
XXI. évfolyam 7. szám • Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban• 2015. április 10.

Együttmûködés, partnerség, közösség-
építés Óbuda-Békásmegyeren! Javasla-
tokat várnak június 30-ig.

Semmelweis Napon adják át az Óbuda
Lakosságának Egészségéért Díjat, mely-
re május 8-ig várják az indítványokat. 

Az önkormányzat bemutatja: Óbudai Futó-
fesztivál április 25-én három távon, a Duna-
parton. Ingyenes egészségügyi szûrésekkel.25

Óbudai Futófesztivál

3
Közel az emberekhez

8
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj

N apsütéses, szeles
idõre ébredtek

március 28-án az évin-
dító sportesemény részt-
vevõi. Az Óbudai Ta-
vaszköszöntõ Teljesít-
ménytúrán 851-en star-
toltak, két távon, 16 és
28 kilométeren bizo-
nyíthattak az indulók. A

nevezésnél Benedek Ti-
bor, a Szabadidõ, szere-
tem! újratöltve elneve-
zésû, 2015. évi rendez-
vénysorozat fõvédnöke
köszöntötte a lelkes ter-
mészetbarátokat.

A rövidebb táv na-
gyobb népszerûségnek
örvendett, így a 16 kilo-

métert közel háromszor
annyian teljesítették,
mint a 28 kilométeres
túra útvonalát. Mind-
annyian jó hangulatban
gyûjtötték a pecséteket,
amelyekkel indulhattak
a délutáni nyeremény-
sorsoláson. 

BÕVEBBEN A 25. OLDALON

Terelés az ürömi körforgalom építése, forgalomkorlátozás az Aranyvölgy utca korszerûsítése miatt. Nyáron adják át a körforgalmat, melynek köszön-
hetõen csökken az állandó torlódás a 10. számú fõút Üröm és Solymár közötti szakaszán. A közlekedést modernizáló projekt nyomán megszûnik a fõ-
út Külsõ-Bécsi úti szakaszát terhelõ átmenõ forgalom, biztonságosabbá válik a gyalogos és kerékpáros közlekedés. TUDNIVALÓK A 4. OLDALON

Nyárra kész az ürömi körforgalom 

Tavaszköszöntõ túra nyereményekkel 

Budapest egyik legdi-
namikusabban fejlõ-

dõ kézilabda-utánpótlás
mûhelye, az Óbudai Ké-
zilabda Sportiskola ren-
dezte a hagyományos
húsvéti kupát a Kerék
Általános Iskola és Gim-
názium tornatermében.
Idén több mint 100 gye-

rek vett részt az esemé-
nyen. RÉSZLETEK A 30. OLDALON.

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
április 24-én, pénteken
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.

Húsvéti torna a Kerékben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2015. 7. számÖnkormányzat – Emlékezés2

ASymbol Budapest ma
egy felkapott vendég-

látóhely, több étteremmel,
mûvészeti galériával és egy
szórakozóhellyel, de a mû-
emléképületben helyett ka-
pott vendéglátó komple-
xum eredeti épületének tör-
ténete több mint 200 évre
vezethetõ vissza. Ennek ál-

lított emléket Barna Sán-
dor, a Symbol Budapest tu-
lajdonosa azzal, hogy a ház
homlokzatára emléktáblát
helyeztetett, melyet Puskás
Péter alpolgármesterrel
lepleztek le április 7-én. Az
eseményen részt vett prof.
Dr. Pintér Endre, Óbuda-
Békásmegyer díszpolgára.

Az Óbudai Mesevilág Óvoda óvodásai húsvét alkalmából köszöntötték
az Ezüsthíd Otthon lakóit, akiket mesejátékkal, dalokkal, locsolkodás-
sal leptek meg. A szépkorúak verssel, csokinyuszival ajándékozták
meg az óvodásokat

Húsvét az idõsotthonbanTöbb mint két évszázados 
a Symbol épülete

Óbuda-Békásmegyer Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata a
március 23-ai Magyar-Lengyel
Barátság Napja tiszteletére
felújíttatta a Kálvin közi refor-
mátus parókia falán található
Kós Károly emléktáblát. 

Kós Károly 1908-
1909-ben építette a

parókia épületét; ezzel egy
idõben feltárta és a pincé-
ben bemutathatóvá tette az
egykori királynéi vár ma-
radványait. A helyiség ta-
valy õszre újult meg a III.
kerületi lengyel önkor-
mányzat támogatásával, és

Lokietek Erzsébet királyné
emlékhelyeként várják a lá-
togatókat. Kós Károly meg-
tisztított bronz-márvány
emléktábláját 1985-ben,
születésének 100. évfordu-
lójára állíttatta az Óbudai
Református Egyház. 

Megújult emléktábla 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

RÉGI FÉNYÉBEN A PUSKÁS-SZOBOR. A tél végére zöld és fehér
foltok jelentek meg a Bécsi úton álló szoborcsoport Puskás
Ferencet ábrázoló alakján. Azóta eltûntek az elszínezõdések,
a kivitelezõ elvégezte a tavasszal esedékes tisztítást 
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2015. 7. számBeruházás – Közlekedés4

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ (NIF) Zrt. beruházásá-
ban megvalósul az ürömi jel-
zõlámpás csomópont körfor-
galommá alakítása, valamint
a Bécsi úti szintbeni vasúti
keresztezés kiváltása a Bu-
dapest-Esztergom vasútvo-
nal II. ütemében.

Az ürömi körforgalom
kivitelezése két

ütemben valósul meg, az I.
ütem végéhez közeledünk.
Április elején befejezõdik
a körpálya kiépítése a
meglévõ 10-es út nyomvo-
nalán kívül. A II. ütemben
a mostani T-csomópont-
ban kezdik el kialakítani a
közel 60 méter átmérõjû
körforgalom oda esõ ré-
szét. Az ütemváltás követ-
keztében várhatóan április
második hetétõl a kétirá-
nyú forgalom már a kör-
forgalom elkészült részét
használja. Az ötágú körfor-
galom megteremti a Bécsi
út, az Ürömi út, az új
nyomvonalú 10. számú fõ-
út és távlatban az M0 autó-
pálya felé vezetõ 10. szá-
mú fõút kapcsolatát - áll a
NIF közleményében.

A körforgalom építésé-
vel párhuzamosan folyik a
kivitelezés a 10. számú fõ-
út bevezetõ szakaszán,
melynek célja a Bécsi úti
szintbeni vasúti átjáró ki-
váltása. Ezzel a fejlesztés-
sel valósul meg a külterü-
leti szakaszon a Külsõ-Bé-
csi út tehermentesítése 2
kilométer hosszan az ürö-
mi körforgalomtól kiindul-
va. Az új nyomvonal átível
a vasút és az Aranyhegyi
patak felett, majd a jelenle-
gi vasúti átjárótól délre köt

vissza a Bécsi útba. A be-
ruházás belterületi részén a
Kocsis Sándor utca és a
Pomázi út között az
Aranyvölgy utcát 2×1 for-
galmi sávot szélesítik, kü-
lön gyalogos járdával és
kerékpárúttal. A korszerû-
sítés harmadik része a
Pomázi úti felüljáró csatla-
kozó útjainak megépítése. 

A belterületi szakaszon,
az Aranyvölgy utcában
várhatóan 2015 április el-
sejétõl közmûépítési mun-
kák kezdõdnek. A kivitele-
zési munkák miatt az utcá-
ban ideiglenes forgalom-
korlátozás lesz érvényben,
így az utcába történõ be-
hajtást korlátozzák. A köz-
mûkiváltási munkák miatt
az átmenõ forgalom ki lesz
tiltva, valamint szakaszos
félpályás lezárás lép ér-
vényben. A térszín alatti
közmûvek fektetése érinti
a telkek megközelítését
biztosító bejárókat. Termé-
szetesen a bejutást a mun-
kák alatt is biztosítják,
azonban kisebb fennaka-
dásokra számítani lehet.

Az új nyomvonalon a
növényzet leszedése be-
fejezõdött, a vállalkozó
a humuszleszedés nagy
részével elkészült. Je-
lenleg közmûkiváltások,
geotextilia, georács fek-
tetése és a töltésalapo-
zás történik. A biztonsá-
gos közlekedést segítve
a külterületi szakasz
alatt kerékpáros és gya-
logos aluljáró épül az
ürömi megállóhely
északi oldalán, a Soly-
már köz vonalában.

Az óbudai közlekedést
modernizáló projektnek

köszönhetõen megszûnik
a 10. számú fõút Külsõ-
Bécsi úti szakaszát terhe-
lõ átmenõ forgalom, biz-
tonságosabb lesz a gyalo-
gos, kerékpáros közleke-
dés. Az ürömi körforga-
lom nyári átadásával
csökken majd az állandó
torlódás a 10. számú fõút
Üröm és Solymár közötti
szakaszán.

A beruházások a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztéri-
um megbízásából, a NIF
Zrt. fejlesztésében, a
Strabag Általános Építõ
Kft. kivitelezésében 85
százalék uniós és 15 száza-
lék hazai forrás felhaszná-
lásával valósulnak meg.

(A beruházással kapcso-
latos további információ-
ért kövesse a www.face-
book.com/nifzrt oldalt.)

Nyárra kész az ürömi körforgalom 

Megújuló megállók
Új megálló várja hamarosan az Árpád fejedelem út-
ján és a Margit híd budai hídfõjénél közlekedõket is.
A Budapesti Közlekedési Központ  május végéig
120 millió forintból 23 fõvárosi helyszínen hajt vég-
re korszerûsítést. A buszmegállókban nagyobb te-
herbírású aszfaltot fektetnek le, amely ellenáll a
gyûrõdésnek, és a buszok menetzaját is csökkenti.
Ezzel párhuzamosan nõ a buszöblök mérete és új
belsõ burkolatot kapnak a várók. A megállófelújítási
program tavaly indult, az elõzõ évben összesen 57
buszmegállót modernizáltak 134 millió forintból.

Lezárások lesznek 
a Pók utcánál

Közmûépítés kezdõdik április 16-tól a Pók utcában
és a Jégtörõ utcában, majd a Pók utcát és a Gáz-
gyár utcát összekötõ utat építik. Elsõ ütemben a
Pók utcában, a Nánási út közelében a Szentendrei
út felé haladó sávot zárják le egy szakaszon. A má-
sodik ütemben pedig a Pók utcában félpályás lezá-
rás lesz a Nánási út felé haladó sávon.FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- A választópolgárok
akaratát kell képviselni, ez
a legfontosabb. Minden
más csak ezután követke-
zik a képviselõi munkában
- vallja dr. Deme-
ter Gellért (Fi-
desz-KDNP) az
1. számú egyéni
önkormányzati
választókerület
képviselõje, akit
a közéleti mun-
kájával kapcsola-
tos tervekrõl kér-
deztünk.

- Léteznek általános el-
vek, amelyeket egy ön-
kormányzati képviselõ
követ, vagy a mindenna-
pok során adódó konkrét
problémákra koncentrál?

- A programunkban is
szerepelt, és gyakran el is
hangzik, hogy a legfonto-
sabb célunk a közösségépí-
tés. Akkor végezzük jól a
dolgunkat, ha az óbudai és
békásmegyeri polgárok
büszkék tudnak lenni lakó-
helyükre és közösségükre,
ugyanakkor úgy érzik, ve-
lük, értük, az õ nevükben
lépnek fel a közéleti sze-
mélyiségek. Talán úgy le-
hetne a legegyszerûbben
összefoglalni, hogy a vá-
lasztópolgárok akaratát
kell képviselnünk. Az,

hogy tovább kell
javítani az utak
minõségét, fo-
kozni kell a köz-
b iz tonságo t ,
megõrizni a szo-
ciális és az
egészségügyi el-
látás színvona-
lát, mind ennek

egy-egy részlete. A lényeg
a választói akarat.

- Miért foglalkozik ilyes-
mivel egy ügyvéd? Hiszen
a közéleti szerepvállalás
nélkül is van elég teendõje,
sõt sikerélménye is.

- Az ügyvédi hivatást
gyakorlók számára meg-
szokott a közösségért
végzett „pro bono” mun-
ka. Emellett a református
gyökereim is természe-
tessé teszik ezt számom-
ra. Erdélybõl származom,
édesapám Szászrégenben
a mai napig lelkipásztor,
egy református közösség-
ben élõ személy számára
pedig evidens, hogy a kö-
zösségért is végeznek fel-
adatokat. 

- Az elõbb említett né-
hány nagyobb témakört,

amelyet érint a képviselõ
munkája. Konkrétan az
1. számú egyéni válasz-
tókerületben milyen cé-
lokat szeretne, szeretné-
nek elérni?

- Személy szerint is
nagyon szeretném, ha a
Mókus utca, a régi Óbu-
dának ez a zsebkendõnyi
maradéka visszanyerné a
régi arculatát azzal, hogy
teljesen kiépül és élettel
telik meg a megkezdett

Óbudai Promenád. A
Krúdy-negyed a kerület
és az egész fõváros
egyik rendkívüli értéke,
amelyet nem csak õriz-
nünk kell, hanem meg is
mutatnunk a széles nyil-
vánosságnak. A Tímár
utca Duna felõli végére
viszont aszfalt burkola-
tot szeretnénk. Hangula-
tos a macskakõ, de már
nem tölti be a régi szere-
pét, ide a modern életnek

megfelelõ út kell. Kívá-
natos továbbá egy gya-
logátkelõ kialakítása,
mivel az idõsek a felüljá-
rón nehezen tudnak át-
jutni a HÉV-megállóhoz.
Természetesen mindez
nem csak kerületi fel-
adat, egyeztetni kell a fõ-
várossal, dolgozni kell
értük. Örömmel válla-
lom, mert tudom, hogy
ezek fontos lakossági
igények. k. gy.

Egyéni választókerületek képviselõi

A választó akarata a legfontosabb

3 éves kortól kötelezõ az óvoda
Felhívjuk a kisgyermekes szülõk figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-jén új jogsza-
bályi változások lépnek életbe. A nemzeti köznevelésrõl szóló, 2011. évi CXC. tör-
vény 8.§ (2) bekezdése, kimondja, hogy:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdõ napjától (azaz szeptember 1-jétõl) legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ - az egyházi és magánfenntartású intézmé-
nyek esetében a fenntartó - a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltésé-
ig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A „kötelezõ óvodáztatás” tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-
ben születtek és 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve azokra a
gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába.
A 3 éves kortól történõ óvodába járás alól felmentést lehet kérni. A fel-
mentést a szülõ kezdeményezheti (a körzet szerinti óvodában), és a jegy-
zõ adhatja meg az óvodavezetõ és a védõnõ egyetértésével.
Azoknak a gyermekeknek,akik 2015.szeptember 1-je után töltik be a 3.életévüket,
majd 2016. szeptember 1-jétõl lesz kötelezõ az óvodába járás. Így esetükben, a
2016 májusi óvodai elõjegyzés idõpontjában kell jelentkezni óvodai beiratkozásra.

Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a Balaton-part-
jától mindössze 800 méterre fekvõ üdülõ parkjában
Balatonszabadi-Sóstón mintegy 400 férõhellyel várja a pihe-
nésre, aktív kikapcsolódásra vágyókat. 
A természet-közeli környezet számos programlehetõséget kínál, a
kirándulástól a horgászatig. A parkban található
sportpályáinkon (foci-, kosár-, strandröplabda-pálya,
kültéri fitneszpark) gyerekek és felnõttek egyaránt
hódolhatnak sport iránti szenvedélyüknek, a kirán-
dulni vágyók kerékpárt is bérelhetnek. A vendégek
rendelkezésére áll továbbá a hatalmas udvar, játszó-
tér, zárt parkoló, kijelölt tûzrakó hely. 

Árak
Motel:
Elõszezon: (2015. 04. 24.-2015. 06. 14.) 2 ágyas szo-
ba: 7.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 9.000 Ft.
Fõszezon: (2015. 06. 15.-2015. 08. 30.) 2 ágyas szo-
ba: 10.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 12.000 Ft.
Utószezon: (2015. 08. 31. - 2015. 09. 30.) 2 ágyas
szoba: 6.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 8.000 Ft.
Sátorhely: 1.800 Ft/fõ/éj.
Kõház: 2.500 Ft/fõ/éj.
Kõházban és sátorban való elhelyezés esetén vendége-
inknek 500 Ft/fõ egyszeri díj ellenében ágynemût bizto-
sítunk. (Ezt a motel esetében tartalmazza a szoba ára.)
Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fõ/éj 18. életév fölött.

Augusztus 3-23. között a motelszobák foglaltak, ebben az idõszak-
ban csak kõházas és sátorhelyes elhelyezést tudunk biztosítani.
Foglalni és érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet:
Telefonszám: 388-9770. Honlap: www.obudasport.hu; e-mail
cím: kovacs.borbala@obudasport.hu.

Jó pihenést és kellemes idõtöltést kíván 
az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.!

Nyaralás Siófok-Sóstón 
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Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díjat. Az adományozás rendjét a képviselõ-testület több-
ször módosított 35/2007. (V. 30.) önkormányzati rendelete szabályozza.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozható mindazon
személynek vagy közösségnek, aki a kerület lakosságának egészsége ér-
dekében akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a be-
tegségmegelõzés terén kifejtett tevékenységével, akár az egészségügy-
ben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott személyé-
re bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500.000 forint
összegû pénzjutalom jár.
A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek között adják át annak a sze-
mélynek vagy csoportnak, akinek a képviselõ-testület az egészségügyi, szociális

és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. A díjat 2015. június
26-án (pénteken) adják át.
Az indítvány feltételei
1) Indítvány olyan természetes személy(ek)re és csoport(ok)-
ra/szervezet(ek)re vagy intézmény(ek)re/ nyújtható be, aki(k) Óbuda-Bé-
kásmegyer egészségügyi ellátásának, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, va-
lamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesít-
ménnyel vagy életmûvükkel hozzájárult(ak).
2) Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû, indokolással alátámasztott
ajánlást, mely tartalmazza az ajánlott személy(ek) vagy csoport(ok) tevé-
kenységének, eredményének rövid ismertetését is.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Buda-
pest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújta-
ni. A felmerülõ kérdésekre dr. Konczos Anikó bizottsági referens ad felvilágo-
sítást a 437-8659-es telefonszámon.
Beadási határidõ: 2015. május 8. (péntek) 12 óra.

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozása

Dr. Polner Kálmán Az Év
Orvosa – Astellas Közön-
ségdíj pályázaton elisme-
rõ oklevelet kapott.

Különleges kitüntetés-
ben részesült az év

végén dr. Polner Kálmán, a
Szent Margit Kórház
Nephrológiai Osztályának
osztályvezetõ fõorvosa: az
Astellas-díj – Az Év Orvo-
sa pályázaton, ahol a szak-
ma és a betegek internetes
szavazása alapján elismerõ
oklevélben részesült. Adíj-
ról, szakmáról és óbudai
kötõdésérõl kérdeztük.

- A nephrológia rend-
kívül speciális terület az
orvosi hivatáson belül.
Hogyan választja ezt
egy fiatal orvos?

- Édesapám körzeti or-
vos volt egy alföldi falu-
ban, ahol mindenki nagy
tisztelettel vette õt körül.
Nagyon büszke voltam rá.
Mégis amikor a Pannon-
halmi Bencés Gimnázi-
umban végeztem, édes-
apám kívánsága volt, hogy
mûszaki pályára menjek.
Fél évet jártam a Budapes-
ti Mûszaki Egyetem villa-
mosmérnöki karára, ami-
kor már saját döntésem
alapján megszakítottam a
tanulmányaimat, és Pécsi
Orvostudományi Egye-
temre felvételiztem.

- Már ekkor érdekelte
a nephrológia?

- Az egyetemen tudo-
mányos diákköri tagként
a Kísérletes Sebészeti In-
tézetben dolgozhattam, az
ottani, állatokon végzett
vesetranszplantációs kí-
sérletek során az volt a
feladatom, hogy a vesék

mikro-/makroszkópos ke-
ringési vizsgálatához
úgynevezett korróziós ké-
szítményeket csináljak.
Úgy éreztem, csodálatos
világba csöppentem, fel-
fedeztem, milyen fantasz-
tikus szerv a vese, és ek-
kor döntöttem el, hogy
nephrológus leszek. 

- Hol kezdett az egye-
tem után?

- Zalaegerszegen, az I.
számú belgyógyászati osz-
tályon, az ugyancsak Pécs-
rõl érkezõ Patakfalvi Al-
bert tanár úr irányítása
alatt. Így nyílott lehetõség
arra, hogy már egészen fia-
talon vesebetegek vizsgá-
latával és gondozásával
foglalkozhattam. Abban az
idõben, a hetvenes évek
végén, nyolcvanas évek
elején a legnagyobb prob-
lémát a veseelégtelenségek
kezelése okozta, akkoriban
csak az egyetemeken volt
kis kapacitású mûvese ál-
lomás, így a mi betegeink
nem jutottak mûvese-ke-
zeléshez. Ekkoriban kez-
dett elterjedni Magyaror-
szágon az úgynevezett ha-
si vagy peritonális dialízis,
ami mai szemmel már egy
nagyon primitív eljárásnak
tûnik, de akkor lehetõvé

tette, hogy mûvese-állo-
más nélkül ellássuk a bete-
geket. Én ennek a mód-
szernek a tanulmányozásá-
ban vettem részt, de mivel
költséges eljárás volt, erre
a kórház sokáig nem adott
engedélyt. Három évvel
pályakezdésem után kerül-
tem szembe egy olyan
helyzettel, amikor dönte-
nünk kellett: alkalmazzuk
a módszert, vagy a beteg
meghal. Életemben elõ-
ször csináltam ilyet, de si-
került, és ezzel megmen-
tettük a beteg életét. Hihe-
tetlen élmény volt. Ezután
már rendszeresen alkal-
mazhattuk a peritonális di-
alízist, amivel további ki-
emelkedõ eredményeket
értünk el. 

- Hosszú út vezetett
Óbudára?

- 1986-ban Taraba Ist-
ván professzort kérték fel a
Margit Kórház újonnan fel-
épült nephrológiai osztá-

lyának a vezetésére, ami-
hez egy 12 kezelõhellyel
rendelkezõ mûvese állo-
más is tartozott. Akkor ez
volt az ország legjobban
felszerelt nephrológiai köz-
pontja. Õ hívott meg ide
személyesen. Professzor úr
a hazai nephrológia legki-
emelkedõbb egyénisége
volt, aki mellett 5 évig dol-
gozhattam. Kapcsolatunkat
váratlanul fellépõ halálos
betegsége szakította meg.
Ennek az osztálynak va-
gyok most az osztályveze-
tõ fõorvosa 1997-óta.

- Óbudára is költözött
a család?

- Igen. Hosszú ideig a
békásmegyeri lakótele-
pen éltünk, aztán egy csil-
laghegyi családi házba
költöztünk, amelyet ma-
gunk építettünk. Nagyon
megszerettük a kerületet. 

- Az Év Orvosa elis-
merést a betegek sza-
vazták meg önnek. Mi a

titok? Hogyan nyeri el
egy orvos ennyire a be-
tegek bizalmát?

- Szerintem csak annyi
a titok, hogy szeretni és
tisztelni kell embertársa-
inkat, különösen a hátrá-
nyos helyzetû, kiszolgál-
tatott beteg embereket. A
mai világban elõterébe ke-
rült az egyéni érdek haj-
szolása, és háttérbe a meg-
becsülés és a tisztelet.
Úgy gondolom, az orvosi
hivatás csodálatos lehetõ-
ség arra, hogy jó példát
mutassunk a humánus
magatartásra, betegeink
iránti tiszteletre és szere-
tetre. Ezt a szeretetet pe-
dig tõlük százszorosan
kapjuk vissza. Ezért az or-
vosok boldog emberek. A
pályám során elnyert elis-
merések közül az egyik
legkedvesebb az Óbuda
Lakosságának Egészségé-
ért Díj, amelyet 2011-ben
kaptam meg, ugyanis az
önkormányzat ezt a díjat
is a betegek javaslatai
alapján ítéli oda. K. Gy.

„Az orvosok boldog emberek”

E gészségnapot szer-
veztek a békásme-

gyeri Varga István Ke-
reskedelmi, Közgazda-
sági Szakközépiskola és
Szakiskolában március

31-én. Az eseményen a
Szent Margit Rendelõin-
tézet szakemberei mel-
lett elõadást tartottak a
Magyar Vöröskereszt, a
BFKH Népegészség-

ügyi Fõosztály, valamint
a Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság munkatár-
sai is. A rendezvényen
véradásra is lehetõség
volt.

A Szent Margit Ren-
delõintézetbõl dr. Ka-
lóczkai Andrea neuroló-
gus szakmaiterület-ve-
zetõ fõorvos beszélt a
szenvedélybetegségek-
rõl, dr. Czeiner Béla nõ-
gyógyász szakmaiterü-
let-vezetõ fõorvos a nõ-
gyógyászati problémák-
ról, valamint dr. Takács
Endre bõrgyógyász fõ-
orvos és Magyar Zsuzsa
dietetikus tartottak elõ-
adásokat a diákoknak.

Egészségnap
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M ozgás-
sal kí-

sérve mondó-
kákat, népda-
lokat hallgat-
hatnak, ta-
nu lha tnak ,
hangszerek-
kel ismerked-
hetnek a
gyermekek és
szüleik az
„Élõ népzene
a bölcsõdé-
ben” elneve-
zésû program-sorozat-
ban a II. negyedévben is.
„A virágzáshoz fontos a
korai vetés” címet is
kaphatná ez a rendez-
vénysorozat, hiszen a
népzene hallgatásával
pozitívan befolyásolják a
kisgyermekek anyanyel-
vi fejlõdését és a beszéd
indulását. Várják a böl-
csõdések mellé azokat a
kisgyermekeket, édes-
anyákat, akik még gye-
den, gyesen vannak. A
feledhetetlen zenei él-
mény idõpontjait a táblá-
zat tartalmazza.

Élõ népzene a bölcsõdében 

A csillaggal jelölt bölcsõdéknél a játszócsoportban lesz az „Élõ népzene”.

J ótékonysági hangver-
seny lesz a kárpátaljai-

ak megsegítésére április
26-án 19 órakor az Óbu-
dai Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templomban a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szervezésében.

Mûsoron szerepel Pop-
per Requiem; Schubert:
Stabat mater. Közremû-
ködik: Dalos Magdolna,
Márkus Dávid, Rácz Ger-
gely - cselló; Szentes An-

na, Horváth István, Cser
Péter - ének; az Albert
Schweitzer Kórus és Ze-
nekar. Vezényel: Kenes-
sey László. Köszöntõt
mond: Kozma Imre atya, a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat elnöke.

Koncert a kárpátaljaiakért 

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért Ala-
pítvány kuratóriuma kö-
szönetet mond mindazok-
nak, akik 2014-ben sze-
mélyi jövedelemadójuk
egy százalékának felaján-
lásával segítették az intéz-
mény munkáját. A befolyt
összegbõl az óvoda udva-
rán történt mûfû telepíté-
sének egy részét fizetik ki.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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30 éves az Aquincum iskola

Suligálával, 30 órás sportnappal, múltidézõ játékos ve-
télkedõvel, pedagógus és öregdiák találkozóval vala-
mint bolondos diákönkormányzati rendezvénnyel ünne-
pelték az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola fennállásának 30. évfordulóját a gye-
rekek és tanáraik március 27-tõl április 1-ig 

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Május 5-én kezdõdik az „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel - Idõsebbek is elkezdhetik!” címû tanfolyam
következõ kurzusa. (Érdeklõdés és jelentkezés Neu-
brandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.) 

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnáziumba (volt Martos Flóra
Gimnázium; Szent Lujza Intézet; Cselka Intézet)
nemzedéki találkozóra várják június 5-én 16 órától
a volt tanárokat és tanítványokat.

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben is
elindították matematikából az ingyenes tehetséggon-
dozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat
csütörtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gimnáziumban.
(Nagyszombat utca 19.) A szakkör munkájába évköz-
ben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelentkezés nincs.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják
az általános és középiskolai tanulókat matematikából,
fizikából, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõ-
ség van mindennapos korrepetálásra, érettségizõk in-
tenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétõl az
emelt szintû érettségi sikeres letételéig. Mód van közös
tétel kidolgozásra. Bukásmegelõzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett.
Elindul a központi írásbelire való elõkészítés III., V., VII.
osztályos tanulóknak. A diákokat minden délután és
szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a taná-
rok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért napokon és
idõpontban (A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámot hívhatják.)                              Thalész-Kör

Nagy érdeklõdés kísérte
az „Óvodás lesz a gyerme-
künk” címû szülõi tájékoz-
tató fórumot, melyet Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata Társadalmi Kap-
csolatok, Oktatási és Kul-
turális Fõosztályának Ok-
tatási Osztálya, valamint
Óbuda-Békásmegyer Vé-
dõnõi Szolgálata közösen
szervezett.

Az Esernyõs – Óbu-
dai Kulturális, Tu-

risztikai és Információs
Pont rendezvényterme
március 26-án zsúfolásig
megtelt érdeklõdõkkel
késõ délután, a meghívott
szakemberek (védõnõ,
óvodai referens, óvoda-
vezetõ, óvodapszicholó-
gus, óvodai szaktanács-

adó) több oldalról köze-
lítve adtak hasznos infor-
mációkat, gyakorlati ta-
nácsokat a jelenlévõknek,
melyekkel a család min-
den tagja idõben felké-
szülhet az óvodai beirat-
kozásra, az óvodai életre.

A negyedórás elõadá-
sokat követõen kérdés-
felelet párbeszéd alakult
ki a szülõk és az elõadók
között, mely során szá-
mos egyéni élethelyzet-
nél is választ kaphattak
az érdeklõdõk.

A szervezõk az elhang-
zott elõadások alapján
hamarosan egy hosszabb
szakmai cikkel kívánják
segíteni azokat, akik
nem tudtak részt venni a
fórumon. Addig is kérik,
lapozgassák figyelmesen

a honlapon is megtalál-
ható „Óvodai iránytû
2015/2016” címû kiad-
ványt, amelyben az óvo-
dák bemutatkozása mellett
a beiratkozás jogszabályi
hátterén kívül számos
egyéb hasznos információ
található. Az óvodai fel-
mentés kéréséhez - a szü-
lõk kérésére - ugyanitt
megtalálható és letölthetõ
az adatlap, mellyel elõször
a területileg illetékes védõ-
nõt kell megkeresni.

Megkezdõdtek az óvo-
dai nyílt napok, melyek
idõpontjáról az óvodák-
ban kihelyezett hirdetmé-
nyekbõl, a honlapon és
az óvodai iránytûben is
tájékozódhatnak.

Kérdéseikkel kapcso-
latban írásban is fordul-
hatnak a szervezõkhöz:
Schadek-Bíró Éva, Védõ-
nõi Szolgálat intézmény-
vezetõ: biro.eva@kszki.
obuda.hu (lakcímmel
kapcsolatos kérdések,
óvodai felmentés, védõ-
nõi ellátás); Halasiné
Petrovai Erika óvodai re-
ferens: halasi.erika@
obuda.hu (beíratás jogi
szabályozása, óvodavá-
lasztás, egyéni, speciális
igények).

Szülõi fórum az óvodai életrõl

A Csillaghegyi Általános
Iskola 7.b osztálya a „Ha-
tártalanul” programban
március 16-tól 19-ig négy,
élményekben gazdag, fe-
lejthetetlen napot töltött
a Felvidéken.

Összesen közel ezer
kilométert utaztunk,

rengeteg helyen jártunk.
Elsõ állomásunk Fülek
volt, ahol egy helyi ma-
gyar iskolában tettünk lá-
togatást, megismerhettük
az ottani diákokat, iskolai
életüket, az eltéréseket az
oktatásban. Ezt követõen
megnéztük a füleki várat
és egy jót játszottunk a
várkertben. Délután ér-
keztünk Várhosszúrétre,
a szállásunkra, ahol foci-
zással, röplabdázással és
íjászkodással tölthettük a
szabadidõnket. A követ-
kezõ napokban megnéz-
tük Kassát, Krasznahorka

várát, Lõcsét, Rozsnyót,
Késmárkot. Hatalmasat
kirándultunk a Szádelõi-
völgyben, de alkalmunk
nyílt útközben hógolyóz-
ni és hóembert építeni is.
Ellátogattunk több temp-
lomba, várba, mauzóle-
umba, híres elõdeink em-
lékhelyein koszorúkat he-
lyeztünk el. Nagyon ér-
dekes volt bejárni azokat
a helyszíneket, melyekrõl

történelem, irodalom órá-
kon hallottunk, illetve
megcsodálni azokat a ter-
mészeti kincseket, me-
lyekrõl a természettudo-
mányos tantárgyak kere-
tei között tanultunk. Kö-
szönjük, hogy részt ve-
hettünk ezen a progra-
mon, örökre szóló élmé-
nyeket szereztünk -  ol-
vasható beszámolójuk-
ban.

Felvidéki látogatás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tündérkert nyílt a Kastély
óvoda Bécsi úti kertjében. Az
ötletgazdák reménye szerint
az új gyümölcsös egyszerre
óvja a helyben õshonos gyü-
mölcsfák génállományát, és
nyújt lehetõséget a helyi kö-
zösség megerõsítésére.

AKárpát-medence õs-
honos almafajtáinak

továbbörökítése volt az
eredeti célja Kovács Gyu-
la pomológusnak és Szar-
vas József színmûvész-
nek; helyet és társakat
kezdtek keresni nagysza-
bású tervükhöz. Így talál-
tak rá Békásmegyer-
Ófalura és a Gallai Máté
elnökletével mûködõ Bol-
dog Salamon Körre,
amellyel létrehozták a fõ-
város elsõ Tündérkertjét.

A kert nagy sikert ara-
tott az ófaluiak körében,
híre messzire ment, és
mind több helyrõl érke-
zett igény egy hasonló
megvalósítására.

- Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezte,
hogy létesítsünk újabb
kertet, ezúttal a Kastély
óvoda területén. Meg-
néztük a helyszínt, és tel-
jesen magával ragadott a
valamikori kastély kertje.
Igen nagy területrõl van
szó, ráadásul ezen a kör-
nyéken kevesebb lehetõ-
ség van arra, hogy a hely-
beliek találkozzanak
egymással, mint a kerület
többi pontján. Tehát in-
dok és lehetõség is volt
egy újabb Tündérkert
megalapítására - magya-
rázta Gallai Máté.

Az elsõ gyümölcsfákat
az egyik legszebb tavaszi
ünnepen, március 25-én,
vagyis Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján
ültették el az óvoda kert-
jében. A létrejött új gyü-
mölcsöst pedig - utalva a
gyerekek által képviselt
mesevilágra - Benedek
Elek Tündérkertnek ne-

vezték el. Érdemes tudni,
hogy a kiváló mesegyûj-
tõ maga is a gyümölcsfák
kedvelõje volt, ezekbõl
komoly gyûjteménnyel
rendelkezett.

- A kert gondozásában
a gyermekek épp úgy
részt tudnak venni, mint

szüleik és a környéken
élõk. A terület pedig ak-
kora, hogy a terméssel
gyakorlatilag évek múlva
a kerület több óvodáját el
lehet látni szezonális
gyümölccsel, ha erre
igény van. A kert alkal-
mas arra, hogy fõzõhe-

lyet alakítsanak ki, prog-
ramokat szervezzenek
ide, vagyis hamar a kultú-
ra és a gasztronómia ott-
hona lehet. Ha az itteniek
is úgy akarják. Mert nél-
külük nem volna értelme
az egésznek - fogalma-
zott Gallai Máté. (gy)

Milyen gondolkodásmód
vezethet odáig, hogy vala-
ki egy szép természeti
környezetben - és bármely
közterületen, engedély
nélkül - hulladékot rakjon
le? A Perényi úton ez tör-
tént nemrégiben, az eset
azonban sajnálatos módon
nem egyedi. A pozitív fej-
leményt az jelenti, hogy a
környéken élõk összefo-
gásával eltüntették a sze-
méthegy nagy részét,
melyhez az önkormányzat
is segítséget nyújtott.

P ET-palack-özön,
ágynemû és ruházat,

bontási törmelék, de még
autókarosszéria is „bele-
hullott” az EuroCenter
feletti, egykori Újlak 2.
bányagödörbe. A Perényi
úton élõk közül megelé-
gelték néhányan az elé-
jük táruló látványt. Külö-
nösen Kun Dániel, aki
õslakosként egyébként is
szívén viseli a környék
sorsát. Hozzálátott, hogy
önerõbõl összeszedesse
és elszállíttassa a szeme-

tet. Akciójához szomszé-
dai is csatlakoztak. Mivel
azonban óriási mennyi-
ségrõl volt szó, megke-

reste az önkormányzatot.
Innentõl kezdve a közte-
rület-felügyelet köztisz-
tasági csoportja bekap-

csolódott a szemét elszál-
lításába. Eddig több mint
50 köbméter hulladékot
vittek el a környékrõl. 

Az önkormányzat a
rendelkezésre álló forrá-
sokhoz mérten évek óta
igyekszik felszámolni
az illegális hulladéklera-
kó helyeket. Ezt azon-
ban a végtelenségig le-
hetne folytatni. A fenti
eset jó példa az együtt-
mûködésre. A kerület
vezetése a továbbiakban
is számít a lakosság se-
gítségére: fokozottan fi-
gyeljenek környezetük-
re, lehetõségük szerint
fogjanak össze annak
érdekében, hogy meg
lehessen akadályozni az
ilyen helyzetek kialaku-
lását! 

Sz. Cs.

Együttmûködéssel tüntették el az illegális hulladékot

Családbarát vendéglátás
A Pilisi Parkerdõ Zrt. tavaszköszöntõ újdonsága a
hármashatár-hegyi turisztikai fejlesztések második

mérföldköve, a Hangár Bistro megnyitása a kirándulószezon kezdetére, amely a
tavalyi erdei iskola átadása után tovább növeli a közkedvelt városközeli kiránduló-
hely turisztikai vonzerejét. A hármashatár-hegyi családbarát étterem és rendez-
vényhelyszín természetközeli környezetben, autóforgalomtól mentes övezetben,
hatalmas teraszával minden héten szerdától vasárnapig 11-tõl 19 óráig várják a
vendégeket. Részletes információk a www.hangarbistro.hu oldalon olvashatók. A
Hármashatár-hegy fejlesztése során a Pilisi Parkerdõ Zrt. megkezdte a kilátópont
és egy turistaszállás kialakításának elõkészületeit.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Tündéri gyümölcsös a Bécsi úton
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2015. 7. számPályázat – Program12

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb
2015. április 27. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán

(cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meg-
hatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www .obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. április 27-én 12 órakor
a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályá-
zaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon
jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõk-
kel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöt-
tük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló,
2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot
minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes álla-
mi tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Tatai Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam
által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV.
törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ
egyes vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014.
(VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak sze-
rint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az érté-
kesítési, helyiség- és telekhasznosítási osztály 430-3463-
as és a 430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül továbbá a www. obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére
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ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Az életmentés és a ve-
szélyelhárítás elõrébb va-
ló, még a kényelmes, kö-
zeli parkolásnál is - jelen-
tik ki a katasztrófavéde-
lem szakemberei annak
kapcsán, hogy a békásme-
gyeri Zsirai Miklós utcában
nem lehet megállni a pa-
nelházak közvetlen közelé-
ben húzódó járda mellett. 

Hogy miért volt szük-
ség a parkolás meg-

tiltására egy hosszabb
járdaszakasz mellett, arra
Kisdi Máté, a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság szóvivõje
válaszolt: - A katasztrófa-
védelmi felvonulási terü-
letre azért van szükség,
hogy kevesebb akadályt
kelljen leküzdeniük a
tûzoltóknak egy esetle-
ges vészhelyzetben. 

- Ha keményebben
akarnék fogalmazni, ak-
kor megjegyezhetném,

hogy végül is minden
tûz elalszik egyszer, de
ezt nem kéne megvárni -
mondta dr. Böjtös Zol-
tán, Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-fel-
ügyeletének igazgatója
arra reagálva, hogy a
Zsirai Miklós utcában
élõ autósok egy része
felháborodottan fordult
a médiához, mert nem
tudnak közvetlenül
megállni a panelházak

elõtt. Ha nem lehetne tü-
zet oltani, az lenne a baj. 

Az eset jól példázza,
hogy nem lehet minden
érdeknek megfelelni. So-
kan az ablakuk alatt sze-
retnének parkolni, ami
lehetetlen. A belsõ úton a
gyalogosok háborognak,
joggal, hiszen ott nincs
járda, így az arra közle-
kedõ jármûvek között
kell lavírozniuk. De az
autósok itt is szeretnének

megállni, ami részben
szintén jogos. Az önkor-
mányzat legfõbb célja,
hogy megfeleljen a kü-
lönbözõ elvárásoknak, és
a zöldfelületek védelmét
is szem elõtt tartsa.
Mindegyik felvetésre
igyekeznek megoldást
találni. A legfontosabb az
emberélet védelme, a ve-
szély elhárítása. A ka-
tasztrófavédelem elvárá-
sait be kell tartani, és ez
esetben csak oly módon
lehetséges, hogy területet
biztosítanak számukra.
Az utca közepérõl nem
érik el a felsõbb emelete-
ket mentéskor. Hogyha a
helyhatóság nem így jár-
na el, az nemcsak sza-
bályba ütközõ lenne, ha-
nem katasztrófát is okoz-
hatna. 

Nemcsak a Zsirai
Miklós utcában kell he-
lyet biztosítani a kataszt-
rófavédelemnek. Min-

denhol, ahol a szakem-
berek úgy ítélik meg. A
jó hír az, hogy az önkor-
mányzat még idén nyá-
ron, két helyen is építtet
parkolót a közelben.
(Ezek kialakításának ter-
vei már jóval a felvetés
elõtt elkészültek. Az en-
gedélyeztetési eljárás
hónapokat vett igénybe.)
A Margitliget és a Luk-
ács György utcában.
Melyik a fontosabb?
„A parkolóhely fonto-

sabb, mint egy ember
élete?!” - írta közösségi
oldalán a Lukács György
utcába nemrégiben
riadóztatott tûzoltócsa-
pat egyik tagja. „Egy
ember közvetlen életve-
szélyben volt a 10. eme-
leten, csak éppen a létrá-
val nem tudtuk megkö-
zelíteni a helyszínt! Hoz-
záértõk szerint simán el-
férünk az autók között.”

Sz. Cs.

„Ha nem lehetne tüzet oltani, az lenne a baj”

Létesülnek parkolóhelyek a Zsirai utca közelében

A szabadtéri tüzek szempontjából a ta-
vasz a legveszélyesebb idõszak, hiszen a
jó idõben egyre többen választanak sza-
badtéri programokat vagy kezdik meg a
kerti munkálatokat. A veszélyt egyrész-
rõl a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a
tûz. Kockázatot jelenthet a gondatlan-
ság is, a szabadban keletkezett tüzek 99
százalékát emberek okozzák.
A károk akkor elõzhetõek meg a leg-
könnyebben, ha tisztában vagyunk a biz-
tonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûz-
megelõzés alapvetõ szabályaival.
Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve
ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatáro-
zott esetekben és feltételekkel megengedik.
Budapesten az erre vonatkozó jogszabályok
tiltják a szabadtéri égetést. Budapest Fõváros
szmogriadó-tervérõl szóló, 69/2008. (XII.
10.) Fõv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) d) pontja
alapján az avart és kerti hulladékot Budapest
Fõváros közigazgatási területén elégetni
egész évben tilos. Ezen kívül általános jelleg-
gel tilos a hulladék nyílt téri égetése, vala-

mint a levegõ védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló, 21/2001. (II. 14.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdése szerint: hulladé-
kok nyílt téri, illetõleg háztartási tüzelõbe-
rendezésben történõ égetése tilos!
Budapest közigazgatási területén kívüli
belterületen csak abban az esetben lehet
növényi hulladékot égetni, ha azt a helyi
önkormányzati rendelet megengedi.

Elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvé-
delmi hatósággal a külterületen lévõ, lábon
álló növényzet, tarló, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék szabadtéri égetését.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés
és a tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó
felügyelete mellett.
Tûzgyújtási tilalom esetén az érintett terüle-
ten akkor sem megengedett a tûzgyújtás, ha
azt egyébként más jogszabály megengedi.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
Jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély
hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység
tûzvédelmi bírságot von maga után!
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltó-
anyagról! Mindig legyen nálunk a tûz oltá-
sára alkalmas kézi szerszám, és csak akkora
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani! Tájéko-
zódjunk a várható idõjárásról, mert a szél
kedvez a tûz gyors továbbterjedésének!

Tartsuk be a szabadtéri tûzgyújtás szabályait!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2015. 7. számTestvérvárosok – Pályázat20

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-
dására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú letéti
számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pá-
lyázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
zárt borítékban, legkésõbb 2015. április 27.
(hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033
Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. április 27-én 12
órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám
alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos he-
lyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon
jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló aján-
lattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább
tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmé-
ben 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. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az ál-
lampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-

zott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991.
évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlás-
ra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásár-
lási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ egyes vagyontárgyak elidegenítésé-
rõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerzõdéskö-
tési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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2015. 7. szám 21Kultúra – Hitélet – Hirdetés

Képzõmûvészeti kiállítás Csillaghegyen
Kolozsvári Klára és Szõke Borbála festõmûvészek alkotásaiból nyílt kiállítás a Csil-
laghegyi Közösségi Házban április 8-án. Ezt követõen, az Irodalmi Csillagdélután el-
nevezésû eseményen Szigeti Lajos költõvel, az Aquincumi költõverseny elsõ gyõz-
tesével Gyimesi László író, költõ beszélgetett. Az esten közremûködtek a Veres Pé-
ter Gimnázium színjátszó növendékei. (A kiállítás április 23-ig tekinthetõ meg.)

Festmények a Retro étteremben
Schmatz Béla Zsolt art aranydiplomás festõmûvész kiállítását dr. Beran Ferenc plé-
bános, egyetemi docens április 13-án 16 órakor nyitja meg a Sport Retro Étterem
galériájában, a Nagyszombat utca 2-4. szám alatt. (Megtekinthetõ május 10-ig.) 

Irodalmi beszélgetés a Fõ téri könyvtárban
Folytatódik a népszerû irodalmi beszélgetés-sorozat a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Fõ téri bibliotékájának és a Szépírók Társaságának közös szervezésében. Az áp-
rilis 14-ei 18 órakor kezdõdõ rendezvény vendége Kemény István, József Attila-díjas
költõ lesz. Beszélgetõtárs: Bárdos Deák Ágnes. (A belépés díjtalan. Cím: Fõ tér 5.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” címmel folytatódik a
bibliai elõadássorozat (Isten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség ko-
rában). Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Ezékiás király életének
meghosszabbítása” címmel április 14-én; „Dániel barátai az égõ tüzes kemen-
cében” címmel április 21-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Filep György, Kecs-
keméti János, Holló Péter, Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy:
150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Az egyházak helyi elöljárói-
val találkozott Soltész Mik-
lós, egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolato-
kért felelõs államtitkár azon
az egyházügyi fórumon, me-
lyet a városháza tanácster-
mében tartottak március 25-
én. Az eseményen Bús Balázs
polgármester is részt vett. 

Az eseményen az egy-
házi szervezetek kap-

csolatrendszerei, a támoga-
tásmechanizmusok kaptak
ezúttal nagy hangsúlyt. Az
államtitkár méltatta a kerü-
let vezetõjének az egyhá-
zakkal ápolt szoros kap-
csolatát. Elismerõleg szólt
az egyházi szervezetek ál-
dozatos közfeladat-vállalá-
sáról, valamint részletesen
beszámolt az aktuális tá-
mogatási lehetõségekrõl.
Többek közt a közösségi
célú programokról és a
kapcsolódó beruházások,
egyéb felújítások támoga-
tásáról, az épített örökség

védelmérõl. Mint fogal-
mazott, a vallási kapocs
mellett az egyházi iskolák
és a fogyatékkal élõk ügye
jelenti a legfontosabb
érintkezési pontokat az ál-
lamtitkárság és a polgár-
mester között. Hangsú-
lyozta: nagyobb figyelmet
kell fordítani a fiatal fel-
nõttekre, a házasság elõtt
állókra, és azokra a csalá-
dokra, amelyek problé-
mákkal küzdenek. 

Két és fél milliárd fo-
rint pályázati forrás áll az
egyházak rendelkezésére,
mûemlékvédelemre, kö-
zösségi terek fejlesztésé-
re. Ugyanakkor a keret-
öszszegre már eddig
mintegy 19 milliárd fo-
rintnyi pályázati igény ér-
kezett. Elhangzott, hogy a
gyermekvédelmi és szo-
ciális területen újabb in-
tézményeket kíván az ál-
lam az egyházak kezelé-
sébe adni, a felekezeti
arányok alapján. 

Fórum az egyház szerepérõl

P lakátokkal igyekez-
tek buzdítani a hajda-

ni biztosítótársaságok le-
hetséges ügyfeleiket egy-
egy biztosítás megkötésé-
re. A hajdan az utcákat dí-
szítõ plakátok gyûjte-
ményként nem csak e
szakma történetét rajzol-
ják meg, mûalkotásként is

érdekesek. A Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum „Mindent
biztosít - A magyar bizto-
sítási plakát (1900-1990)”
címû új kiállítása ebbe a
világba kalauzolja el az ér-
deklõdõt. (Az anyag ápri-
lis 20-ig tekinthetõ meg.
Cím: Korona tér 1.)

Fuvolanégyes
Ernyei-Balogh Júlia,
Réman Zsófia, Kovács
Kinga, Szarvas Anna
(Flautett Fuvolanégyes)
ad koncertet április 27-
én 19 órától a békás-
megyeri Megbékélés
Házában. Felkészítõ
tanár: Héra András.
(A belépés díjtalan. ) 

Mindent biztosít

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2015_07.qxd  2015.04.09.  16:49  Page 21



2015. 7. számApróhirdetés22

� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30)948-4000
�Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó, au-
tomata mosógép szerviz. Javítás esetén ingyenes
kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601

� Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott
kádját! A bontás árának töredékéért felújítjuk.
Tel.: 06(20)529-4180
� Veszélyes fák kivágása, gallyazása alpin-
technikával, ágdarálás, zöldhulladék elszállí-
tás. Parkfenntartás, fûkaszálás. www.greenar-
bor.hu Tel.: 06(30)907-5948
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1

év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lépcsõ, kémény, ács, bádogos, szigetelés
javítás. Tel.: 06(20)214-4421
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, info@
befo.hu www.befo.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Télen is. Ha rossz a
tetõje ránk van szüksége!  Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Lakásfelújítás, szobafestés, mázolás, ta-
pétázás. Üres lakásokra árkedvezmény, ga-
ranciával. Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129
� Redõny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny, napellenzõ készítése, javítása. Állandó
akciók. Tel.: 409-2229; 06(20)523-3801

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-30-57

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos

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

� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Olasz nyelvoktatás diplomás tanártól,
több szinten, egyéni és kiscsoportos órákban.
Tel.: 06(701)293-7535
�Angol, német, olasz tanítás, nyelvvizsgára fel-
készítés Békásmegyeren általános iskolástól
egyetemig. 2000 Ft/60 perc. Tel.: 06(30)811-1993
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
�ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Borostyán ékszer felvásárlás 1000 Ft-tól/g
áron. Mindenféle régiséget, órákat, Herendi-
Zsolnay-Gorka, arany-ezüst teljes hagyatékok

készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Üzlet:
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241
� Iskolabusz, óvodások részére, kirándulás,
24+4 fõs klímás, biztonsági övvel ellátott au-
tóbusszal. Tel.: 06(20)924-3883, Gyula bácsi
� Tanárnõk! Gyerekek! Ha nem bírjátok az
iskolát szusszal, gyertek kirándulni Gyula bá-
csival autóbusszal! Tel.: 06(20)924-3883

� Talpraesett, hatunokás, jogosítvánnyal és
autóval is rendelkezõ nagymama bármilyen
munkát vállal. Tel.: 240-9837, 06(20)465-9504
� A Fõvárosi Szilágyi Erzsébet Gyermek-
otthonba azonnali belépéssel gyermekfel-
ügyelõt keresünk. Cím: 1038 Budapest, Dózsa
György utca 44. Az állással kapcsolatosan fel-
világosítás kérhetõ: Pásztor Melinda igazgató-
helyettestõl a 240-1769-es telefonszámon
�Bölcsõdések ellátásához keresek szakképzett,
mosolygós gondozónõt és dadust. Fényképes ön-
életrajzot: bolcsiobuda@gmail.com várok.
�Jól mûködõ ingatlaniroda kapcsolattartói, te-
lefonos munkára keres kiválóan kommunikáló
munkatársakat, 6 órás munkakörbe, rugalmas
idõbeosztással! Jelentkezni lehet fényképes ön-
életrajzzal e-mailben: allas@csic.hu 
� Római-parti vendéglõbe pultost és kézi-
lányt keresünk, azonnali kezdéssel. Tel.:
06(30)211-5391
� Óbudai étterembe kézilányt, pultos hölgyet
felveszek. Érd.: 06(70)617-0024, tel. 6-15-ig

� Felújítandó lakást (tégla vagy panel) vá-
sárolnék saját részemre. Lõrincz Péter Tel.:
06(70)383-5004
� Kiadó lakást keresek leinformálható, meg-
bízható bérlõknek, sürgõsen. ingatlan.lakas@
gmail.com Tel.: 06(70)521-0342
� Keled utcában, aquincumi HÉV-megálló-
tól 8 percre, 796 nm-es kert, 19 nm-es Jitka
faház, gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany
van. Tel.: 318-4483, 16 órától

� Kiemelkedõ kvalitású 19-20. századi ma-
gyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak
vétele, eladása. Tel.: 06(30)949-200, e-mail:
nemes.gyula@ nemesgaleria.hu. Nemes Ga-
léria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Megbízható fiatal hölgy kötne eltartási il-
letve életjáradéki szerzõdést illetve vállalja
idõs hölgyeknek illetve uraknak gondozását és
mindenféle házi munkát. Tel.: 06(20)346-7677

Életjáradék

Festmény

� Budapest, III. ker. Óbuda, Remetehegy;
Mansion with property in top quality location
and panorama view over Budapest for sale.
Info: www.immobilienscout24.de/67894001

� Óbudai Ingatlaniroda Vörösvári út (13.)-
Vihar utca sarok, faépület. Immár 14 éve az
Önök szolgálatában. Ügyfeleink részére ke-
resünk kiadó, eladó ingatlanokat. Tel.: 439-
1999, 06-(30)-9520015, www.oi.hu

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvésze-
ti-oktatói gyakorlat van. Bármely korosztály-
nak, 10 éves életkortól. E-mail: szamo-
ca5@citromail.hu Tel.: 06(30)609-9151

��Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középis-
kolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs
kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltá-
volítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

�Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi (anya-
gi, egészség, párkapcsolat) blokkot okozó hit-
rendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� Dr. Czeiner Béla nõgyógyász fõorvos
magánrendelése: kedd délután Szõlõ utca,
minden páros hét péntek délutánján
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ
munkanapokon: 06(20)480-3953

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása, a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� 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� Redõny, reluxa, stb. javítása, szerelése
garanciával! Hétvégén is! Óbudai redõnyös!
Tel.: 06(70)341-9489; 06(20)341-0043

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

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

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.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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� Életjáradék és eltartás. First Life Rent vár-
ja mindazok jelentkezését akik szeretnének egy
biztos anyagi hátteret életük végéig. Hívjon
minket bizalommal. Tel.: 06(30)272-3425
� Fiatal nõ kötne életjáradéki szerzõdést
idõs hölgyekkel és urakkal. Hívjon bizalom-
mal! 06(30)451-8042 

� Raktár utcai, nagy zöld kertes lakóparkban
kiadó, 1,5 szobás, emeleti, napos, csendes,
gépesített konyhás, egyébként részben bútorozott
olcsó rezsis téglalakás. Tel.: 06(20)222-4365

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

Kiadó

� Életjáradékot kötnék 55 nm-es, loggi-
ás lakásomra. Ingatlanközvetítõ ne hívjon.
Tel.: 06(20)960-2744
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60
napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot

és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
április 27. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: Mozaik utca 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. április 27-én 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik ut-
ca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pá-
lyázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlatte-
võkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõ-
vásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által
az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásá-
ról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a
meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály  

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Alegedzettebbek már a
hosszú távon 12 óra

elõtt befutottak. Sok család,
baráti társaság indult kalá-
kában, hogy egy derûs séta
közben kapcsolódjanak ki.
A távok rajtjánál, hogy az
energia ne apadjon, szõlõ-
cukorral és csokival kínál-
ták a résztvevõket. Szerve-

zetten képviseltette magát a
BASE sportegyesület és az
Óbudai Nagy László Álta-
lános Iskola Zápor utcai te-
lephelyének 26 diákja. A
célban, a csúcshegyi ven-
dégháznál következett a jól
megérdemelt pihenés. Min-
dig újratöltõdõ tálcák lila
hagymás zsíros és párizsis

kenyérrel, meleg tea és
málnaszörp fogadta az ér-
kezõket. Emlékül minden
részvevõnknek egyedi kitû-
zõt ajándékoztak. Acélállo-
máson összesen 30 tombo-
lanyereményt sorsoltak ki:
túrafelszereléseket, kaland-
park belépõket, tárgynyere-
ményeket.

A 16 kilométeres táv
résztvevõi között kisor-
solt nyeremények, a
nyertesek névsora

Páros kalandpark belé-
põt nyertek: Schnell Má-
té, rajtszám: 102; Molnár
Tímea, rajtszám: 247;
Szabó-Zsidai Krisztina,
rajtszám: 106; Tompach
Gyuri, rajtszám: 459; Sze-
keres Panna, rajtszám:
338. Családi sportcsoma-
got nyert a Toyota Sakura
jóvoltából: Gál Bence,
rajtszám: 336. Impregná-
ló sprayt nyert: Bádov-
szky László, rajtszám:
223. Arpenaz 20 narancs
hátizsákot nyert: Csontos-
Szilágyi Krisztina, rajt-
szám: 488. Kék napszem-
üveg tartó pántot nyert:
Csontos István, rajtszám:
487. Narancsszínû csõsá-
lat nyert: Szekeres Anikó,
rajtszám: 277. Baseball
sapkát nyert: Miháczy Ju-
dit, rajtszám: 337. Sötét-
kék esõkabátot nyert:
Gazdag Luca, rajtszám:
491. Kék színû hõtartó to-
kot (0,6 l-es kulacshoz)
nyert: Kneifel Hédi, rajt-
szám: 402. Tájolót karabi-
ner funkcióval nyert:
Becz Dániel, rajtszám:
332.

A 28 kilométeres túra
résztvevõi között kisor-
solt nyeremények, a
nyertesek névsora 

Páros kalandpark belé-
põt nyertek: Lõvei Niko-
letta, rajtszám: 180; Kör-
mendi Szandra, rajtszám:
24; Pajor Luca Sára, rajt-
szám: 15; Merics Attila,
rajtszám: 56; Balogh
Ádám, rajtszám: 122.
Arpenaz 20 zöld hátizsákot

nyert: Repka Gábor, rajt-
szám: 84. Családi sport-
csomagot nyert a Toyota
Sakura jóvoltából: Szabó
Ágnes, rajtszám: 2. Túrá-
záshoz való alumínium ét-
készletet nyert: Schelly Ta-
más, rajtszám: 68. Base-
ball sapkát nyert: Zsig-
mond Olivér, rajtszám: 95.
Világoskék esõkabátot
nyert: Simor Attila, rajt-
szám: 18. Tájolót karabi-
ner funkcióval nyert:
Zámbori Mária, rajtszám:
99. Zöld színû csõsálat
nyert: Medvesi Edit, rajt-
szám: 153. Szürke színû
hõtartó tokot (1 l-es kulacs-
hoz) nyert: Szomolányi
Márton, rajtszám: 53. 

Meglepetés ajándé-
kok

Nyakpárnát nyert:
Matthiasich Ferencné,
rajtszám: 154. Esõ elleni
huzatot hátizsákra nyer-
tek: Lanszki Bianka, rajt-
szám: 143. Lukács Péter,
rajtszám: 98.

A nyeremények április
14-ig az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
irodájában (1037 Buda-
pest, Laborc utca 2. nyit-
va tartás: hétfõtõl csütör-
tökig 8-tól 16.30 óráig és
péntek 8-tól 14 óráig) át-
vehetõk.

Tavaszköszöntõ túra nyereményekkel 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a megajánlott vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfo-
gadására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik
az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12001008-00140645-00100001 szá-
mú letéti számlájára. A pályázóknak az aján-
latot és a pályázati biztosíték befizetését igazo-
ló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
április 27. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyán (cím: Mozaik utca 7.) személyesen, vagy
meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti
címen.
A pályázatok bontására 2015. április 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7.
szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük
a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást
követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû
licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanok-
ra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelõzõ, valamint
az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvá-
rosi Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdeké-
ben, az állam által az állampolgárok tulajdoná-
ban igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a
értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirde-
tett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj-
donában lévõ egyes vagyontárgyak elidegení-
tésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. pa-
ragrafusában meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3465-ös tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.
Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.
Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.
Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái

Béres András (PM) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon, 
vagy beres.andras@ parbeszedmagyarorszagert.hu.
Burján Ferenc (LMP) elõzetes egyeztetés alapján a 437-8881-es telefonszámon 
vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, 
a testületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-20-236-0500.
Õri László (MSZP) minden hónap utolsó hetében hétfõn 16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.).
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 18 óráig 
a békásmegyeri Jobbik irodában: Kabar utca 11., elõzetes bejelentkezés alapján: 06-30-377-1857.

MSZP-s képviselõ
fogadóórája

Czeglédy Gergõ, a 6. számú
egyéni választókerület ön-
kormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hetében,
szerdán 16.30-tól 17.30 órá-
ig az MSZP III. kerületi iro-
dájában: Mókus utca 1-3.
Tel.: 368-9464.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó ajánlatához
a pályázat benyújtásától számított 60 napig
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályá-
zóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésõbb 2015. április 27. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalma-
zott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. április 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7.
szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük

a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást
követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû
licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett értékesítésre kerülõ ingatla-
nok esetében a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot
minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes

állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkor-
mányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donviszonyok rendezése érdekében, az állam ál-
tal az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kár-
pótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõ-
vásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak elide-
genítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet
3. paragrafusában meghatározottak szerint
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást az értékesítési, helyiség- és telekhaszno-

sítási osztály 430-3463-as és a 430-3464-es tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére
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Célja: a III. kerületi gyermekek és fiatalok nyári, belföldi, szorgalmi
idõn kívüli (kivétel óvodák) táborozásának támogatása. 
Szorgalmi idõ a 2014/2015. tanévben: általános iskola, gimnázium, szak-
középiskola és szakiskola esetében 2014. szeptember 1-jétõl 2015. júni-
us 15-ig; • óvodák esetében: szorgalmi idõszak nincs meghatározva.
A pályázat kiírója: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága. A pályázat forrása: a
2015. évi költségvetés. A kiírt pályázat összegének nagysága: 6.800.000
forint. A pályázaton elnyerhetõ támogatás mértéke: maximum 150.000
forint.
A Balatonszabadi-sóstói tábor esetén programszervezésre és eszközbe-
szerzésre: max. 50.000 forint.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 20. 12 óra.
A kerületben mûködõ nevelési, oktatási és gyermekjóléti intézmények a
pályázatukat a szociális szolgáltató fõosztályon, a civil- és egyházi szer-
vezetek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bp.,
Harrer Pál utca 2.) a mellékelt formanyomtatványon, írásos formában
nyújthatják be.
Pályázni kizárólag az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályá-
zatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. Az adatla-
pok átvehetõk az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bp.,
Harrer Pál utca 2.), illetve letölthetõk az önkormányzat honlapjáról, a
www.obuda.hu címrõl.
Támogatott területek:
1. Iskolai, óvodai szervezésû, egyházi és önszervezõdõ közösségek
(egyesületek, karitasok, szövetségek, alapítványok,) elsõsorban III. ke-
rületi lakcímmel rendelkezõ gyermekek nyári táboroztatása. Az elbí-
rálás során elõnyben részesülnek az önkormányzat fenntartásában mûkö-
dõ óvodák és az önkormányzat által mûködtetett általános iskolák és
gimnáziumok.

2. Balatonszabadi-sóstói tábor programszervezés, eszközbeszerzés (a fel-
használható keret függvényében).
A pályázat kiírója kiemelten kezeli:
• a 7-10 napra szóló, valamint 
• a szociálisan rászoruló gyermekek szállás, utazás, étkezés költségeinek
csökkentésére irányuló pályázatokat.
Szervezési és bérjellegû kiadásokra nem lehet pályázni.
A civil és egyházi szervezetek esetében a pályázott összeg minimum
20 százaléka, mint önrész, biztosítása kötelezõ.
Nem vehetõ figyelembe önrészként a szervezési és bérjellegû kiadás.
Pályázati feltételek:
• Egy szervezet legfeljebb két pályázatot nyújthat be. Az intézmény és
az intézmény segítésére létrehozott alapítvány egy pályázó szervezetnek
minõsül. Többes pályázat esetén, valamennyi pályázatot érvénytelennek
tekintjük.
• A pályázaton kizárólag Bp. III. kerületi székhelyû és mûködésû szerve-
zetek vehetnek részt.
• Önkormányzati önállóan gazdálkodó intézmények (kivéve: iskolák,
szociális és gyermekvédelmi intézmények), állami és gazdálkodó szerve-
zetek (bt., kft. stb.) a pályázaton nem vehetnek részt.
• A pályázaton azon szervezetek vehetnek részt, melyek bejegyzése a pá-
lyázat benyújtásakor már legalább egy éves. 
• A pályázatot benyújtó szervezetnek és a megadott számlaszám tulajdo-
nosának egyezõnek kell lennie, melyet dokumentummal igazolni kell!
(Pl. számlakivonat, bankszámlaszerzõdés.)
• Nem kerül elbírálásra azon pályázó pályázata, aki a korábbi években
nem, vagy csak részben számolt el az önkormányzattól bármilyen címen
kapott támogatással.
Az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság azon tábo-
rokat nem támogatja:

• amelyekre más bizottságtól 2015-ben már kapott támogatást a pá-
lyázó, valamint
• a határidõ után érkezett, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat.
A döntés várható idõpontja: 2015. május 5. és 2015. május 22.
A kerületben mûködõ oktatási-nevelési és gyermekjóléti intéz-
mények esetében a pályázatok elbírálásáról az egészségügyi, szoci-
ális és lakásgazdálkodási bizottság elõreláthatóan a 2015. május 5-ei
ülésén dönt.
Az egyházi és civil szervezetek esetében a pályázatok elbírálásáról
a képviselõ-testület elõreláthatóan a 2015. május 22-ei ülésén dönt.
Elszámolási kötelezettség: a pályázat nyerteseinek a támogatás, egy-
házi és civil szervezetek esetén az önrész felhasználásáról szöveges és
pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk 2015. szeptember 30-ig.
Az elszámolást az erre a célra rendszeresített adatlapon kell benyúj-
tani. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kiadási költségeket igazo-
ló számlákat (az önrészrõl is), legalább egy oldal szöveges beszámo-
lót, valamint a résztvevõk névsorát a Budapest, III. kerületi lakcím
pontos megjelölésével.
Abban az esetben, ha a pályázó üzemanyagköltséget is el kíván szá-
molni, beszámolójához útnyilvántartást vagy kiküldetési rendelvényt
kell csatolnia.
A pályázat során elnyert, de fel nem használt támogatást vagy a tá-
mogatás nem engedélyezett, más célú felhasználása esetén az elnyert
összeget 8 napon belül vissza kell utalni az önkormányzat részére.
A pályáztató az általa támogatott programok ellenõrzésének lehetõ-
ségét fenntartja.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosí-
tás kérhetõ:
• kerületben mûködõ intézmények
esetében Horváth Ildikó bizottsági re-
ferenstõl a 437-8661-es;  
• civil és egyházi szervezetek esetében
Csikósné Mányi Júliától a 437-8645-
ös telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának 

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottsága

Pályázat 2015. évi nyári ifjúsági táborok támogatására
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Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi Szervezete, a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ
utca 1.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden
hónap negyedik keddjén (legközelebb április 28-án) 17-tõl 19 óráig. Ér-
deklõdni a 453-2900-as telefonszámon lehet.
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-
zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden
hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr. Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhe-
gyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 18-
tól 20 óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés
nem szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert
Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu
e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.) 
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott a 06-30-546-2202-es számon.)
• 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 második csütörtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-
tében, pénteken 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus
utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az
MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében, hétfõn
16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.Tel.: 368-9464).

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órá-
tól tartja a Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában. Elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 06(30)871-3439-es
számon, ahol külön idõpont egyezte-
tésére is mód van.

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

Megrendezték a XXIV. Hús-
véti kupát a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium
tornatermében a 2004-
2005-ös korosztályú fiú és
lánycsapatok részére

A fõváros egyik legdi-
namikusabban fejlõ-

dõ kézilabda-utánpótlás
mûhelye, az Óbudai Kézi-
labda Sportiskola megren-
dezte a hagyományos,
XXIV. Húsvéti kupát a Ke-
rék Általános Iskola és
Gimnázium tornatermében.
Az eseményre rendszere-
sen az ország legjobb csa-
patait hívják meg. A ver-
senyt a 2004-2005-ös kor-
osztályú fiú és lány csapa-
tok részére szervezték. Eb-
ben az évben 8 csapat, 110-
120 gyerek vett részt az or-
szág minden tájáról (Debre-
cen, Gödöllõ, Szentendre,
Dunaújváros). A rendez-
vény fõvédnöke Bús Balázs
polgármester volt.

A díjakat a csapatok-
nak és az egyéni díjazot-
taknak Puskás Péter al-
polgármester adta át.

Húsvéti kupa a Kerékben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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