életét, pályáját nagyrészt a feledés homálya fedte. Bár a 19. század közepétől általános 
volt, hogy az induló Pesti Műegylet tárlatain, vagy más csoportos
képzőművészeti kiállításokon női alkotók is szerepeltek, a meghatározó véleményformálók még 1900 körül is kétségbe vonták a nők képességeit. Mindaddig, amíg a női 
alkotók műveit - függetlenül tehetségüktől, képzettségüktől és alkotásaik művészi minőségétől - „műkedvelő” / amatőr / dilettáns kategóriákba sorolták, a múzeumok 
kapui zárva maradtak előttük. A most kiállításon szereplő tárgyak zöme is alapvetően várostörténeti dokumentumként vagy művészeti oktatástörténeti anyagként került  
a Fővárosi Képtár gyűjteményébe.  
2022. december 9 – 2023. április 2. - Elmozdul a fal – Mácsai István Kiscellben
A száz éve született Mácsai István alkotásokban és műfajokban gazdag életművéből nyílik kiállítás „Elmozdul a fal – Mácsai István Kiscellben” címmel a Kiscelli Múzeumban. 
Mácsai István (1922. április 5. – 2005. szeptember 16.) magyar festő, Mácsai János zenetörténész és Mácsai Pál színművész édesapja, gazdag életműve tizenhét éve,  
2005-ben lezárult. A kiállítás címe: „Elmozdul a fal – Mácsai István Kiscellben” részben a takarásból kimozdítani szánt életműre, részben a Templomtérben helyet kapó 
installáció részeként valóságosan is elinduló falakra utal. Mácsai a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1945-49 között Bernáth Aurél növendéke volt. Posztnagybányai és 
szocreál stílusban kezdett festeni, a ’60-as évek elejétől dolgozta ki sajátos, a hiperrealizmussal és fotórealizmussal rokon, szimbolikus és szürrealisztikus elemekkel telített 
stílusát. Alkotásaiban sokszor foglalkozik Budapest városával, életművében karakteres portréi kaptak hangsúlyos szerepet.

KISCELLI MÚZEUM
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
Tel: +36 1 388 8560 www.kiscellimuzeum.hu 
kapcsolat@kiscellimuzeum.hu

Téli szünet: 2023. december 23. – 2023. január 16.
NYITÁS: 2023. január 17.
ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. december 10. – 2023. október 1. - Ki gombolta volna? – Barangolás a gombok világában
A különböző gombok mozaikokat villantanak fel az egyes korszakok társadalom- és divattörténetéből,  
az ipartörténet és gyártástechnológia változásából, mindezek révén pedig árnyaltabb képet festenek folyton 
változó kultúránkról. 
PROGRAMOK:
December 17., szombat 11.00-13.00 és 15.00-17.00
Családi adventi foglalkozás - Diavetítés és kézműves workshop a Ki gombolta volna? c. időszaki kiállításhoz kapcsolódóan
Diavetítés, valamint adventi, karácsonyi díszek és ajándékok készítése kávékapszulák, gombok és maradék textilek felhasználásával.

ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel.: 1/250-1020
E-mail: info@obudaimuzeum.hu,
www.obudaimuzeum.hu,
https://www.facebook.com/obudai.muzeum
Nyitvatartás: kedd-vasárnap: 10.00-18.00

kulturális programok 24 kulturális programok25

CHI KUNG edzés - 2022. december 20.,  8:30 – 9:30
A részvétel ingyenes.
Kezdés: 8:30. Találkozó helye: Óbuda, Fő tér, Szindbád Rendezvényterem
NORDIC WALKING edzés
Minden szerdán, pénteken és vasárnap! 
Szerdánként: 14:00 – 15:00 Óbudai szabadidőpark – Laborc utca 2. 
Péntekenként és vasárnaponként: 10:00 – 11:00 Hajógyári sziget
ADVENTI ÉLŐZENÉS JÓGA - 2022. december 19., 18:00-19:30
Helyszín: Esernyős Szindbád Rendezvénytér
Jegyek/alkalom: elővételben: 2.000 Ft kedvezményes (diák, pedagógus, nyugdíjas): 2.200 Ft helyszínen: 2.500 Ft
Dánielfy Gergő akusztik koncert - 2022. december 20. szerda  19:00-20:30
Kapunyitás: 19:00. Koncertkezdés: 19:30
A 2018-as DAL című műsorból ismert Dánielfy Gergő dalszerző, szövegíró, énekes, színész, műsorvezető önálló estjén egy szál akusztikus gitárral adja elő zenekarának,   
a Dánielfy Gergő és  az Utazóknak a legismertebb dalait, illetve saját, személyes kedvenceit másoktól.
A koncert a hangfoglaló program támogatásával valósul meg!
Helyszín: Esernyős Szindbád Rendezvénytér. Jegyár: elővételben: 2.000 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 2.200 Ft, helyszínen: 2.500 Ft
MELEGEDŐ – Pepita Playback Társulat előadása - 2022. december 21. szerda 19:00-21:00
ÖSSZMŰVÉSZETI-KÖZÖSSÉGI-PLAYBACK
Gyere és meséld el saját történetedet, mi pedig visszajátsszuk!
Helyszín: Esernyős Kamara Terem. Jegyár: elővételben: 1.500 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 1.700 Ft, helyszínen: 2.000 Ft

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS 
ÉS SPORT NONPROFIT KFT. 
1033 Budapest, Fő tér 2. | Tel: + 36 1 200 2962 
www.esernyos.hu | info@esernyos.hu
www.facebook.hu/esernyos
www.instagram.com/esernyos
tiktok.com/@umbrellaobuda

TÉLI ZÁRVA TARTÁSI IDŐSZAK: 2022. DECEMBER 24. – 2023. JANUÁR 9.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
2023. 02. 05-ig: JÁTÉKARCHITEKTÚRÁK – Majercsik Krisztina, Kelle Antal játékai
2023. 02. 05-ig: Spelter Henrik – Magyarország első aranykoszorús cukrászmestere
PROGRAMOK
2022. december 16., péntek, 16:00 - Ferencesek főztje – Szakácskönyv Csíksomlyóról az 1690-es évekből
 „Milyen étel készülhet tyukmonyból? Eszik vagy isszák a szerdéket? Az erdélyi–székelyföldi étkezési kultúra, akárcsak nyelvünk, rengeteget változott az évszázadok alatt: 
egyrészt sokat gazdagodott, másrészt viszont - ezzel párhuzamosan - számos eleme kifakult vagy teljesen eltűnt. De izgalmas kérdés marad, hogy vajon milyen ízeket 
élveztek 300 évvel ezelőtti őseink. Kiadványunkkal egyszerre akartuk ráirányítani a figyelmet egy kevéssé ismert gasztrotörténeti forrásra, valamint – szó szerint is – tálalni az 
évszázados erdélyi kulináris hagyományt, pontosabban ennek szerzetesi remekeit.” 
Beszélgetőpartnerek: Saly Noémi, a könyv szerkesztője, valamint Demeter László, a Tortoma Kiadó igazgatója
Regisztráció szükséges: mkvmuzeum@gmail.com; 1/375-6249. A belépés díjtalan.
2022. december 20., kedd, 19:00 - Borvirág Borklub
Regisztráció szükséges: bacchus.studio@gmail.com; 30/954-9147. Belépő: előzetes bejelentkezéssel: 3.000 Ft
2023. január 11., szerda, 18:00 - Különös tájakon
Sorozatunkban távoli, egzotikus, olykor különös, de mindenképpen különleges tájakra kalauzoljuk kalandozni és utazni vágyó vendégeinket.
Regisztráció: mkvmuzeum@gmail.com; 1/375-6249. Belépő: 500 Ft

MAGYAR KERESKEDELMI 
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM 
1036 Budapest, Korona tér 1. 
+36 1 375 6249 • mkvm@iif.hu
www.mkvm.hu • www.facebook.com/mkvmuzeum
Nyitva: keddtől vasárnapig, 10:00-18:00

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. szeptember 17. – 2022. március 19.:
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: kérjük tájékozódjon a múzeum honlapján
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Illusztrációk-2022. november 3.- 2023. február 24. 
Lepenye Garda Angyalka tervezőgrafikus hallgató mesekönyv illusztrációiból nyílt kamarakiállítás  
a gyerekkönyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. A program ingyenes.  
Nem játszunk az étellel! - 2022. október 11. - 2023. január 31. 
Máray Mariann gyerekkönyv illusztrátor zöldség-gyümölcs sorozatából láthatunk válogatást.
A képek idén bekerültek a Bolognai Nemzetközi Könyvvásár Illusztrációs kiállítási anyagába. 
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. A program ingyenes. 
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 
Fejlesztő foglalkozás Pollival a terápiás kutyával – minden héten kedden 16.00-17.00 
Játékos, több irányú fejlesztő tevékenység, lazítás, stresszoldás, élménykutyázás! Elmélyülés a kutyák világában és rengeteg pozitív élmény vár benneteket sok játékkal.  
A foglalkozást vezeti: Léczfalvi Kinga terápiás kutyás foglalkozásvezető és Polli a terápiás kutya. Ár: 45 perces foglalkozás 10 fős csoportban, 2500,- Ft/fő 
Kapcsolat: kleczfalvi@gmail.com

HangzóBor 1. - Párhuzamos találkozások
Az Aviso Kvartett hangversenye - 2022. december 17. 19.00
Danubia Zenekar próbaterme (1033 Budapest, Flórián tér 3.) Jegyár: 7500 Ft
Az Aviso Vonósnégyes tagjai: Jobbágy Andor, Nyári Kornél – hegedű, Nemes Mariann – brácsa, 
Vámos Katalin – cselló
Vendégek: Kárász Eszter – ének, Wagner-Puskás Péter – harmonika, Fata Pincészet (Badacsony)
Házigazdák: Dénes-Worowski Marcell és Seidl Dénes, a ZeneMűvek műsorvezetői. 
Sorozatszerkesztő: Nemes Mariann
Klasszikus karácsony - 2022. december 22. csütörtök 15.00 - Budapest Kongresszusi Központ  
(1123 Budapest, Jagelló út 1–3.). Jegyárak: 12.000, 10.000, 8.000, 6.500, 4.500 Ft
Közreműködik: Létay Kiss Gabriella – szoprán, Modern Art Orchestra (művészeti vezető: Fekete-Kovács 
Kornél). Vezényel: Hámori Máté
HangzóBor 2. - Színes megoldások
Az Aviso Kvartett koncertje - 2023. január 13. péntek 18.00 - Danubia Zenekar próbaterme (1033 Budapest, Flórián tér 3.) Jegyár: 7500 Ft 
Vendégek: Derzsi-Pap Enikő – ének, Póta György – nagybőgő, Mayer Albert – gitár, Hudry Kata és Barabás Béla – tánc, Hilltop Neszmély 
Házigazda: Bősze Ádám. Sorozatszerkesztő: Nemes Mariann

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

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR

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

Ezüst Bagoly olvasókör – 2022. december 16. 17.00  
Ha szívesen beszélgetne olvasmányélményeiről vagy kíváncsi rá, mások mit olvasnak, várjuk
olvasókörünk következő ülésén. A decemberi beszélgetés témája: Grecsó Krisztián. A program ingyenes. 
Papírszínház – 2022. december 17. 10.00 
Kinyílik a titkos ajtó és feltárul a mesék varázsos világa. Életre kelnek a mesekönyvek hősei és kalandjai. Ezen a napon a Francia karácsony és a Vízcsepp karácsonya c. 
meséket mutatjuk be.  Ajánlott korosztály: 3 éves kortól. A program ingyenes. 
Ünnepi fények – 2022. december 21. 17.00 
Ünnepekre hangolódás közösségi meseolvasással. H. C. Andersen A hókirálynő című meséjét fogjuk felolvasni. A program ingyenes. 
Közösségi színezés - 2022. dec. 23. 16.00 órától
Töltsük együtt az év utolsó könyvtári napját! Várunk mindenkit egy élményteli, szórakoztató közösségi színezésre. Téma: tél az erdőben. A közös színezés mellett, hazavihető
ajándékkísérő kártyák kreatív színezésére is lesz lehetőség. A program ingyenes.
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Budapest III. kerület, Kenyeres u. 24., 17370 hrsz-ú tár-
sasház 130/347 tulajdoni hányadának értékesítésére

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 
7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Fő-
város III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tu-
lajdonában álló Budapest III. kerület, Kenyeres u. 24., 17370 
hrsz-ú társasház 130/347 tulajdoni hányadának értékesí-
tésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilat-
kozat-kezelő Bizottságának 473/2022.(XII.7.) határozata 
alapján

A Kenyeres u 24. egy 12 albetétes privatizált társasház. 
Az ingatlan összközműves.

A társasházban 8 albetét a Castrum- Home Kft. tulajdoná-
ban, míg másik 4 albetét önkormányzati tulajdonban van. 
Az önkormányzati ingatlanok mind lakás besorolásúak 
az alapító okirat szerint. Ezek a 17370/0/A/1., 3., 8., 9. albe-
tétek. 

Az ingatlan paraméterei:
Cím: 1034 Budapest, Kenyeres u. 24. Társasház
Hrsz: 17370
Megnevezése: társasház 
Területe: 429 m2 (telek, közös tulajdon)
Minimális eladási ár: 96.700.000,- Ft (ÁFA mentes), a tár-
sasház 130/347 tulajdoni hányadára
Pályázati biztosíték (bánatpénz):  9.670.000,- Ft 
Övezeti besorolás: Ln-2/ZK-2Az ingatlan beépíthetőségé-
nek paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza. 

Az önkormányzati tulajdonok:
1. Bp., III. Kenyeres u. 24. alagsor 9., 17370/0/A/9 hrsz.
23 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha, utólag kialakított 
fürdőszoba helyiségekből áll.
Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
Tulajdoni hányad: 23/420

2. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 1., 
17370/0/A/1 hrsz.
55 m2 alapterületű, 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszo-
ba, WC, kamra helyiségekből áll.  

Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
Tulajdoni hányad: 55/420

3. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 3., 
17370/0/A/3 hrsz.
29 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha helyiségekből áll.  
Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
Tulajdoni hányad: 29/420

4. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 8., 
17370/0/A/8 hrsz.
23 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha helyiségekből áll.  
Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.
Tulajdoni hányad: 23/420

A társasház a privatizáció óta semmilyen felújításban 
nem részesült, felújítási alapot nem képzett, ezért annak 
állaga erősen leromlott, 2019-ben hatósági kötelezésre 
részleges állagmegóvási munkákat kellett tulajdonosi 
(közte önkormányzati) célbefizetés terhére, a jelenlegi 
épület megtartása teljes körű szerkezeti felújítást is igé-
nyel, az önkormányzati tulajdoni hányadot megtestesítő 
lakások rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok.

A Castrum-Home Kft., mint társtulajdonos egyébként egy 
14 lakás + 1 üzlet nagyságú új épületre kapott jogerős épí-
tési engedélyt, így jól látható a jelenlegi 12 albetétes, rossz 
műszaki állapotú ingatlan fejlesztési lehetősége. 

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást 
a részletes pályázati anyag megismerése után az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3463, 
465, 472 telefonszámokon lehet kérni. 

A pályázati felhívás szövege teljes terjedelmében fel-
kerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint jelen szövege a következő internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.
hu, ingatlanok.hu.

obuda.hu
ovzrt.hu
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros 
III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottságának 449/2022. (XI. 23.) számú határoza-
tában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós 
nyílt pályázatot hirdet Budapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadásá-
ra.

A pályázat tárgya

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló 65552/2/A/1 helyrajzi 
számú, 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8. szám alatti 
épületben lévő, 167 m2 alapterületű egyéb helyiség – üz-
let, illetőleg iroda funkcióval történő – bérbeadása.

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

Cím:  1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8. 
Hrsz.:  65552/2/A/1  
Megnevezés: egyéb helyiség
Telek területe:  167 m2
Tulajdonos:  1/1 arányban Budapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Terhek, széljegyek: –
Egyéb bejegyzés: –
Pályázati biztosíték
(bánatpénz): 408.000,- Ft

A jelen pályázatban megajánlandó minimális bérleti 
díj nettó 340.738,- Ft/hó, amely az előző évi, MNB által 
közzétett inflációs rátával évente indexálandó. A bérleti 
díjfizetési kötelezettség az ingatlan birtokba adásának 
időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat ér-
vénytelenségét vonja maga után.

A bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha 
a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kö-
telessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt 
ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint 
adóalapra felszámítja.

Pályázati feltételek

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.
A bérbeadás időtartama 5 év határozott idő.

Az ingatlan hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyon-
kezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 
2022. december 19-én 9:00 órától 2023. január 3-án 15:00 
óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi 
adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu email címre 
küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2023. január 4. (szerda) 
10:00 óráig postai úton, zárt borítékban, ajánlott, tértive-
vényes küldeményként van mód benyújtani, az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.). A pályázati ajánlati anyagot tartal-
mazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl 
egyéb szöveg nem lehet. A pályázati ajánlat benyújtása 
esetén a berbeadas@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni 
a Pályázó adataival, a postára adás időpontjának meg-
jelölésével valamint a bánatpénz megfizetését igazoló 
dokumentum másolatának csatolásával.

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2023. január 
4-től számított 60 nap.

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályá-
zaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat 
tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 
szóló rendelete tartalmazza. 

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 felvilágosítást 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36-1-
430-3468, +36-1-430-3465 telefonszámokon, illetve 
a berbeadas@ovzrt.hu email címen lehet kérni.

obuda.hu
ovzrt.hu

CCíímm FFuunnkkcciióó HHeellyyrraajjzzii  sszzáámm
AAllaapp--

tteerrüülleett
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GGééppéésszzeettii
ffeellsszzeerreellttsséégg

MMűűsszzaakkii  áállllaappoott MMiinniimmáálliiss  bbéérrlleettii
ddííjj  ((FFtt//hhóó))

BBáánnaattppéénnzz
((FFtt))

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

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

Pacsirtamező utca 49-57., 
földszinti, utcai üzlet, iroda 17725/8/A/1 136 víz, villany, távfűtés * közepes 387.621,- 465.000,-

Raktár utca 42., földszinti, 
udvari iroda 18671/3 18 víz, villany, gáz közepes 58.770,- 70.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 498 villany közepes 422.802,-+ 114.540,-

közüzemi átalány 507.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 450 villany közepes 382.050,-+ 103.500,-

közüzemi átalány 458.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 297 villany közepes 252.153,-+ 68.310,-

közüzemi átalány 302.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 33 villany közepes 28.017,- + 7.590,-

közüzemi átalány 33.000,-
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MMűűsszzaakkii  áállllaappoott MMiinniimmáálliiss  bbéérrlleettii
ddííjj  ((FFtt//hhóó))

BBáánnaattppéénnzz
((FFtt))

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113
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Búza utca 8.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18910/101/A/316 83 víz, villany leromlott 221.710,- 266.000,-

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

Pacsirtamező utca 49-57., 
földszinti, utcai üzlet, iroda 17725/8/A/1 136 víz, villany, távfűtés * közepes 387.621,- 465.000,-

Raktár utca 42., földszinti, 
udvari iroda 18671/3 18 víz, villany, gáz közepes 58.770,- 70.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 498 villany közepes 422.802,-+ 114.540,-

közüzemi átalány 507.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 450 villany közepes 382.050,-+ 103.500,-

közüzemi átalány 458.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 297 villany közepes 252.153,-+ 68.310,-

közüzemi átalány 302.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 33 villany közepes 28.017,- + 7.590,-

közüzemi átalány 33.000,-
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Apát utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/98/A/52 72 víz, villany közepes 182.880.- 219.000,-

Bécsi út 88-92., pincei, lépcsőházi tároló 14729/2/B/171 58 villany leromlott 43.500,- 52.000,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tímár utca 17/B-19., H lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/68 49 villany közepes 36.750,- 44.000,-

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

Váradi utca 2-8/A., pincei, 
lépcsőházi tároló 18659/0/A/105 47 villany közepes 28.905,- 34.000,-

Zab utca 4-6-8., földszinti, utcai tárolórész 18910/77/A/20 109 víz, villany közepes 228.649,- 274.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) pályá-
zatot hirdet az alábbi,  Bu-
dapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló, 
üres helyiségek bérbeadá-
sára:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.) 
pályázatot hirdet a Buda-
pest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló, 
tároló funkciójú, üres helyi-
ségek bérbeadására, ma-
gánszemélyek részére:

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

A pályázattal kapcsolatban 
további felvilágosítást az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit 
Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztá-
lyán a +36-1-430-3468, +36-1-
430-3465 telefonszámokon, 
illetve a berbeadas@ovzrt.hu 
email címen lehet kérni. 

A pályázati felhívás jelen szö-
vege felkerül a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapokra. 

obuda.hu
ovzrt.hu

*A 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 49-57. szám alatti ingatlanban a távfűtési 
szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésének ügyintézése folyamatban van.
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REJTVÉNY HIRDETÉSEK
Mi volt a címe a Kaláka együttes 1987-ben kiadott ikonikus albumának?  

„Szabad-e...” – a folytatást a rejtvény fősorában rejtettük el. LAKÁSFELÚJITÁS! 
Szobafestés, mázolás, 

parkettázás, csempézés, 
vízszerelés, villanyszere-
lés, kőműves, és kisebb 

munkákat is vállalok - 
garanciával. Halász Tibor 

generálkivitelező  
06 1 202 2505 /  
06 30 251 3800

l
ASZTALOS!  

Réz és rozsdamentes 
küszöbök beszereléssel. 
Zárak, kilincsek, pántok, 

zsanérok cseréje, régi 
ajtók, ablakok mázolása, 

szigetelése.  
06 20 381 6703/  

06 1 251 9483
l

FOGTECHNIKUS!  
Fogsorjavítás: 4 900, 
alábélelés: 15 000, új 

fogsor készítés: 45 000. 
Az Árpád-híd közelében.  

T: 0620/927-6967
l

A Központi Statisztikai 
Hivatal lakossági adat-

felvételeihez összeírókat 
keresünk állandó munká-
ra. Tabletkezelés, jó fizikai 

állóképesség, jó  
kommunikáció feltétel. 

Jelentkezés kerület meg-
jelöléssel: szilvia.savai@

statek.hu
l

Óbudai általános 
iskolákba keresünk 

délelőttös és délutános 
takarítónőket napi 4 órás 
időtartamra. Érdeklődni: 

06-20-980-5616  
számon lehet.

mozaik31

Rászoruló kutyák 
karácsonya

Adománygyűjtés a PCAS Nyíregyháza és az Ürömi menhelyek számára.

Amire szükség van:

MERT ADNI CSODÁLATOS! 

Helyszín: 
Óbuda, Fő tér
Időpont:  
December 17. 10-22 óráig
December 18. 10-20 óráig          

Szervező: 
Óbudai Kutyás Egyesület
Adománygyűjtés fővédnöke: 
Dr. Kiss László polgármester

Köszönjük a támogatást 
és a segítséget Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatnak!

A karácsonyi vásárban keressétek 
ezt a logót a kis faházon:

JÓ MINŐSÉGŰ 
SZÁRAZ TÁP ÉS KONZERV 

MAGOK 

(A madáreleséggel a Fodros Általános Iskola 
és a Meseerdő Óvoda fog etetni.)



Együtt érték az ünnep

dr. Kiss László
polgármester

Áldott, békés ünnepeket kíván 
Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat
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