
Idén elsõ alkalommal kedvezményes mus-
kátli vásárlási akciót rendez április 27-én 9
órától több helyszínen az önkormányzat.

A városrész több pontján ingyenes
programokkal és Óbudai Piknikkel várja
az önkormányzat a polgárokat.

Tájékoztató fórumot szerveznek „Óvodás
lesz a gyermekünk” címmel április 17-én
a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben.21

Óvodába készülõ gyermekek

XIX. évfolyam 8. szám                Megjelenik kéthetente              2013. április 15.

5
Kedvezményes muskátlivásár

12
Óbuda Napja május 4-én

Közel az emberekhez. Ismét ötleteket, javaslatokat, észrevételeket vár az önkormányzat 
a polgároktól a kerületi mindennapokkal kapcsolatban. FELHÍVÁS A 32. OLDALON

B elsõ-Óbudán felavatták a világ
elsõ egész alakos, Puskás Fe-

rencet - az Aranycsapat legendás
labdarúgóját - ábrázoló köztéri szob-
rát a Promenádon március 28-án. A
szoboravatást több százan kísérték
figyelemmel a helyszínen. Az ese-
mény díszvendége Puskás Ferencné
volt. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 2. OLDALON

Felavatták a Puskás-szobrot a Promenádon 

A ranyhegy, Ürömhegy, Testvér-
hegy csatornázása, együttmû-

ködési megállapodás keretében új
jégcsarnok építése, illetve egy fedett
uszoda tervezése, a békásmegyeri
piac felújításának ügye, a beiskolá-
zási segély összegének emelése –
többek közt ezek szerepeltek a kép-
viselõ-testület március 28-ai ülésé-
nek napirendjén. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Támogatások,
megállapodások,

elismerések 

Megújult a keresztút 14 stációja
Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesüle-
te szervezésében elkészült a
Kiscelli Kálvária felújításának elsõ
szakasza, a 14 stációból álló ke-
resztút. A második szakaszban a
golgota szoborcsoport restaurálá-
sát tervezik. Az átadáson Tavas
Gellért plébános megáldotta a stá-
ciókat, majd elkezdõdött a kereszt-
útjárás. BÕVEBBEN A 19. OLDALON

Megjelenésünk 
Lapunk következõ száma május 6-
án, hétfõn jelenik meg. Újságunk
korábbi számai is olvashatók a
www. obuda.hu honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Felhívás

Hírösszefoglaló: A legendás
labdarúgó, Puskás Ferenc
április 1-jén lett volna 86
éves. Az emlékét megörökí-
tõ szoborcsoport Hatházy
Györgynek, az Óbuda-Újlak
Közösségi Egyesület elnö-
kének és Barna Sándornak,
a Symbol étterem tulajdo-
nosának kezdeményezé-
sére, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata támogatá-
sával valósult meg. 

A mûalkotás egy
életképet ábrázol,

amint Puskás Öcsi mad-
ridi gyermekeket tanít
„dekázni”. A legendás
futballistát a nemrégi-
ben elhunyt Pauer Gyu-
la tervei alapján formáz-
ták meg, míg a gyerme-
kek figurája és a kom-
pozíció egésze Tóth Dá-
vid alkotása. Az emlék-
mû Óbuda megújult vá-
rosrészében, a leendõ
Puskás Öcsi téren, az ut-
ca szintjén áll, emberkö-
zeli és körbejárható. 

A megörökített
„Száguldó Õrnagy”

A szoboravatón Bús
Balázs polgármester
hangsúlyozta: Puskás
nemcsak minden idõk
egyik legjobb labdarúgó-
ja, hanem emberileg is
igazi példakép, a XX.
század legismertebb ma-
gyarja volt. Személyét
soha nem látott konszen-
zus övezi, nemcsak Ma-
gyarországon, hanem
szerte a világban. A
„Száguldó Õrnagyként”
is emlegetett balösszekö-
tõ, s vele az Aranycsapat,
az ötvenes évek kilátásta-
lanságában a nemzet
nagyságát és sikerét
szimbolizálta. - Egy foci-
pályányi füves terület je-
lentette a szabadságot,
ahol tényleg az történhe-
tett, amit mi, magyarok
akartunk - mondta a pol-
gármester. Emlékeztetett:
Puskást gyakran együtt
említik a nagy csapattárs-
sal, Hidegkutival, aki
Óbudán született. Hideg-
kuti Nándor a kerület
díszpolgára, akirõl kitün-
tetést is elneveztek a vá-

rosrészben. - Ahogy
összetartoztak õk az öt-
venes években, úgy ma is
összetartoznak. Ha Pus-
kás Ferencnek szobra áll
a kerületben, úgy helyes,
ha a közeljövõben Hi-
degkutira is köztéri szo-
bor emlékeztet - tette
hozzá Bús Balázs.  

A fõvárost képviselõ
Szeneczey Balázs város-
fejlesztésért felelõs fõ-
polgármester-helyettes is
megemlékezett a leghí-
resebb magyar futballis-
táról: - Puskás Ferenc a
világnak futball-legenda,
nekünk, magyaroknak
példakép. Dicsérik so-
kan tökéletes labdakeze-
lését, centiméterre pon-
tos átadásait. A legkivá-
lóbbak közé kerüléshez
azonban ennél több kell.
A kiválósághoz elenged-
hetetlen az emberi nagy-
ság - mondta 

Kiválóság, emberi
nagyság

Puskásról hosszasan
emlékezett Szepesi
György. A 92 éves legen-
dás sportriporter néhány
különleges történetet is
elmesélt az Aranycsapat
kapitányáról. Puskás el-
sõ, 1945-ös válogatott
szereplésétõl - mely Sze-
pesi sportriporteri debü-
tálása is volt egyben - az
utolsó, magyar váloga-
tottban elért gólján át a
kórházi betegágyánál tett

látogatásokig számos
történetet idézett.

Puskás emberi nagy-
ságát egy spanyolorszá-
gi történettel mutatta be
az õt áhítattal hallgató
közönségnek. Egy 1963-
as madridi bokszmérkõ-
zést idézett fel, amelyet
sokáig úgy tûnt, magyar
szurkolók nélkül vívott

volna meg a legendás
Papp László. De végül
Puskás, valamint az ak-
kor a Barcelonában fut-
ballozó Kubala László
„lefizetett” száz katalánt
azért, hogy magyarul
drukkoljanak.

Az emlékmûnél a Pus-
kás Suzuki utánpótlás
tornán résztvevõ csapa-

tok, a Puskás Akadémia,
a Budapest Honvéd, a
Hagi Akadémia, a Mel-
bourne Football Institute,
a Panathinaikosz és a
Real Madrid képviselõi
egy-egy emlékkoszorút
helyeztek el. 

Az eseményen a köz-
élet kiemelkedõ szemé-
lyiségei, politikusok, köz-
tük Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, Si-
micskó István, az Emberi
Erõforrások Minisztériu-
mának sportért felelõs ál-
lamtitkára, Menczer Er-
zsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ,
valamint Fábián László, a
Magyar Olimpiai Bizott-
ság sportszakmai igazga-
tója, a Magyar Labdarúgó
Szövetség képviseletében
Vizi E. Szilveszter akadé-
mikus, az MLSZ elnöksé-
gi tagja is részt vett. Az
avató ünnepséget Kautzky
Armand színmûvész mo-
derálta. Közremûködött
Weszely Ernõ tangóhar-
monika-mûvész.

Sz. Cs. 

Felavatták a Puskás-szobrot a Promenádon 

Puskás Ferencné, Erzsébet asszony volt a díszvendég a szoboravatón

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozása
Budapest Fõváros, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségé-
ért díjat. Az odaítélést és az átadást a 35/2007. (V. 30.) rendeletében szabályoz-
ta a képviselõ-testület.
A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek, vagy közös-
ségnek, aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló
munkájával, akár a rehabilitáció vagy a betegség megelõzés terén kifejtett te-
vékenységével, akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtott.
A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján, az egész-
ségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után, a képviselõ-
testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy cso-
port részesül. A díjazott személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500.000 forint össze-
gû pénzjutalom jár.
A díjat Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek között adják át annak a sze-
mélynek vagy csoportnak, akinek a képviselõ-testület az egészségügyi, szoci-
ális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli.
Az idei évben erre 2013. június 28-án (péntek) kerül sor.
Az indítvány feltételei: 1. Indítvány olyan természetes személyre és csoport-
ra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be, aki(k) Óbuda-Békásmegyer
egészségügyi ellátásának, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint Óbuda la-
kosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvük-
kel hozzájárultak. 2. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû, indoklás-
sal alátámasztott ajánlást, illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenysé-
gének, eredményének rövid ismertetését.
Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális
szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit fõosz-
tályvezetõ részére kell benyújtani. A felmerülõ kérdésekre felvilágosítást ad Nyí-
ri Gizella bizottsági referens a 437-8659-es telefonszámon.
Beadási határidõ: 2013. május 10. (péntek) 12 óra.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartott már-
cius 27-én Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és dr.
Gelléri Ágnes, az író lánya,
Gelléri Andor Endre tisztele-
tére az író, novellista lakóhá-
zánál. Az eseményen részt
vett Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere. 

Gelléri Andor Endre az
1910-es években ke-

rült Óbudára szüleivel. Az
itt élõ munkások, iparosok
mindennapjaiból merítette
élményanyagát, és itt vált a
magyar irodalom egyik
legfigyelemreméltóbb no-
vellistájává. 

Fiatal felnõttként a
Beszterce utca 25-ös szá-

mú házában élt és alkotott.
A megemlékezésen Sza-
konyi Károly, Kossuth- és
József Attila-díjas író, drá-
maíró, dramaturg méltatta
Gelléri munkásságát. Fel-
idézte a fájdalmasan rö-
vidre szabott élet jelentõ-
sebb állomásait, és a befe-
jezetlenül is jelentõs élet-
mûvet. Az Est címû lap
pályázatára küldött írásá-
val vált ismertté 1924-
ben, 18 évesen. Egyetlen
regényét, A nagymosodát
24 évesen, 1930-ban írta
meg. Három évvel késõbb
jelent meg elsõ novellás-
kötete, A szomjas inasok,

melyért Baumgarten-díjat
kapott. Származása miatt
üldözték, 1941-tõl több-
ször hurcolták munka-
szolgálatra. Két munka-
szolgálat közötti szabad-
sága alatt írta meg önélet-
rajzát, amely azonban már
csak halála után jelent
meg. A koncentrációs tá-
borból még kiszabadult,
de a megpróbáltatások kö-
vetkeztében annyira meg-
rendült az egészsége,
hogy 1945 májusában
meghalt.

- Manapság sok szó esik
a nemzettudatról. A nem-
zeti elkötelezettségrõl. Va-
jon kell-e nagyobb elköte-
lezettség, mint a magyar
irodalom nagyobb dicsõ-

ségére re-
mekmûveket
alkotni a
megalázott-
ság ellenére a
halál torká-
ban? Hinni a
nemzet kultú-
rájában, még
ha ki is közö-
sítenek onnan
- fogalmazott
Szakonyi Ká-
roly.

Az író egy-
kori lakóhá-

zánál tartott megemlékezé-
sen Kulka János, Kossuth-
díjas színmûvész Gelléri
Egy fillér címû novelláját
olvasta fel, Agatics Kru-
nosláw pedig tangóharmo-
nikán játszott.

A megemlékezésen
Szakonyi Károly meg-
köszönte Bús Balázs
polgármesternek és a ke-
rület képviselõ-testületé-
nek, hogy úgy döntöttek:
a kerületben utcát ne-
veznek el az íróról.

D. Zs.

Gelléri Andor Endrére emlékeztek

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

UTCÁT NEVEZTEK EL
AZ ÍRÓRÓL. A Fõvárosi
Közgyûlés március 27-
én - Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének
javaslatára - a Tégla ut-
cát Gelléri Andor Endre
utcára nevezte át.
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Tudósítás az ülésterembõl

Elsõként a Pro Óbuda Díj
alapításáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosí-
tását hagyták jóvá a kép-
viselõk. Ennek értelmé-
ben, ettõl az évtõl az eddi-
gi három helyett több sze-
mélynek is adományozha-
tó az elismerés. 

Emelt beiskolázási
segély

A kerületben tanuló,
rászoruló gyermekek a
jövõben betegségük ide-
je alatt, illetve a tavaszi,
õszi és téli szünetben is
ingyenes vagy kedvez-
ményes árú ebédet kap-
hatnak, és azt hazavihe-
tik. A rendeletmódosí-
tással a beiskolázási se-
gély összegét is növel-
ték, egyben módosítot-
ták a jogosultságra
irányadó jövedelmi ha-
tárt annak érdekében,
hogy minél több család,
egyedülálló szülõ szá-
mára legyen könnyebb a
tanévkezdés.

Építészeti értékek
védelme

Mint arról már hírt ad-
tunk, a helyi építészeti
értékek védelmérõl ko-
rábban határozott a ke-
rület vezetése. A márci-
us végi testületi ülésen,
a második fordulós tár-
gyalás során jóváhagy-
ták a végsõ koncepciót.
Ezzel összefüggésben, a
vonatkozó törvényi fel-
hatalmazás alapján a
testület három rendele-
tet alkotott a helyi építé-
szeti tervtanács létreho-
zásáról, valamint a tele-
pülésképi véleményezé-
si, településképi beje-
lentési és településképi
kötelezési eljárás részle-
tes szabályairól. A tele-
pülésképi véleményezés
egyebek mellett azt je-
lenti, hogy az építési en-
gedély megkérését meg-
elõzõen a polgármester-
nek kell (a fõépítész
vagy a helyi építészeti-
mûszaki tervtanács szak-
mai álláspontja alapján)
elõzetesen véleményt
nyilvánítania, amely az
eljáró építési hatóságot

kötelezi. A rendeletben
meghatározták azon épí-
tési munkák körét is,
melyeknél a település-
képi bejelentési eljárást
folytat majd a hatóság.
Mindhárom rendelet áp-
rilis 15-tõl hatályos. 

Programmal a 
környezetvédelemért

A környezet és termé-
szeti értékek megóvása,
védelme és fejlesztése,
valamint a környezettu-
datos életforma népsze-

rûsítésének szem elõtt
tartásával fogadta el a
testület a 2013. évi kör-
nyezetvédelmi cselek-
vési programot. A meg-
lévõ programokra - Kör-
nyezetvédelmi Program,
Hulladékgazdálkodási
Terv, Komposztálási Prog-
ram, Kerületfejlesztési
Koncepció, Városfej-
lesztési Integrált Straté-
gia - épül az új akció-
terv. A megvalósításá-
hoz szükséges forráso-
kat a Környezetvédelmi
Alap biztosítja. 

Korszerûbb
beszerzés

Béres András (Párbe-
széd Magyarországért)
képviselõ kezdeménye-
zésére a testület úgy ha-
tározott, hogy a jelenlegi
beszerzési gyakorlatát
korszerûsíti, és egy fele-
lõsebb, etikusabb, fenn-
tartható fogyasztást job-
ban ösztönzõ beszerzési
gyakorlatot valósít meg

az önkormányzat hivata-
lában, és hasonló elvárá-
sokat fogalmaz meg a
kerületi intézmények és
cégek számára. Ez egye-
bek mellett hangsúlyt
helyez a papíralapú ügy-
intézés elektronikusra
váltására, a beszerzés
során pedig alapelvként
rögzíti a legalacsonyabb
összegû ellenszolgálta-
tás bírálati elve helyett
általánosan, az összessé-
gében legelõnyösebb
ajánlat kiválasztási szem-

pontrendszerének alkal-
mazását, mely magában
foglalja a környezeti
szempontokat is.

Több társasház
újulhat meg 

A közeljövõben még
több társasház újulhat
meg, miután Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata tavaly elindított egy
olyan programot, amely
felújítási munkálatokra
igényt tartó társasházak-
nak nyújt segítséget. A
programban az önkor-
mányzat az elmúlt év-
ben lakásonként 5 éven
keresztül havi 1500 fo-
rinttal járult hozzá a fel-
vett állami kamattámo-
gatott hitel törlesztõ
részleteihez. Ebbõl kö-
zel 1000 lakás felújítása
kezdõdött meg, 18 mil-
lió forint értékben. A
program sikerét látva a
testület újabb pályázat
kiírásáról döntött, ami-
nek a keretösszege

2013-ban 20 millió fo-
rint. Ezzel összesen
évente 38 millió forint
fordítható a kerületben
lévõ iparosított techno-
lógiával épült társashá-
zak és lakásszövetkeze-
tek energia-megtakarí-
tását eredményezõ kor-
szerûsítésére.

Tervezhetik az új 
„békási” csarnokot

Az önkormányzat ve-
zetése kiemelt projekt-
ként kezeli a békásme-

gyeri piac ügyét. A fej-
lesztési tervekben a
csarnok újjáépítése mel-
lett a közterület teljes
rehabilitációja is szere-
pel. Tekintettel a beru-
házás tetemes, mintegy
2,5 milliárd forintos
költségére, a megvalósí-
táshoz EU-s vagy egyéb
pályázati forrás bevoná-
sa szükséges. Ilyen pá-
lyázatot eddig nem írtak
ki, és ez 2013-ban sem
várható. Ennek ellenére
az önkormányzat elké-
szítette a fejlesztési kon-
cepciót, mely után most
a testület bruttó 30 mil-
lió forintot hagyott jóvá
az építészeti tervek el-
készítésére.

Újraindul a
csatornázás
Új lendületet kaphat a

kerület közigazgatási ha-
tárain belül megvalósuló
csatornafejlesztési beru-
házás, miután módosít-
ják a „Budapest Komp-

lex Integrált Szennyvíz-
elvezetése” nevû, Fõvá-
rosi Önkormányzattal
közös, KEOP-támoga-
tási programban megva-
lósítani tervezett beruhá-
zási projekt megállapo-
dását. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a
nettó építési költségébõl
elõzetesen 6 százalékos
önrészt vállal. A projekt-
ben 240 magántelek
érintett, ezek a szabályo-
zási terv alapján közterü-
leti szabályozás alá ke-
rülnek.

Uszoda épülhet 
A Testvérhegyi lejtõ

és a Gölöncsér utca által
határolt ingatlanon fel-
épülhet a városrész „sa-
ját” uszodája. A közel 2
ezer 100 négyzetméter
nagyságú fedett uszoda
megvalósulása érdeké-
ben a Vasas Vízilabda
Kft. TAO-forrásokra
nyújt be pályázatot. Az
önkormányzat egyéb pá-
lyázati források bevoná-
sával vállalja a 30 száza-
lékos önrész megfizeté-
sét, és a tervek elkészíté-
sének költségeit is bizto-
sítja. Az uszodában lesz
vízilabda versenyekre is
alkalmas nagymedence,
tanmedence, továbbá
mozgáskorlátozott-, nõi-
és férfiöltözõ, szertár,
büfé, tárgyaló- és iroda-
helyiségek, valamint
egy 448 férõhelyes lelá-
tó is. Az uszoda várható
rezsiköltségeit jelentõ-
sen csökkentené a tõle
150 méterre megvalósu-
ló Óbudai Gepárd Jég-
csarnok sportlétesít-
mény által kibocsátott
„hulladékhõ”. A fedett
uszoda felépítésével le-
hetõség nyílik iskolák,
sportegyesületek számá-
ra, hogy a mostaninál
színvonalasabb sportolá-
si lehetõséget biztosítsa-
nak a kerületben élõ
gyermekeknek és lako-
soknak. A projektben lé-
tesülõ csarnok az önkor-
mányzat tulajdonába ke-
rülne és az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. üzemeltetné.

Támogatások, megállapodások, elismerések 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kedvezményes muskátlivásár
Tisztelt Kerületi Lakosok !
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kedvezményes muskátli
vásárlási akciót rendez.
Vásárlásra jogosultak: a kerületben bejelentett lakóhellyel
rendelkezõ
• nyugdíjasok,
• rendszeres szociális ellátásban (rendszeres szociális segély-
ben, idõskorúak járadékában, ápolási díjban) részesülõ sze-
mélyek,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetõleg kiegé-
szítõ gyermekvédelmi támogatásra jogosult családok 
• nagycsaládosok, akik legalább havi 48.000 forint családi pót-
lékban részesülnek.
A vásárolható mennyiség: 3 tõ muskáti/fõ, melynek vételára
100 forint.
A jogosultság igazolása: az akcióban való részvételi jogosult-
ságot  
• a nyugdíjasok a március havi nyugdíjszelvény, vagy banki át-

utalás esetén átutalási bizonylat + a személyi igazolvány és
lakcímet igazoló okirat bemutatásával,

• a rendszeres szociális ellátásban részesülõk a március havi
postai utalás szelvénye vagy banki átutalási bizonylat + a sze-
mélyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával,

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetõleg kiegé-
szítõ gyermekvédelmi támogatásra jogosult családok a jogo-
sultságot megállapító határozat bemutatásával,

• a nagycsaládosok a családi pótlék március havi postai utalás
szelvénye vagy banki átutalási bizonylat + a személyi igazol-
vány és lakcímkártya bemutatásával igazolhatják.

Elõre elkészített listákat az osztás helyszínein nem fogadnak
el! 
Az akció 2013. április 27-én (szombaton) 9 órától a készlet
erejéig tart!

Az akció helyszínei:
• Veres Péter Gimnázium udvara – Bp., III. ker. Csobánka tér 7.

(bejárat a Hollós Korvin Lajos utca felõl).
• Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ –

Bp., III. ker. Kelta utca 5.
• Csillaghegyi Kulturális Központ – Bp., III. ker. Mátyás király

út 13.
• Aquincum Általános Iskola – Bp., III. ker. Arató Emil tér 1.
• Pethe Ferenc tér.
• Kerék utcai Általános Iskola – Bp., III. ker. Kerék utca 18-20.

(Raktár utcánál).
• Óbudai Kulturális Központ – Bp., III. ker. San Marco utca 81.
Minden helyszínhez utcajegyzékben meghatározott körzetek
tartoznak, melyek a helyszínen és az ügyfélszolgálati irodán is
megtekinthetõk. Továbbá érdeklõdni lehet a 06-80-204-777-es
ingyenesen hívható telefonszámon, valamint a www.obuda.hu
honlapon a körzethatárokkal feltüntetett térkép is megtalálható.
A körzetek a korábban a burgonya-akció során megismert mó-
don kerültek kialakításra, azzal az eltéréssel, hogy a Kiskoro-
na utcai helyszínhez tartozók az Óbudai Kulturális Köz-
pontban, a Gyógyszergyár utcai iskolai helyszínhez tarto-
zók pedig a Kerék utcai iskolánál vásárolhatják meg a virá-
gokat.
A jogosultak csak a lakcímük  szerinti körzetben vásárolhatnak
muskátlit!
A muskáti akció helyszíneinek területét kérjük a gépkocsik által
szabadon hagyni!

Bús Balázs 
polgármester

A képviselõ-testület március 28-ai
ülésén döntött több elismerés oda-
ítélésérõl. Az Óbuda-Békásmegyer
Díszpolgára címet idén Csukás Ist-
ván író kapja. Az Óbuda Kultúrájáért
Díjat Héja Domonkos, az Óbudai
Danubia Zenekar alapítója veheti át. 

C sukás Istvánnak a gyermek
és ifjúsági irodalom terüle-

tén végzett több évtizedes mun-
kássága, örök értékeket képvise-
lõ alkotómûvészete, szívet me-
lengetõ költemények és mesefi-
gurák megteremtésének elisme-
réseként a képviselõ-testület az
Óbuda-Békásmegyer Díszpol-
gára kitüntetõ címet adomá-
nyozza. 

Az elmúlt években Pro Óbuda
Díjat három embernek lehetett
odaítélni, egy rendeletmódosítás
nyomán ez évtõl több személy-
nek is adományozható az elis-
merés. Így dr. Chemez Rózsa,
Fördõs László, Lehmann Imre
és dr. Varga József veheti át
majd a díjat. 

Dr. Chemez Rózsának a hátrá-
nyos helyzetû, mozgásukban
korlátozott, idõs koruk miatt se-
gítségre szoruló kerületi embe-
rekért végzett gyógyító és ön-
kéntes közösségi munkájának
elismeréseként adományozzák a
díjat. 

Fördõs László a Folyondár ut-
cai Sportcsarnokban mûködõ
röplabda-szakosztály nemzetkö-
zi szinten is kimagasló teljesít-

ményéért, irányító munkájáért,
Óbuda sportéletének, ezáltal a
kerület hírnevének öregbítésé-
ben kifejtett tevékenységéért ve-
heti át a Pro Óbuda Díjat. 

Lehmann Imre évtizedeken át
a vevõk megelégedésére végzett
munkájáért, a kiváló minõségû
és tökéletesre sütött termékeinek
elismeréseként kapta ugyanezt
az elismerést. 

Dr. Varga Józsefnek állhatatos
és példaértékû állatorvosi mun-
káját, az állatvédelem területén
végzett kiemelkedõ tevékenysé-
gét ismerik el a díjjal. 

A sportkérdésekben illetékes
szakbizottság javaslatára döntöt-
tek azon személyekrõl, akiknek
Óbuda Sportolója Díjat, valamint
Hidegkuti Nándor Emlékplaket-
tet adományoznak. Az elismeré-
seket azoknak a sportolóknak íté-
li oda a képviselõ-testület, akik
olimpiai, valamint paralimpián
szereplõ sportágakban kiemelke-
dõ eredményt érnek el. 

Hidegkuti Nándor Emlékpla-
kettel Mihály Tibor sportteljesít-
ményét ismeri el az önkormány-
zat. Óbuda Sportolója Díjat ve-
het át Fábián Fanny röplabdázó,
Pap Bianka paraúszó, Szabó Jú-
lia és Kõrösi Kitty (megosztott
helyen) aerobicos, Bóta Botond
mûugró, Tóth Márton kajakozó
és Gecsõ Tamás kajakozó.

A kitüntetéseket Óbuda Nap-
ján, május 4-én adják át.

Sz. Cs. 

Az idei díjazottak 

Középpontban az együttmûködési megállapodások
• Meghosszabbította a képviselõ-testület az Aranypatkó Lovas Egy-
lettel korábban kötött együttmûködési megállapodást, tekintettel ar-
ra, hogy kiemelkedõ szerepet vállaltak az értelmi és testi fogyaték-
kal élõk életminõségének javításában, terápiás foglalkozásaik által.
• Támogatási szerzõdést köthet az önkormányzat a Közép-Budai
Önkéntes Polgárvédelmi Egyesülettel, miután a szervezet vállalta,
hogy a III. kerületben bekövetkezõ katasztrófaveszélyek, katasztró-
fák, veszélyhelyzetek, és káresemények következményeinek fel-
számolásában ellenszolgáltatás nélkül részt vesznek, az önkor-
mányzati rendezvényeken elõzetes kérés alapján technikai bemu-
tatókat tartanak, valamint biztosítási feladatokat látnak el.
• Közszolgáltatási szerzõdés újrakötése nyomán, áprilistól a Tér-
színház kulturális, oktatási, mûvészeti szolgáltatásokat nyújt a kerü-
letben. Ennek részeként az anyanyelvi nevelés terén a III. kerületi
pedagógusok továbbképzésében mûvészeti, mûvészetpedagógiai
tapasztalataikat nyílt bemutatókon, tanfolyamokon, konferenciákon,
a diákok számára pedig rendhagyó irodalmi órákon, elõzetes
egyeztetés szerint továbbadják, és ismertetik. A III. kerületi színját-
szók és versmondók szakmai képzésében is igény szerint részt
vesznek.
• Jelentõs, egyszeri támogatáshoz jutott a 2013. évi polgármesteri
keretbõl a Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért Alapít-
vány (Kincsõ Néptánccsoport). A kapott összegbõl gyermek tánc-
ház programsorozat valósulhat meg.
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A3,5 kilométeres pró-
batételt Tóth Tamás

paralimpikon úszó, Bús
Balázs polgármester és
Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter indí-
totta el. A 7 kilométeres
verseny rajtját a polgár-
mester és a paralimpikon
úszó, a félmaratont Tóth
Tamás, Pindroch Csaba
színmûvész és dr. Csepe-
li Zsuzsanna, az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. vezetõje raj-
toltatta. Az idõjárás, az
esõ és a felázott talaj ne-
hezítette a futók dolgát,
de az indulók megküz-
döttek a tereppel, a táv-
val. A helyszínen a Szent
Margit Rendelõintézet
ingyenes szûrõvizsgála-

tokat tartott. A rendez-
vénysorozat elsõ esemé-
nyén közel 1300-an ér-
tek célba. 

(A verseny eredmé-
nyei a www.sportido.hu
weboldalon megtekint-
hetõk.) Sz. Cs.

Elstartolt a „Mozdulj rá! 2×3”

Futófesztivál a Hajógyári-szigeten
Az Óbudai Futófesztivál a Hajógyári-szigeten április 7-én rajtolt. Az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvény-sorozat fõvédnöke Tóth Tamás
kétszeres ezüstérmes paralimpikon úszó, védnöke Bús Balázs polgármester.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter célba ér

Pindroch Csaba, dr. Csepeli Zsuzsanna és Tóth Tamás a
félmaraton indításakor

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az oldalt összeállította Klug Miklós

Budapest-Esztergom kö-
zött pályafelújítást végez
a Máv-Start Zrt., ezért vo-
natpótló autóbuszok szál-
lítják az utasokat április
2-tõl június 14-ig. 

A vasúti pályarekon-
strukció révén ha-

marosan jelentõsen csök-
kenhet a vonatok menet-
ideje, 16 állomáson és
megállóhelyen épül új
peron, perontetõ, kor-

szerûsödik az utas-
tájékoztatás, a térvilágí-
tás, a vasúti pályatest.
Emellett közel 1700
P+R parkoló (például:
Dorog, Pilisjászfalu, Esz-
tergom, Piliscsaba) va-
lamint 532 B+R kerék-
pártároló létesül (példá-
ul: Esztergom, Leány-
vár, Solymár, Pilisvö-
rösvár, Piliscsaba, Pi-
liscsév). 
(www.mav-start.hu) 

Vágányzár Esztergomig

A Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) kiírta a felújí-
tásra szoruló fõvárosi kishi-
dak, átkelõk rekonstrukció-
jának tervezésérõl szóló köz-
beszerzési pályázatot. 

Atervezés során ki-
emelt figyelmet for-

dítanak a megváltozott for-
galmi igények kiszolgálá-
sára, különös tekintettel az
akadálymentesítés feltéte-
leinek megteremtésére, a
gyalogos és kerékpáros
közlekedés javítására, a
közösségi közlekedés
elõnyben részesítésére, a
közúti közlekedés mellett.
A BKK, mint a Fõvárosi
Önkormányzat közleke-
désszervezõje, felelõs a fõ-
városi utak, hidak, mûtár-
gyak fenntartásáért és üze-
meltetéséért. 

A felújítások a követke-
zõ kishidakat érintik a III.
kerületben: Árok utcai-Kõ-
bányai utca feletti közúti
híd (Rézüst utca); Kuni-

gunda útja-Aranyhegyi-
patak feletti közúti híd (Ke-

led utca); Hajógyári szige-
ti K-híd (Mozaik utca).

Tervezhetik a kishidak felújítását Hosszabb nyitva tartás számos helyen
Bezárt a bérletpénztár 

a Bogdáni úti végállomáson
A tervezhetõbb, jobb kiszolgálás érdekében az
egyes területek utazási, illetve jegy- és bérletvásár-
lási szokásaihoz igazította a jegypénztárak nyitva
tartási idejét a Budapesti Közlekedési Központ. En-
nek megfelelõen április 1-tõl a pénztárak nyitva tar-
tási rendje bõvült, a fõvárosi pénztárakban folyama-
tos a kiszolgálás, megszûntek azok az átmeneti
szünetek, amelyek miatt 20-30 percig napközben is
zárva tartottak.
Az óbudaiakat azonban kifejezetten rosszul érinti,
hogy a Bogdáni úti autóbusz-végállomáson mûköd-
tetett jegy- és bérletpénztár végleg bezárt…

V áltoztatást hajtott
végre április 2-ától

egyes tömegközlekedési
jármûvek menetrendjé-
ben a Budapesti Közle-
kedési Központ. Ez
érinti többek között az
1-es villamosjáratot is.
A változás lényege,
hogy a Bécsi út felé köz-
lekedõ elsõ villamos

ezentúl az eddigi 3.53,
majd 4.03 óra helyett
4.04 és 4.14 órakor in-
dul, de nem a Puskás
Ferenc Stadiontól, ha-
nem a Lehel úttól. A sta-
dion és a Lehet út kö-
zötti szakaszt a 901-es
és a 918-as éjszakai au-
tóbusszal tehetik meg az
utasok. d.

Menetrendi változás
az 1-es vonalán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az idei tél extrém módon
igénybe vette az amúgy is
elöregedett utakat, járdá-
kat, közterületeket. A ká-
tyúk megjelenése az utakon
többszöröse a korábbi
évekhez képest. A kerület-
ben a kátyúk felmérése fo-
lyamatos, az e-mailben, le-
vélben, vagy telefonon ér-
kezett bejelentések nyo-
mán a városüzemeltetési
osztály megrendeli a mun-
kálatokat.

Az egész országra jel-
lemzõ, így kerüle-

tünkben is jelentõs prob-
léma az elöregedett úthá-
lózat. Az útpálya szerke-
zetek elfáradtak a meg-
növekedett gépjármû ter-
helés hatására, emellett
az egy napon belül is
nagymértékben váltako-
zó hõmérséklet hatására a
felületükön mikro repe-
dések alakultak ki. Az
idei téli idõszak hosszan
tartó csapadékos idõjárá-
sa sem kedvezett az utak
állapotának, mert az olva-
dó hólé és esõ beszivá-
rogva a repedésekbe to-
vább rongálta az útpálya

szerkezetét. A kátyúk
képzõdése a változatos
idõjárásnak (olvadás-fa-
gyás) köszönhetõen fel-
gyorsult. Emellett a sok
csapadék miatt számos
helyen alámosódtak és
megsüllyedtek a kerület
útpályái és járdái. Ösz-
szességében a korábbi
éveket jelentõsen megha-
ladó kátyú keletkezett.

Az elhúzódó hideg idõ-
járás megakadályozta a
meleg technológiás kátyú-
zást, ezért az önkormány-
zat a balesetek megelõzé-
se érdekében megkezdte
az ideiglenes kátyúzást.
Ennek során 34 tonna zsá-
kos hideg aszfalt került az
úthibákra, elhárítva ezzel
a közvetlen balesetve-
szélyt. Végleges megol-
dás a meleg aszfaltos javí-
tás, melyet az idõ meg-
enyhültével már meg-
kezdtek, a kerület lerom-
lott úthálózatán a nagyfor-
galmú helyek prioritását
figyelembe véve halad a
munka. A nagy felületû
aszfaltozási munkák az el-
múlt évekhez hasonlóan
nyárra, az iskolai szünet

idejére vannak idõzítve,
hogy minél kevésbé aka-
dályozzák a kerület gép-
jármû forgalmát. Ennek
során több jelentõs forgal-
mú és leromlott állapotú
úton teherbírás növeléssel
járó teljes felületû felújí-
tást végeztet az önkor-
mányzat. Az így megerõ-
sített útszakaszok 5-7 évre
biztonsággal szolgálják a
közlekedõket.

A kerület méreteit és
hatalmas úthálózatát te-
kintve, a javítási munká-
latok menete nem mindig
olyan gyors, mint ahogy
azt a lakosság elvárná, de
folyamatos, ezért az ön-
kormányzat a lakosság
türelmét kéri.

A 2013. évi tervezett
kátyúzásokon kívül (lásd:
lent) az idõjárás függvé-
nyében áprilistól további
munkákat is végeznek a
bejelentéseknek megfele-
lõen.

Útburkolati hibák javítása

Január: elkészült 905
m2.. Február-március:
elkészült 1652 m2. Ápri-
lis: elkészült 390 m2.
Április: eddig megren-
delve 725 m2.
Összesen: 3672 m2.
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Zöldoldal

Elszállították az utcai szelektív hulladékgyûjtõket a Vörösvári út-
Váradi utca sarkáról is. Ezentúl a házon belüli tárolókba dobhatják a la-
kók az ebbe a körbe tartozó hulladékot 

A III. kerületben márciusban zajlott le a lomtalanítás. A lakosság kü-
lönbözõ körzetekben más-más idõpontban helyezhette ki feleslegessé
vált lomjait a házak elé. (Felvételünk a Kórház utcában készült)

A városlakókban is élén-
ken él a kert utáni vágy.
Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint hogy egyre töb-
ben érdeklõdnek az úgy-
nevezett városi kertek
iránt. 

V égre kerületünkben
is megvalósulhat

egy ilyen. Békásmegye-
ren, a Királyok útja-
Juhász Gyula utca sar-
kánál jelölték ki az elsõ
közösségi kert helyszí-
nét. Az ezt megalapozó
lakossági fórumon a kis
parcellák „tulajdonosa-
it” bejegyezték. Az ön-
kormányzat 1200 négy-

zetméteres területet bo-
csát rendelkezésre, és a
Városi Kertek Egyesü-
lettel kötött megállapo-
dás értelmében vállalta,
hogy bekeríti, illetve fel
is parcellázza. A szak-
mai irányítást az egye-
sület végzi, de a konkré-
tumokról a létrejövõ
kertközösség tagjai dön-
tenek a késõbbiekben.
Családonként hét négy-
zetméteres ágyásokat
mûvelhetnek meg a
kertközösség tagjai. 

A Budapesti Corvinus
Egyetem Tájépítész Tan-
székének nyolc hallga-
tója, három vezetõ tanár

irányítása mellett két
koncepciótervet készí-
tett a helyszínre. A kert-
közösség tagjai döntik
el, hogy melyiket fogják
megvalósítani. A kivá-
lasztást követõen pályá-
zatot írnak ki a kivitele-
zésre, majd elkezdõdhet
az építés, a gyakorlati
megvalósítás.

A tervek szerint egy
másik kertet is kialakí-
tottak volna Kaszásdû-
lõn, de a környezõ há-
zak lakói ezt nem támo-
gatták. Így az önkor-
mányzat most másik
helyszínt keres.

domi

Közösségi kert Békásmegyeren

Itt a tavasz! Ennek örömére a Fõ térre is kiültették a
virágokat

Bár az idõjárás még nem
indokolja, de a Fõvárosi
Közterület-fenntartó (FKF)
Zrt. már megkezdte a zöld-
övezeti kerületekben a
zöldhulladék begyûjtését.
A zöldhulladék elszállítá-
sa március 25-tõl decem-
ber 6-ig tart.

A szolgáltató a posta-
ládákba dobja be

azt a kiadványt, amely-
ben tájékoztatja a rész-
letekrõl a budapestieket.
Ebbõl tudhatják meg az
érintettek a körzethatá-
rokat és az elszállítás
napját is.

A zöldhulladékot kizá-
rólag az FKF Zrt. logójá-
val ellátott „KERTI

ZÖLDHULLADÉK”
feliratú mûanyag zsá-

kokban szállítják el. A 60
és 100 literes zsákok da-

rabonként vagy tíz dara-
bos kiszerelésben kap-
hatók a lakossági hulla-
dékgyûjtõ udvarokban,
egyes Mol-kutakon, de a
legtöbb önkormányzat
ügyfélszolgálatán is. A
60 literes zsák darabjáért
190 forintot, a 100 litere-
sért pedig 230 forintot
kell fizetni.

A társaság kéri, hogy a
zöldhulladékot a hírle-
vélben feltüntetett, lakó-
körzetre érvényes elszál-
lítási napon legkésõbb
reggel 5 óráig vagy az
azt megelõzõ napon he-
lyezzék ki.

A zsákokba helyezhe-
tõ lomb, fa- és bokor-
nyesedék, nyírt fû és
gyom. Fontos, hogy a

zsákba kizárólag zöld-
hulladék kerüljön. Ha
ugyanis háztartási sze-
mét vagy más, oda nem
illõ dolog kerül a zsá-
kokba, akkor nem viszik
el. Ne rakjunk bele fe-
nyõféléket és diófa leve-
leket vagy gallyakat sem,
mivel ezek magas gyan-
tatartalmuk, illetve olaj-
és mérgezõanyag tartal-
muk miatt nem kom-
posztálhatók. A vasta-
gabb faágakat legfeljebb
egyméteresre darabolva,
összekötve kell kirakni,
de a kötegelt faágakat
csak akkor szállítják el,
ha melléhelyezünk köte-
genként egy logóval ellá-
tott kerti zöldhulladék-
gyûjtõ zsákot.

Összeállította Domi Zsuzsa

Elviszik a zöldhulladékot

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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J ótékonysági koncer-
tet szervez „Öröm-

óra” címmel az Óbudai
Bölcsisekért Alapít-
vány a Magyar Bölcsõ-

dék Napján, április 21-
én 17 órai kezdettel az
Óbudai Társaskörben
(Kiskorona utca 7.). A
rendezvény védnöke

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármes-
tere.

Fogászati röntgen újra mindennap 
a Csobánka téri szakrendelõben 

Áprilistól változott a fogászati röntgen rendelési ideje a
Csobánka téri szakrendelõben.Újra a hét minden napján
készítenek fogászati röntgen-felvételeket a Csobánka té-
ri szakrendelõben is. Hétfõn, csütörtökön, pénteken 8-tól
14; kedden, szerdán 14-tõl 20 óráig fogadnak betegeket
a fogászati röntgenen a békásmegyeri szakrendelõben.
Egyéb idõben a Vörösvári úti szakrendelõben készítenek
fogászati röntgen-felvételeket. A Vörösvári úti szakrende-
lõben hétfõtõl péntekig 8-tól 20 óráig van fogászati rönt-
gen rendelés. Az átszervezésnek köszönhetõen javult a
békásmegyeri és környékbeli lakosok ellátási színvonala.

A Szent Margit Rendelõintézet szakemberei ingyenes
szûrõvizsgálatokra várták az április 7-ei Óbudai Futó-
fesztivál résztvevõit a Hajógyári-szigeten

Örömóra a Társaskörben

A békásmegyeri Gau-
diopolis Evangélikus

Szeretetház lakóit március
22-én délután a Szivár-
vány Színiiskola és a
Pipikék Balettcsoport

növendékei Ascher Ágnes
koreográfus vezetésével
közel egyórás mûsorral
lepték meg. A táncok mel-
lett próza, musical és ope-
rett részletek hangzottak el.

Az elõadást követõen az
otthon lakói általuk ké-
szített ajándékokat adtak
át a tehetséges fiatalok-
nak, majd jó hangulatban
elbeszélgettek a látottakról. 

Meglepetés mûsor a Szeretetház lakóinak 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_08.qxd  2013.04.11.  14:17  Page 9
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi
Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a na-
gyobb közbiztonságra
vágyó kerületi lakosokat
tagjai közé. Szerdán-
ként 15-tõl 19 óráig
ügyeletet tartanak a Ka-
szásdûlõ utca 7. szám
alatti irodájukban, ahol
az érdeklõdõk megismerkedhetnek a polgárõri szolgá-
lat követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fogad-
ják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvé-
delmi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as
telefonszámon és a polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen. Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

1 % 1 % 1 %
Kérik, hogy adójuk 1 százalékával támogassák a pol-
gárõrök önkéntes bûnmegelõzõ munkáját! (Adó-
szám: 18135327-1-41.) 

Versenyen mérték össze tu-
dásukat Óbuda-Békásme-
gyer általános- és középis-
kolás tanulói március 27-én.
Az eseményt az Észak-budai
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség az önkormányzat vé-
delmi és közbiztonsági iro-
dájával együttmûködve szer-
vezte az 5-13. évfolyamos
diákoknak a Laborc utcai
Barátság Szabadidõ Park-
ban.

Acél az volt, hogy az
ifjúsági versenyen

résztvevõ tanulók játékos
formában, életkori sajá-
tosságaiknak megfelelõen
adjanak számot a felké-
szülés során elsajátított ve-
szélyhelyzeti ismereteik-
rõl, az önmentés, illetve
mások mentésében való
jártasságukról. Tizenkét
csapat mérte össze tudását.
Az évszaktól eltérõ idõjá-
rási körülmények miatt a
megmérettetés fedett, zárt
térben végrehajtható fel-
adatokból állt. A verseny-
eredményekben az ügyes-
ség helyett a tárgyi tudás
volt a meghatározó. Ka-
tasztrófavédelmi, közleke-

dési, egészségügyi, kör-
nyezetvédelmi témakö-
rökben adtak számot tudá-
sukról a résztvevõk. Aren-
dezvény lebonyolításában
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság, a Magyar Vörös-
kereszt, az Országos Men-
tõszolgálat helyi munka-
társai, valamint a Közép-
Budai Önkéntes Polgári
Védelmi Egyesület tagjai
segítettek.

A díjakat Veres Péter
tûzoltó alezredes, az

Észak-budai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség ve-
zetõje és dr. Böjtös Zoltán,
az önkormányzat védelmi
és közbiztonsági irodájá-
nak vezetõje adta át. A
vándorkupát az általános
és középiskolai kategóriá-
ban is az Óbudai Gimnázi-
um és Általános Iskola
csapata vihette haza. Szá-
mukra még nem ért véget
ebben a tanévben a ka-
tasztrófavédelmi verseny-
re való felkészülés, hiszen
õk képviselik majd Óbu-
da-Békásmegyert az ápri-
lis 18-ai Fõvárosi Kataszt-
rófavédelmi Ifjúsági Ver-
senyen.

Katasztrófavédelemben vetélkedtek a diákok 

Egyre gyakrabban tûnnek
fel a legkorszerûbb tech-
nikai eszközöket felhasz-
náló tolvajok a fõvárosban
- erre hívja fel a lakosok
figyelmét a BRFK bûnmeg-
elõzési osztálya.

Az autóhoz érkezõ rá-
diófrekvenciás jelet

egy arra alkalmas eszköz-
zel „befogják”, majd dekó-
dolják az elkövetõk. Ez a
módszer alkalmas arra,
hogy a központi zár távirá-
nyítójával lecsukott, de
nem zárt ajtót kinyissák.
Ehhez 10-30 méterre kell
megközelíteniük a jármû-

vet, de a jobb eszközökkel
rendelkezõ tolvajok akár
több száz méteres bizton-
ságból is képesek blokkol-
ni a központi zárat még an-
nak teljes bezáródása elõtt. 

Ezzel a módszerrel, a
nyitott jármûbõl néhány
másodperc alatt bármilyen
értéket el tudnak tulajdoní-
tani. A rendõrség az elfo-
gott bandáknál szinte min-
dent talált már, ami egy au-
tóban elõfordulhat: lapto-
pot, egyedi tollakat, nagy
teljesítményû pendrive-
okat, értékes napszemüve-

geket, mûszaki tárgyakat,
sõt több golfkészletet is. 

Mivel a tolvajok nem
hagynak nyomot, sérülést
az autón, a tulajdonosok
gyakran csak sokkal ké-
sõbb veszik észre a gép-
kocsifeltörést, vagy egy-
szerûen elvesztettnek nyil-
vánítják hiányzó tárgyai-
kat. A biztonsági szakértõk
azt tanácsolják, ha élesítet-
tük a központi zárat, vé-
gezzünk egy kézzel törté-
nõ próbanyitást, mielõtt
magára hagynánk az au-
tónkat!

Autófeltörés új módszerrel 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A jó idõ beköszöntével megnõ a szabadté-
ren, az újra éledõ természeti környezetben
keletkezõ tûzesetek száma. A Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a
szabadban kirándulók, a természeti kör-
nyezet közelében lakók, továbbá a mezõ-
gazdasági területen dolgozók figyelmét,
hogy igyekezzenek megelõzni a tûz kelet-
kezését, és tartsák be a tûzgyújtási tilalom
idejére vonatkozó elõírásokat, valamint a
mezõgazdasági munkálatokkal kapcsola-
tos szabályozásokat.

Tavasszal, majd az azt követõ meleg
és csapadékmentes idõjárás miatt

az ország területén lévõ erdõkben és
azok közvetlen környezetében fokozott
tûzveszély alakulhat ki. A fõváros terü-
letére a Pest Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága, valamint orszá-
gosan a Vidékfejlesztési Minisztérium
adhat ki határozatot a tûzgyújtási tila-
lom elrendelésére. Ezt követõen az er-
dõkben, természeti környezetben kije-
lölt tûzrakó helyeken sem szabad tüzet
gyújtani.

A száraz, csapadékmentes idõjárásra
való különös tekintettel, a szabadtéri
tûzesetek megelõzése érdekében az er-
dõkre, fásításokra, ezek határától szá-

mított 200 méteren belüli területeken,
ide értve a magántulajdonban lévõ in-
gatlanokat is, be kell tartani a tûzgyújtá-
si tilalmat, mivel a légmozgás követ-
keztében a felgyülemlett vastag, száraz
avar takaró egy elszálló parázs, vagy
egy eldobott izzó cigarettavég gyújtó-
hatása következtében is könnyedén
lángra kaphat. Csak abban az esetben
szabad tüzet gyújtani (például kerti sü-
tögetés céljából), ha az esetleg elterjedõ
tûz oltására alkalmas tûzoltó eszköz a
helyszínen rendelkezésre áll.

Amennyiben mégis tûzeset követke-
zik be, annak észlelésekor az elsõ és
legfontosabb feladat a kezdeti „kis tûz”
eloltásán túlmenõen, az illetékes tûzol-
tóság - és ha lehetséges a terület tulaj-
donosának - haladéktalan értesítése.

Az észlelt tûzesetet késedelem nélkül
a 105-ös (ingyenes) telefonszámon je-
lezni kell a tûzoltóságnak!

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a 459-2300-ás számon is
elérhetõ!

Budapest szmogriadótervérõl szóló
fõvárosi közgyûlési rendelet alapján
avart és kerti hulladékot Budapest
Fõváros közigazgatási területén el-
égetni tilos.

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Az idõsek közlekedésbiz-
tonságának javítása érde-
kében kampányt indított a
Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság Közlekedésrendé-
szeti Fõosztálya és a Fõvá-
rosi Baleset-megelõzési
Bizottság - tájékoztatta la-
punkat Horváth Antal alez-
redes, a III. kerületi Rend-
õrkapitányság vezetõje. 

A baleset-megelõzési
kampány célja az

idõsek közlekedésbiz-

tonságának javítása, a
balesetet okozók számá-
nak csökkentése, külö-
nösen 60 év feletti kor-
ban, személygépkocsi-
vezetõk és a gyalogosok
körében egyaránt. A fõ-
városban jelentõs számú
a 60 éven felüli balesetet
okozók aránya. 2012-
ben 1953 személygép-
kocsi-vezetõ közül 289-
en okoztak balesetet, a
408 gyalogos balesetbõl
pedig 87-et a 60 éven

felüliek okozták. A gya-
logosok hibájából bekö-
vetkezett baleseti okok
közül a leggyakoribbak:
az óvatlan, hirtelen lelé-
pés az úttestre, tilos jel-
zésen és tiltott helyen
való áthaladás, álló jár-
mû mögüli kilépés, illet-
ve zavaró magatartás ta-
núsítása az úttesten. 

- Az idõsek figyelmét
fel kell hívni az életkor
emelkedésével járó köz-
lekedésbiztonsági koc-

kázatokra. Nagyon fon-
tos, hogy közlekedésben
résztvevõ jármûvezetõk
több toleranciát és türel-
met tanúsítsanak az
idõskorú közlekedõk
iránt. Az általuk elszen-
vedett és okozott balese-
tek megelõzése érdeké-
ben a 60 éven felüli kor-
osztály megszólításával
elõadás-sorozatot indí-
tunk. Az ingyenes, ápri-
lis 23-án 10-tõl 12 órá-
ig tartó zenés-mûsoros

elõadáson elõzetes re-
gisztrációt követõen
bárki részt vehet - hang-
súlyozta Horváth Antal. 

(Az elõadás helye:
Óbudai Kulturális Köz-
pont, San Marco utca
81. Elõzetes regisztráció
a III. kerületi Rendõrka-
pitányság rendészeti
osztályán, Prodl Erika
rendõr fõtörzszászlósnál
a 430-4700-as telefon-
szám 164-es vagy 146-
os mellékén.) Sz. Cs.

Elõadások a szépkorúak biztonságos közlekedéséért

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

Megelõzhetõ szabadtéri tüzek

A jövõben új típusú jogosít-
ványokat adnak ki az ok-
mányirodák, miután az Eu-
rópai Unióban egységessé
válik a vezetõi engedélyek
kinézete. A jogosítványok
megújulásával egy idõben
a szabályozás több új jár-
mûkategóriát vezetett be,
így például a négykerekû
(quad) és az elektromos
meghajtású motorokét. 

J elenleg többféle jogo-
sítvány van forgalom-

ban, valamennyit folya-
matosan, de legkésõbb
tíz éven belül (a leghosz-
szabb érvényesség lejár-
tával) cserélik ki. Az új,
többféle biztonsági elem-
mel ellátott, kártya for-
májú jogosítvány tovább-
ra is ugyanúgy helyettesí-
ti a személyi igazolványt,
mint a régiek, továbbá az
új vezetõi engedélyeket
alkalmassá tették chip
késõbbi beépítésére is.

Az új okmányt azok
kapják, akik január 19-e
után adták be igénylésü-
ket. Az érvényes vezetõi
engedélyeket nem kell
lecserélni, azok a lejártu-
kig használhatók. A jogo-
sítványok kiállításának,

pótlásának a díja is válto-
zatlan marad, és egyelõre
a gyártási költségek sem
emelkednek, így a vál-
toztatás az államigazga-
tásnak nem kerül többe.
Az új okmány hamisítása
nehezebb, így például
már nem lehet utólag fel-
vezetni rá egy újabb jár-
mûvezetõi kategóriát.

Emelkednek a vezetõi
engedélyek bizonyos ka-
tegóriái megszerzésének
korhatárai is. A C (teher-
gépkocsi) kategória az
eddigi 18 év helyett 21
éves kortól vezethetõ. A
D (autóbusz, könnyû pót-
kocsiból álló szerelvény)
és a korlátozás nélküli A
(motorkerékpár) kategó-
riára 21 év helyett 24
éves kortól szerezhetõ be
jogosítvány.

Változás az is, hogy
ritkábban, az eddigi há-
rom helyett ötévenként
kell egészségi vizsgála-
ton megjelenniük a 45 és
60 év közötti, 2. alkal-
massági csoportba tarto-
zó autósoknak. A 60 év
felettiek viszont már két-
évente kötelesek részt
venni az egészségi vizs-
gálaton.

Új jogosítványok
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A húsvétot megelõzõ nagy-
böjt péntekjein ország-
szerte keresztutat járnak a
katolikus hívek, amely a
templomokban, illetve sza-
badtéren a kálvária tizen-
négy stáció elõtti imád-
ságból áll. A keresztúti
imádságban, a hívõk -
egyedül vagy közösségben
- felidézik Jézus keresztút-
jának történéseit. A felújí-
tott Kiscelli Kálvária át-
adását a szervezõk nagy-
péntekre, március 29-ére
idõzítették.

A németajkú lakos-
ság által 1815-ben

felállított keresztút re-
konstruálása egykori
fényképe alapján és né-
hány eredeti, megmaradt
kõelem mintájára ké-
szült el. A Kiscelli Mú-
zeum elõl induló ke-
resztút, végén a golgota
szoborcsoporttal, az idõ-
járás viszontagságaitól
megviselve restaurálás
után kiáltott. Stációit és
a szobrokat ugyan több
alkalommal is felújítot-
ták civil kezdeménye-
zésre, a keresztút állapo-
ta azonban ismét cselek-
vést kívánt. A felújítást
Vízi Tihamér festõmû-
vész, helyi lakos kezde-
ményezte, majd elindult
a munka a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat
egyetértésével. 

Felcsuti László építész-
mérnök, az Óbuda-
Hegyvidékiek Egyesület
elnöke, aki a kivitelezést
koordinálta, beszédében

köszönetet mondott a
kezdeményezés támoga-
tóinak és azoknak, akik
munkájukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez a régi
építészeti és kulturális
emlék az õt megilletõ
rangra emelkedett visz-
sza, és méltó állomásai
lehetnek az ilyenkor szo-
kásos ájtatos imádság-
nak. - A munka nem ért
véget! Növényeket tele-
pítünk, rendezzük a kör-
nyezetet. A képek idõtál-
ló felületkezelése a ta-
vasz folyamán befejezõ-
dik. A felújítás második
szakaszában pedig az öt-
alakos Golgota-szobor
restaurálására vállalko-
zunk. Átadását jövõ év
végére tervezzük - mond-
ta az egyesület elnöke.

Bús Balázs polgár-
mester beszédében a
húsvéttal kapcsolatos
gondolatai mellett a civil
összefogás erejérõl szólt.
- A kereszténység legki-
emelkedõbb napjait ün-
nepli most az egyház. A
nagypéntek drámai ese-
ményeinek felidézésé-
hez, de a magyar kultúr-
történethez is szervesen
hozzákapcsolódik a ke-
resztút. Krisztus szenve-
déseit megismerhetjük
költõk, festõk munkái-
ból is, de a húsvét misz-
tériumának megértésé-
hez csak a hit útján jut-
hatunk el. A feltámadás
csodája a hit alapja,
mely nélkül nincs hús-
vét; húsvét nélkül pedig
nincs kereszténység.

Beszédében rámuta-
tott: a húsvét nem csak a
vallásos emberek szá-
mára hordoz üzenetet,
hiszen egy jobb idõ eljö-
vetelét vetíti elénk, ahol
a reménytelenséget le-
gyõzi a remény. Ma
megelégedéssel nyug-
tázhatjuk, a stációk fel-
újítása befejezõdött.
Óbuda megújuló régi
emlékhelyei, a Flórián
szoborcsoport, a csillag-
hegyi Országzászló,
most a kálvária stációi, a
civil önszervezõdés igé-
nyességének bizonyíté-
kai. A közösségépítés az
ilyen kezdeményezések-
ben is benne foglaltatik,
ezért támogatásra érde-
mes. Azon túl, hogy a
mûvészet iránt fogé-
kony helyieket közelebb
hozhatja egymáshoz, a
kerületrõl kialakított ké-
pet is javítja - fogalma-
zott  a polgármester.

Tavas Gellért plébá-
nos Bráda Tibor festõ-
mûvész 14 táblaképérõl
elmondta, színes, moz-
galmas, a liturgiának
megfelelõ ábrázolásá-
val, a képek mindenkit
arra sarkallnak, hogy
együtt járják végig Jé-
zus fájdalmának útját.

A keresztút megáldá-
sa után dr. Kránitz Mi-
hály, Óbudáról szárma-
zó, katolikus dogmatika
professzor nagyböjti el-
mélkedéseit felolvasva
indultak el a 14 stációt
végigjárva az egybe-
gyûltek.

Megújult a keresztút 14 stációja
Támogatók 

A megújult keresztút több szervezet és magánsze-
mély összefogásának eredménye. A kivitelezés a
Nemzeti Kulturális Alap jelentõs pályázati támogatá-
sával, és az Értünk Mindenkiért Alapítvány anyagi
hozzájárulásával valósulhatott meg. Támogatta a
Matesz Építész Kft., a Reko Konzult Kft., a Budapest
Bank Budapestért Alapítvány, az Óbuda-Hegyvidéki
Szentháromság Alapítvány, a Budapest-Óbuda-
Hegyvidéki Szentháromság Plébánia, Bús Balázs
polgármester, Tavas Gellért plébános, az Óbuda
Múzeum Közalapítvány, a Szt. Margit Kórház Vese
Alapítvány, valamint számos magánszemély, akik a
Kiscelli Jótékonysági Koncert támogatójegyeinek
megvásárlásával járultak hozzá a felújításhoz.

100 éves épületek ünnepe
Épület- és városismereti sétákkal, vetélkedõkkel,
elõadásokkal, koncertekkel várták a látogatókat a
Budapest100 szervezõi és a jubiláló házak lakói.
Idén a fõváros tizennégy kerületében nyitottak meg
a nagyközönség elõtt közel 50 lakóházat és intéz-
ményt -fürdõt, templomot, iskolát, erõmûvet, gyárte-
lepet. Több épületbe - így például az óbudai gáz-
gyári ipartelep munkástelepére - csak elõzetes re-
gisztráció után léphettek be az érdeklõdõk. Ezekre
a sétákra már jó elõre elkelt minden hely.

Bécsi siker
A Casablanca Táncklub vezetõje, Bánkúti Ágnes és
táncpartnere, Kiss Mihály megnyerte a közelmúlt-
ban a bécsi városházán rendezett táncversenyt.
Bánkúti Ágnest jól ismerik a kerületiek, hiszen az
Óbudai Kulturális Központban évek óta tanítja a
gyerekeket és a felnõtteket.

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai kér-
dések” címmel folytatódik a bibliai elõadás-sorozat.
Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Kér-
dezzétek a jövendõt tõlem!”; „Mit lehet tudni és mit
nem a jövõrõl?” címmel április 16-án; „Ki adhat tisz-
tát a tisztátalanból?”; „Milyenek vagyunk alapjában?”
címmel április 23-án; „Kívánva kívánom a meghaló
halálát?”; „Döntéseinknek mi a következménye?”
címmel április 30-án hallhatnak elõadást. Elõadók:
Kecskeméti János, Filep György. (Kezdés: 18.30 óra-
kor. Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Egyszerû történet a Római-partról
Gyimesi Lászlóval, „Az ember, aki lejött a hegyrõl”
címû regény, illetve az „Ez egy másik folyó” címû
verseskötet szerzõjével találkozhatnak az olvasók
az Óbudai Platán Könyvtárban április 18-án 17 óra-
kor. Az íróval dr. Balázs Tibor irodalomtörténész,
költõ, a Littera Nova Kiadó vezetõje beszélget. Köz-
remûködik: Halmágyi Sándor színmûvész. (Cím:
Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utca felõl.) 

Még látható Romvári tárlata
A festészet, közelebbrõl Romvári Márton alkotásai
iránt érdeklõdõk április 26-ig tekinthetik meg a fes-
tõmûvész munkáit az Óbudai Kulturális Központ
San Marco Galériájában. (A kiállítás hétköznap-
okon 9-tõl 16 óráig látogatható. Cím: San Marco ut-
ca 81.) 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat – Civil szervezetek

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-

zat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt borítékban 2013.
május 13-án (hétfõn) 12 óráig lehet benyújta-
ni az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti
címen.
A pályázat bontása 2013. május 13-án 12 óra-
kor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. sz. alatt, az
értékesítési osztály hivatalos helyiségében törté-
nik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A

pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb
ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pá-
lyázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell
fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafu-
sában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni az értékesítési osztályon, a 437-
8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Támogassa az állatokat!
Az óbudai székhelyû Elveszett Állatok Gyógyító,
Ellátó, Elhelyezõ Alapítvány - mint közhasznú
szervezet - nemcsak menti az állatokat, de gyerme-
keket is oktat szervezett keretekben a felelõs állat-
tartásra és a környezet védelmére. Hogy minél ha-
tékonyabban végezhesse tevékenységét, munka-
társai kérik, aki csak teheti, támogassa adója 1 szá-
zalékával az alapítványt. Adószám: 18113633-1-
41.(www.elveszettallatok.hu)

1 % 1 % 1 %. A „Legyen a betû jó barát” Alapítvány ezúton köszöni meg az egy százalékos
felajánlásokat az adakozó állampolgároknak. Az összeget az ingyenesen látogatható Védõszárny
Sportkör fenntartására fordították. (Adószám: 19666608-1-42.) • A Mókus óvodában mûködõ Mó-
kuskaland Egyesület köszöni a 2011-es támogatásokat. A befolyt pénzösszegbõl fejlesztõ játé-
kokat, nagyméretû sólámpákat vettek minden csoportnak; felújított tornatermük eszközkészletét
bõvítették (kéziszerek, egyéb tornaeszközök); az óvodai vízszûrõket cserélték ki. (Adószám:
18097735-1-41.) • A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriuma köszöni a 2011.évi szemé-
lyi jövedelemadóból felajánlott egy százalékokat.A befolyt összeget a Mustármag Keresztény Óvo-
da Általános Iskola és Gimnázium iskolai rendezvényeire, az oktatás színvonalasabbá tételére, ta-
nulmányi kirándulások támogatására, sportrendezvényeken való részvételre, a diákok jutalmazá-
sára fordították. A felajánlásokat továbbra is köszönettel várják. (Adószám: 18082793-1-41.)
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Táncház a Medgyessyben
Olyan jól sikerült a március 22-ei táncház a
Medgyessy Ferenc Általános Iskolában, hogy foly-
tatása következik. Az Óbudai Népzenei Iskola okta-
tói és tanulói, valamint a Kincsõ Együttes tanárai
vezetésével a környezõ iskolák 150 kisdiákja ropta
a moldvai táncokat és énekelte a népdalokat. A leg-
közelebbi táncházat április 19-én 15 órakor rende-
zik. (Cím: Medgyessy Ferenc utca 2-4.)

Hangszeres felvételi 
Az Aelia Sabina Mûvészeti Iskola hangszeres felvé-
teli vizsgáit május 6-tól 8-ig tartják. Annak érdeké-
ben, hogy a leendõ tanulókat segítsék a hangszer-
választásban, április 25-én 16.30 órakor az 5-8
éves gyerekek részére az intézmény kisdiákjainak
közremûködésével rövid hangszerbemutatót ren-
deznek a Péter-Pál Iskola tornatermében (Fényes
Adolf utca 10.). Ezt követõen a szülõk a helyszínen
kérhetnek jelentkezési lapot és idõpontot a felvéte-
lihez. (További információk: www.aeliasabina.hu)

Iskolai beíratás

Az általános iskolába április 8-án és 9-én írathat-
ták be gyermeküket a szülõk. Országosan 125
ezer elsõs ülhet be az iskolapadba szeptember-
ben az Oktatási Államtitkárság becslése szerint 

1 % 1 % 1 %
• A Mókus óvodában mûködõ Mókuskaland Egye-
sület köszöni a 2011-es támogatásokat. A befolyt
pénzösszegbõl fejlesztõ játékokat, nagyméretû
sólámpákat vettek minden csoportnak; felújított tor-
natermük eszközkészletét bõvítették (kéziszerek,
egyéb tornaeszközök); az óvodai vízszûrõket cse-
rélték ki. (Adószám: 18097735-1-41.)
• Az Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány az 1
százalékos támogatásból 117 ezer 917 forintot ka-
pott. Az összeget az ütõzenekar 2013 májusi,
Neerpelti Ifjúsági Fesztiválon való részvételére for-
dítják támogatásként.

Középiskolai és érettségi 
elõkészítés, korrepetálás

Szaktanárokkal, a Vörösvári úton! Lehetõségek:
ötödikes és hetedikes tanulók felkészítése a követ-
kezõ tanév központi, középiskolai felvételijére.
Érettségi elõkészítõ közép- és emeltszinten, min-
den tantárgyból. Bukásmegelõzés, féljegyek javítá-
sa, korrepetálás. Matek-fizika-kémia-magyar korre-
petálás, tehetséggondozás minden délután és
szombat délelõtt max. 2-3 fõs kiscsoportban, vá-
lasztható idõpontban. (Tel.: 06(20)946-2027,
www.obudamatek.hu)                          Thalész-Kör

Ó vodás lesz a gyer-
mekünk címmel tá-

jékoztató fórumot szer-
vez Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának Ok-
tatási Osztálya és Óbu-
da-Békásmegyer Védõ-
nõi Szolgálata április
17-én 16 órai kezdettel a
Pedagógiai Szolgáltató
Intézetben (Szérûskert

utca 40., kaszásdûlõi la-
kótelep). 

Program 
16-tól 16.15 óráig: Az

egészséges kisgyermek.
Elõadó: Schadek-Bíró Éva
intézményvezetõ védõnõ.
* 16.15-tõl 16.30 óráig: A
családból a közösségbe - a
pszichológus szemével.
Elõadó: Muhi Mária óvo-
dapszichológus. * 16.30-

tól 16.45 óráig: A kerület
óvodai hálózata, a gyer-
mekek felvételének rend-
szere. Elõadó: Halasiné
Petrovai Erika óvodai re-
ferens. * 16.45-tõl 17 órá-
ig: Az átmenetet megsegí-
tõ szülõi praktikák. Elõ-
adó: dr. Remzsõné Piti Ka-
ta óvodai szaktanácsadó.
17-tõl 17.30 óráig: kérdé-
sek, kötetlen beszélgetés.

Óvodába készülõ gyermekek

A Kelta Vendéglátó Szak-
középiskola és Szakiskola
a 2012/13-as tanévben a
Bethlen Gábor Zrt. által
támogatott „Határtalanul”
elnevezésû pályázaton
vett részt.

Aprojektben az intéz-
mény diákjai febru-

árban a felvidéki Nagyme-

gyerre utaztak és az ottani
Magán Szakközépiskola
tanítványaival találkoztak.
Márciusban a nagymegye-
ri iskola diákjai látogattak
Budapestre. Az utazások
célja a magyarországi és
külhoni fiatalok közti kap-
csolatok kialakítása, ta-
nárok, diákok szakmai
tapasztalatszerzése volt.

„Gasztrokörkép határok
nélkül” címmel az iskolák
közös szakmai programo-
kat, kirándulásokat szer-
veztek. 

Az együttmûködésben
42 diák és 6 kísérõ tanár
vett részt. A Bethlen Gá-
bor Alapkezelõ Zrt. 1 mil-
lió 91 ezer forinttal támo-
gatta a tevékenységet.

Gasztrokörkép Nagymegyeren

Megnyílt az Óbudai Egye-
tem Neumann János Infor-
matikai Karán az Etikus
Hacker Oktató- és Vizsga-
központ április 2-án. 

Aközpont otthont ad
több naprakész nem-

zetközi információ-biz-
tonsági végzettséget adó
tanfolyamnak, és egyedül
az ország felsõoktatási in-
tézményei közül, nemzet-
közi vizsgaközpontként is
mûködik. Az egyetem
hallgatói mellett fogadják
más oktatási intézmény
hallgatóit is, így a tapasz-
talt oktatók szélesebb kör-

ben adhatják át ismeretei-
ket. Az etikus hacker tan-
folyamon a hallgatók
online vizsga letétele után
nemzetközileg is elismert
oklevelet, az EC Council
által kiállított Certified

Ethical Hacker képesítést
szerezhetik meg. A leg-
jobb résztvevõket az
egyetem felkarolja, továb-
bi lehetõségeket és támo-
gatást biztosít számukra a
szakmai fejlõdésben.

Etikus Hacker Oktató- és Vizsgaközpont 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás. (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!) Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Redõnyösmûhelybõl reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.: 06 (20)321-0601
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu

� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Kertápolás, kertépítés szakszerûen, ker-
tésztechnikustól 17 év szakmai tapasztalattal.
Móricz Gábor: 06(30)495-9862
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhe-
lyek, klímaberendezések javítása. Hétvé-

gén is hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-
0774
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés. Kazettás álmennyezet építése, egye-
di mennyezetek, tetõtér beépítése, hõszigete-
lés, családi házak generál kivitelezése. Tel.:
06(30)511-8661
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Ajtókukucskáló felszerelése 180° látótér.
Tel.: 06(30)232-4609
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Télen is. Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás
télen is.
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.:
240-4209; 06(30)462-2830. simon.dubecz@t-
online.hu
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, javí-
tást, zárszerelést, küszöb készítést, szigetelést,
pántok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítá-
sát, falfúrást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Erkélykorlát-nádfonat felszerelése, kí-
váncsi tekintetek ellen és ne tudjanak kiesni
tárgyak. Tel.: 06(30)232-4609
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-

kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán. Tel.: 405-4603
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Gázkészülékek gyors javítása. Fégszerviz.
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálat. Ta-
mási József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Ka-
talin fogtechnikus mester. 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-
3016

�A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu
�Kárpáti fogtechnika Szél u. 10. A Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
�Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyu-
la ortopéd-traumatológus fõorvos magánren-
delése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat.

� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok

Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� XII. Sashegyen 29 nm/11MFt + 69 nm/26
MFt. Egymás fölötti lakások kerttel eladók.
Tel.: 06(30)605-4091
� Ingatlanközvetítõ iroda nyílt! Békásme-
gyeren a Madzsar J. u. 1.-ben. Tel.:
06(30)480-9584; 06(20)399-6416
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek (1075 nm) eladó, ikerház
építésére is alkalmas. Tel.: 06(30)222-1986
� Rómaifürdõ-Csillaghegy találkozásánál
1130 nm telken 2 önálló házból az egyik, 280
nm nettó területû 119 MFt-ért eladó. Újszerû,
kiemelkedõ minõségû. Tel.: 06(20)981-7455
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakásokat kere-
sünk érdeklõdõinknek. Ingyenes tanácsadás.
Korrektség. Tel.: 06(70)521-0342

� Garázs a Tímár utcában kiadó, hosszú
távra is. Tel.: 06(20)941-8889
� Óbudán csendes tevékenységre, vagy rak-
tár céljára 120 nm-es helyiség kiadó. Tel.:
06(30)393-4881
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba. Tel.: 06(30)921-6559
� Kolosy üzletházban 27 +8 m2 együtt vagy
külön kiadó. Tel.: 06(20)942-6883

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
csillárt, hangszert, könyveket, bizsukat, csip-
két, kitüntetést, ezüstöt, kerámiát, szõrmét, ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(20)597-8280
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Ponpon. Alig használt, márkás gyermek-
ruhák boltja a Kolosy piac emeletén! Hatal-
mas tavaszi-nyári kínálat bébitõl -10-12 éve-
sig! Tel.: 250-5096
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk. VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154
� Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, Herendit, festményeket, órákat. Arany:
7200-12000 Ft. Ezüst: 180-360 Ft. II. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651 Tekintse meg az
interneten www.louisgaleria.hu

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fia-
talember, és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Aranybánya! Felvásárlás! Arany:
6600-14700 Ft/g, ezüst: 160-470 Ft/g. XI.
ker. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-8224

Régiség

Elad-vesz

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
utca mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenternél). Gyermek-felnõtt
bõrgyógyászat. Bõrkinövések, szemölcsök el-
távolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

� Villanyszerelõ gyorsszolgálat! Hibael-
hárítás, villanybojler javítás, EPH, érintés-
védelemi vizsgálat. Tel.: 06(20)976-0005

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

obuda_2013_08.qxd  2013.04.11.  14:18  Page 22



2013/8. szám hirdetés – Mozaik
23

� Becsületes üzlet akkor jó, ha mind a két fél
elégedett! Felvásárlunk bútorokat, festménye-
ket, szõnyegeket, porcelánokat, régi pénzeket,
ezüstöket, valamint teljes hagyatékot. Tel.:
786-8224, 06(70)453-0062

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számlaképes rendszergazda vállalja szá-
mítógépe karbantartását, javítását, telepítését.
Nagy Gábor. Tel.: 06(30)213-8232
� Laptop, PC, monitor javítás, szerelés! Szá-
mítástechnika Szerviz. www.medcomp.hu,
tel.: 06-1-242-0412

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Gyermekfelügyeletet vállal nyugdíjas
óvónõ Óbudán. Tel.: 06(30)393-4881
� Munkatársakat keresünk ingatlanok érté-
kesítéséhez III., IV. és XIII. kerületi munka-
végzéshez, ingyenes képzéssel, kedvezõ jut-
tatási csomaggal. Tel.: 06(70)331-0944, city-
form@cityform.hu
� Könyvelõnek szakképzettség, számítógé-
pes gyakorlat, számlaképesség mellett mun-
kát biztosítok! Iroda a III. kerületben. E-mail:
emailnet@t-online.hu
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel:
06(20)310-8476.

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Megbízható, nyugdíjas nõ vállal háztar-
tásba való besegítést, takarítást, vasalást,
gyermekfelügyeletet, idõegyeztetés alapján,
alkalmanként is. Tel.: 388-9619

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ

a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria, Svájc

és Németország felé is. R. Zsuzsanna,
06(30)602-0094
� Miért maradna egyedül? Mi megtaláljuk
Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Hahota
- Olvasta Shakespearet?
- Nem, ki írta?

* * *
- Hogyan lehet feleségül venni
szép, fiatal, intelligens és gaz-
dag nõket?
- Négyszer kell nõsülni.

* * *
A zsebtolvajt elõállítják az õr-
szobán:
- Nehogy azt mondja, hogy
azért lopta el a pénzt, mert azt
hitte, a magáé! - ordít a rend-
õr a gyanúsítottal. - Láthatta,
hogy idegen a tárca.
- A tárca igen, de a pénz olyan
ismerõs volt!

* * *
- Nagyon kedves, hogy vissza-
hozta a sétapálcámat! Jutalmul
magának adom. A gombja
ezüstbõl van, bármelyik keres-
kedõ szép pénzt adna érte.
- Nem ad, uram! Már megpró-
báltam.

* * *
- Hová ül a százhatvan kilós
ember a moziban?
- ???
- Ahová akar!

* * *
- Egészen elhízik a kutyája! -
mondja az állatorvos a gazdá-
nak. - Többet kellene mozog-
nia!
- Mozog éppen eleget.
- És mégis mit csinál?
- Evés közben állandóan csó-
válja a farkát.

* * *
- Doktor úr! - állít be Kovács a
fogorvoshoz. - Tegnap kihúzta
az egyik fogamat, de úgy fáj a
helye, hogy egész éjszaka
nem aludtam. Kínomban
majdnem a falra másztam.
- Felírok magának egy gyógy-
szert - mondja az orvos. - Le-
fekvés elõtt fél órával vegye be.
De a biztonság kedvéért készít-
sen az ágya mellé egy létrát!

* * *
A medve vígan málnázik a fo-
lyóparton, amikor a nyuszika
átkiabál neki a túloldalról:
- Gyere át, komám!
- Nem érek rá! - feleli a mac-
kó.
- De nagyon fontos! - erõskö-
dik a nyuszi.
A medve átúszik, és megáll a
nyúl elõtt:
- Na, mi az a rettentõen fon-
tos?
- Mondd, szereted a málnát?
- Nagyon!
- Hát akkor odanézz, milyen
gyönyörû málnabokrok van-
nak a túlsó parton! 

Rajzok, képek
Ezzel a címmel nyílt kiállítás Tóth József képzõmû-
vész alkotásaiból az Ökollégium Art Galériájában. A
mûvek április 30-ig tekinthetõk meg, hétköznapon-
ként 10-tõl 18 óráig. (Cím:Vécsey János Leánykollé-
gium, Szél utca 11-13.)

Interaktív tárlat az ÓKK-ban
XXXII. alkalommal látható a Tevan interaktív
vándorkiállítás, most az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK). A Tevan nyomda és könyvki-
adóvállalat (Békéscsaba) múltba kalauzoló tár-
lata május 5-ig, hétköznapokon 9-tõl 19 óráig te-
kinthetõ meg. (Cím: San Marco utca 81.) 

Színházak Éjszakája 
A Fõvárosi Önkormányzat 14 színházában im-
már második alkalommal rendezik a Színházak
Éjszakáját május 4-én. Budapest neves teátru-
mai, színészei különleges, egész estés prog-
ramsorozattal várják a közönséget. (Részletek:
szinhazakejszakaja.hu) 

Biztosítók székházai
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
legújabb idõszaki kiállítása a biztosítók budapesti
székházait mutatja be. A kiállítás június 23-ig látható,
hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig. (Cím: Koro-
na tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a
nemzeti vagyonról szóló, 2011.
évi CXCVI törvény értelmében a
Magyar Államot minden más
jogosultat megelõzõ elõvásárlási
jog illeti meg.
A helyiségekre külön-külön lehet
ajánlatot tenni, melynek tartal-
maznia kell a pályázó adatait, a
vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatko-
zatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtás-
tól számított 60 napig köteles
tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik
az önkormányzat letéti számlá-
jára. (Számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonyla-
tot és a pályázatokat zárt boríték-
ban 2013. május 13-án (hétfõn)
12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési Osztályán (cím: 1033
Bp., Fõ tér 1. I./20.). 
Az ajánlat benyújtásához forma-
nyomtatvány letölthetõ a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehe-
tõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. május
13-án 12 órakor a Bp., III. kerü-
let Fõ tér 1. I./20. szám alatt, az
értékesítési osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenn-
tartja jogát, hogy a legjobb aján-
lattevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zártkörû
licitet tartson, illetve, a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa.  A vevõ(k)nek
szerzõdéskötési díjat kell fizet-
nie a 23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak
szerint.
A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítást lehet kérni,
illetve a helyiségek megtekinté-
séhez idõpont-egyeztethetõ az
értékesítési osztályon, a 437-
8639-es, a 437-8899-es vagy a
437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-

zat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt borítékban 2013.
május 13-án (hétfõn) 12 óráig lehet benyújta-
ni az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. május 13-án 12 óra-
kor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. sz. alatt, az
értékesítési osztály hivatalos helyiségében törté-
nik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb

ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pá-
lyázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell
fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafu-
sában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni az értékesítési osztályon a 437-
8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban április 29-én 16
óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályá-
nál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell
becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályá-
zat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia. 
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírás-
ban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, il-
letve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben
- a bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj önkormányzat felé történõ megfize-
tését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfizeté-

sét a bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell az alábbi idõtartamú határozott idejû
bérleti szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbe-
adás esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást
igénylõ, értéknövelõ beruházást hajt végre az
ingatlanon és erre a bérleti szerzõdésben köte-
lezettséget vállalt.
A 1037 Budapest, Szõlõkert utca 6. szám alatti
ingatlanban lévõ raktár- és irodaterületek bér-
bevétele kapcsán a pályázónak az alábbiakat is
vállalnia kell:
• a raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függ-
vényében közmûátalány (víz, csatorna, távhõ)
is fizetendõ, melynek összege: 70 Ft/m2/hó. Az
irodánál közmûátalány (víz, csatorna, távhõ) is
fizetendõ, melynek összege: 75.000 Ft/hó;
• a bérlõ kötelezettsége elektromos almérõt fel-
szerelni, az áramfogyasztás díját a bérbeadónak
közvetlenül megfizetni;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a
bérleti jogviszonyt az önkormányzat bármikor,
indoklás nélkül 30 napos határidõvel jogosult
felmondani;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a
bérlõ köteles az általa bérelt raktárrész saját
költségén történõ leválasztására. A bérleti jog-
viszony bármilyen okból történõ megszûnése
esetén a bérlõ köteles a bérelt épületrészt ingó-
ságaitól kiürítve, tisztán, rendeltetésszerû hasz-
nálatra alkalmas, eredeti állapotban bérbeadó
részére - megbízott útján - jegyzõkönyv és lel-
tár felvétele mellett visszaadni, a leválasztást
biztosító szerkezet egyidejû, saját költségén
történõ elbontása mellett. A bérlõ köteles a bér-
leti jogviszony idõtartama alatt esetlegesen be-

következõ beázások megszüntetését célzó tetõ-
javítást saját költségén elvégezni valamint a
bérlemény területén (amennyiben szükséges)
az elektromos hálózatot kiépíteni illetve kijaví-
tani. Az esetleges beázásokkal illetve a jelzett
munkálatokkal kapcsolatosan bérlõ a bérbeadó-
val szemben semmilyen jogcímen nem tá-
maszthat követelést;
• figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadó-
szerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli. A pályázat értékelésénél a megaján-
lott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog
biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánat-
pénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában
(1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet)
készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni. Az eredményhirde-
tést követõ nyolc napon belül a nem nyertes pá-
lyázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. 2013. május
31-ig elbírálja és annak eredményérõl a pályá-
zókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenn-
tartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyez-
tethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-
3468), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig. A
pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
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Okosság
Rejtvényünkben egy nagy okosságot olvashat. Megfejtés a
vízszintes 1. és a függõleges 30., valamint a függõleges 21. so-
rokban.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ beküldendõ sor (zárt betûk: I. M. N.). 14.
Olasz autómárka. 15. Moliére: A fösvény címû darabjának egyik sze-
repe. 16. Beiktató. 17. Egész. 18. Képes rá régiesen. 19. A Zsiguli. 20.
M. L. R. 22. Fájdalom. 24. … Alamos, város az USA-ban. 25. A rádi-
um vegyjele. 26. Gyomnövény. 27. …el hanout, marokkói fûszerke-
verék. 29. Néma néma! 30. Japán és thaiföldi autók jele. 31. Idén öt-
venöt éves amerikai színésznõ vezetékneve fordítva,  … Stone. 33.
Társas rendezvény. 35. Régen a kalapra tûzték a legények. 37. Búgna.
39. Fúvós hangszer. 40. Osztrák és belga autók jele. 41. Pl. a Velencei,
fordítva. 42. Bagó belseje! 43. Fordított szó! 45. Idegen Ábel. 46. Ku-
bai, svéd, osztrák autók jele. 47. Nátrium és nitrogén. 49. Nézz el for-
dítva! 51. Hosszú sziszegõ hang. 52. A volt Pamutnyomóipari Vállalat
rövidítése. 54. Hugó egynemûi. 55. Nyesett. 57. A jó hangulatú név-
elõvel. 59. Számtani mûveletet végzek.
FÜGGÕLEGES: 1. Az amerícium és alumínium vegyjele. 2. Megke-
vert. 3. Adass vissza! 4. Spanyol, egyiptomi és osztrák autók jele. 5. N.
R. O. 6. Liga egynemû betûi. 7. Névelõs sokat gyalogló. 8. Római öt-
venegy. 9. Patás állat. 10. Dátumrag. 11. Szakszervezeti Bizottság. 12.
… Armstrong, az elsõ Holdra lépõ ember. 13. Hibássá tesz. 17. Egysze-
rû gép. 20. Mária egyik beceneve. 21. A harmadik beküldendõ sor.
23. Vízi állat. 26. Menj lovon. 28. Skandináv autómárka. 30. A máso-
dik beküldendõ sor (zárt betûk: Ó. R. É.). 31. A nitrogén, radon és
oxigén vegyjele. 32. Játszd az egyik hazárdjátékot. 34. Rája egynemû
betûi. 35. Gally. 36. Y. A. E. E. 38. Afrikai állam. 41. Pl. az obeliszk. 44.
Japán étel. 46. A Pál utcai fiúk egyike. 48. Nyiszál. 50. Zéró magán-
hangzói. 51. Szonda nagyobbik része. 53. Némán vérzõ! 55. S. M. N.

56. Tik betûi keverve. 58. Fordított hegyes eszköz. 59. Két szekundum.
60. Á. Ü. Ipacs László

A március 29-én megjelent, 
„Tavasz-április-Arany” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Nézz a kikelõ tavaszra! Ege fényes, lombja zöld”.

A Csillaghegyi Közösségi Házban mûködõ kerámia és fazekas
szakkörök munkáiból nyílt kiállítás, mely megtekinthetõ május
16-ig. Szakkörvezetõk: Szemlér Magdolna keramikus iparmûvész
és Inzám Sándor fazekasmester. (Cím: Mátyás király út 11-15.)

A késõi kitavaszodás el-
lenére is megkezdõ-

dött a hajózási szezon.
Egyik elsõ rendezvénye a
23. gróf Széchenyi István
Evezõs Évadnyitó Emlék-
verseny és Sportnap volt
április 7-én. Az eseményt a
Danubius Nemzeti Hajós-
egylet, a Magyar Evezõs
Szövetség, a Budapesti
Evezõs Szövetség és a Bu-
dapesti Egyetemi és Fõis-
kolai Sportszövetség ren-
dezte a Margitszigeten. 

A program nyitányaként
koszorút helyeztek el az I.

világháborúban elesett eve-
zõsök emlékkövénél, majd
egész nap versenyeken
mérték össze tudásukat kü-
lön a serdülõk, a tanulók, a
családok, a nõk, a fõisko-
lások, a cégek és az egyete-
mek csapatai. 

A verseny fõ futama a Bu-
dapest Kupáért zajló, üldö-
zéses nyolcas verseny volt,
mely a Graphisoft park mel-
lõl, a Hajógyári-sziget spic-
cétõl indult és a Margitszi-
geten ért véget. Ebben a ver-
senyszámban 20 egység vett
részt, ebbõl 14 külföldi.

Nemzetközi lapátolás
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A z Összefogás Óbudáért
Egyesület április 20-án

tavaszköszöntõ gyalogtúrát
szervez. Találkozás: 10 órakor
a 137-es autóbusz Erdõalja úti
megállójában. A táv körülbelül
7 kilométer, a szintkülönbség
150 méter. A túra a Fenyõ-
gyöngye Vendéglõnél zárul,
ahonnan a 65-ös autóbusszal a
Kolosy tér felé történik a ha-
zaérkezés. (A túrára jelent-
kezni lehet a +36-30-200-
3115-ös telefonszámon, vagy

az info@osszefogasobudaert.hu
e-mail címen.) 

Tavaszköszöntõ gyalogtúra 

Jöttünk, láttunk, gyõztünk! Ezt
mondhatták el magukról a Kaszá-
sok mini kosarasai, akik huszon-
egyen vettek részt a Szentesen
rendezett Húsvét Kupán. A Hevér
Ferenc által vezetett pöttöm ko-
sarasok két egyforma csapatra
(Feketék, Sárgák) osztva mérkõz-
tek a külföldi gárdákat is felvo-
nultató mezõny együtteseivel. 

M indketten komoly elis-
merést szerezve, fegyel-

mezett és eredményes játékkal
képviselték az egyesületet, hi-
szen a három nap alatt leját-
szott mérkõzéseken mindössze
egyszer szenvedtek vereséget. 

Hevér Ferenc edzõ elisme-
réssel értékelte a gyerekek tel-
jesítményét. - A torna kitûnõ
lehetõséget biztosított a csapat-
játék erõsítésére és az agresz-
szív védekezés gyakorlására.
Három nap alatt mindkét csa-

patunk 8-8 mérkõzést játszott,
mérlegünkkel elégedettek le-
hetünk: 15 gyõzelem, 1 vere-
ség! Jóllehet, a gyerekek telje-
sítménye lenyûgözõ, a torna
mégsem az eredményességet
helyezte elõtérbe, a rendezõk
elsõrendû célként a játéklehe-
tõség biztosítását, a versenykö-
rülményekhez szoktatást jelöl-
te meg. Éppen ezért nem is volt
eredményhirdetés, díjátadó ün-
nepség, minden résztvevõ csa-
pat kapott emlékbe egy szép
serleget. Mostani sikeres sze-
replésünk annak is köszönhetõ,
hogy játékosaink évek óta
edzõdnek saját bajnokságunk-
ban, az Óbudai Mini Kupában.
Az itt szereplõ több mint száz
gyerekbõl válogattuk ki a leg-
jobbnak tartott huszonegyet,
akik meghálálták a bizalmat.

Kép és szöveg: 
L. A. 

Kosárlabda

Nagyok voltak a minik

Az Óbudai Mini Kupa több mint száz gyereknek biztosít rendszeres já-
téklehetõséget

Az Óbudai Futókör, Szabadidõ- és
Versenysport Egyesület idén har-
madszor rendezi a Balaton kerülõ
kerékpáros teljesítménytúrát. Má-
jus 11-én a siófoki hajóállomás
nagy parkolójában, a Mártírok út-
ja - Petõfi sétány sarkán várják a
kerekezõket. Gyülekezni már 6.30
órától lehet, mert az indulást 7
órakor tervezik. A parkoló a gép-
kocsik számára ingyenes. Szint-
idõ: 14 óra. 

A túra egy napos. Az útvonal
a hivatalos balatoni kerék-

párúton halad. Távolság: 206
kilométer. A rendezvényen
minden felkészült kerékpáros
részt vehet, saját felelõsségére.
Láthatósági mellény és kerék-
páros sisak viselése ajánlott. 18
évesnél fiatalabb indulók csak
szülõi kísérettel vehetnek részt.
Keszthelyen a kerékpárosokat
frissítõ állomás várja, mely el-

lenõrzõ és szervizállomás is
egyben. A célban minden sike-
res teljesítõ egyedi emlékérmet
vehet át.

A túrára csak elõnevezést tud-
nak elfogadni, legkésõbb május
7-ig. Nevezési díj: 2500 forint.
Spuri futókártyával 20 százalé-
kos díjkedvezményt nyújtanak a
szervezõk. A nevezési díjat az
Óbudai Futókör, Szabadidõ- és
Versenysport Egyesület Uni-
Credit Banknál vezetett
10918001-00000083-33230006
számú számlaszámára lehet be-
fizetni (postai csekken vagy át-
utalással). A megjegyzés rovat-
ba célszerû beírni az induló ne-
vét, valamint a program megne-
vezését: Balaton kör 2013.

(A nevezés létrejöttét a követ-
kezõ e-mail címen jelezzék:
racz.ferenc@kabelnet.hu, tele-
fonszám: +36-20-962-3915.)

(d.)

Biciklivel a Balaton körül

Évadnyitó szabad sportnappal
• Az Óbudai Sportegyesület május 5-én 10-tõl 19 óráig tartja
az immár hagyományos, ingyenes, nyílt évadnyitóját szabad
sportnappal a Rozgonyi Piroska utca 28. szám alatti vízibázi-
son.
• Megnyitották a szünidei ingyenes evezésoktatásról szóló online
jelentkezési oldalukat a www.ose.hu honlapon.
• Adója egy százalékával támogassa a gyermekek ingyenes eve-
zésoktatását az Óbudai Sportegyesületnél! (Adószám:
19802783-1-41.)
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A kilencéves fiú és
lánycsapatok szi-

vacslabdával, a nagyob-
bak bõrlabdával vívták
izgalmas csatáikat. A tor-
na fõ szervezõje, egyút-

tal az OKSI „mindene-
se”, Nádori Pálné fon-
tosnak tartja az ilyen ren-
dezvényeket: -1991-ben,
még kísérleti jelleggel
hoztuk tetõ alá az elsõ

Húsvét Kupát, az
azóta eltelt idõ bi-
zonyította, hogy
van értelme az
ilyen rendezvé-
nyeknek. Ez a
torna a sportról
szól, a kézilabda-
utánpótlás számá-
ra ünnepet jelent,
hiszen a játéko-
sok két napon át
éles helyzetekben
gyakorolhatják a
„szakmát”, bizo-
nyíthatják tudásu-
kat. Vannak visszajáró
csapatok, de minden év-
ben jelentkeznek újak is.
Örömmel mondhatom,
hogy csapataink állják a
versenyt az erõsebb el-
lenfelekkel és játékukon
érzõdik a folyamatos
fejlõdés. Bár ebben a
korban még nem az
eredményesség a leg-
fontosabb, a kicsiknek
mindig jól jön, ha siker-
élménnyel zárul egy-
egy mérkõzés. 

Nádori Pálné, akit ké-
zilabdás berkekben Klá-
ri néniként ismernek, azt
is megemlítette, hogy a
sportiskola megfelelõ
körülmények között mû-
ködik ugyan, de az egy-
re bõvülõ (jelenleg 160
fõs) játékos állomány
nehezen fér el a Kerék
utcai „albérletben”, fel-
becsülhetetlen ajándék-
ként fogadnák azt, ha
egy nagyobb tornacsar-
nokban játszhatnának. A

nagy létszám és a szak-
osztályban folyó ered-
ményes képzési és neve-
lési munka valóban
megérdemelne egy ilyen
mesebeli ajándékot.

Az OKSI csapatok
eredményei a 22. Hús-
vét Kupán. 1991-ben
született fiúk: II. hely.
2003: IV. hely. 2004: II.
hely. 2001 lány: III.
hely. 2004: II. hely.

Kép és szöveg: 
Lovas

Kézilabda

Gólokat hozott a nyuszi

Az Óbudai Kézilabda Sportiskola (OKSI) hagyományos
Húsvét Kupáján ezúttal is sok csapat mutatta be tudását
a Kerék utcai iskola tornacsarnokában. A kétnapos tor-
nán erõs fõvárosi és vidéki együttesek találkoztak, mér-
kõzéseiket a fõleg szülõkbõl és ismerõsökbõl álló kö-
zönség hangos bíztatása kísérte. 
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 7-
én)17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király
út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd
minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb április 18-án)
16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-es
választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd in-
gyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén (legkö-
zelebb május 9-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya
utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es
választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-
2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén (legköze-
lebb május 2-án) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társashá-
zi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus ut-
ca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-
9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dá-
niel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képvise-
lõ fogadóóráját minden hónap elsõ
péntekén 16 órától tartja a Kabar
utca 11. szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont egyezte-
tésére is mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh La-
jos országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart. Az érdeklõ-
dõk a +36-20-770-6593-as
telefonszámon vagy a lajos.
olah@parlament.hu e-mail
címen jelentkezhetnek idõ-
pont-egyeztetés céljából.

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében a
Magyar Államot minden más jogosultat meg-
elõzõ elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait,
a vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a
pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát
a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazo-
ló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban

2013. május 13-án (hét-
fõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesí-
tési Osztályán (cím: 1033
Bp., Fõ tér 1. I./20.). 
Az ajánlat benyújtásá-
hoz formanyomtat-
vány letölthetõ a
www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy szemé-
lyesen átvehetõ a
fenti címen.
A pályázat bontása
2013. május 13-án
12 órakor a Bp., III.

kerület Fõ tér 1. I./20. szám alatt, az értékesíté-
si osztály hivatalos helyiségében történik. A pá-
lyázaton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat
kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlat-
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pályá-
zatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvá-
nítsa. A vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat kell
fizetnie a 23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A paragrafu-
sában meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni, illetve a lakások megte-
kintéséhez idõpont-egyeztethetõ az értéke-
sítési osztályon, a 437-8639-es, a 437-8899-

es vagy a 437-8679-es telefonszámokon. A pá-
lyázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban,
felkerült a www.obuda.hu honlapra, valamint a
következõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Théma Nyomda Nyomdaipari Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

ÖNKÉNTESEKET KERESNEK.
A DélUtán lelkisegély szolgálat
ügyelõket keres, akik vállalják az
ingyenes, de kötelezõ képzést,
és a havi 8-10 óra - nem fizetett -
esti elfoglaltságot. (Jelentkezés
április 15-ig: info@delutan.hu
vagy +36-30-975-0800.)
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