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Az Év Iskolabüféje címet idén a Pais De-
zsõ Általános Iskola büféjének üzemelte-
tõje nyerte el.

Vidám, kötetlen, beszélgetõs piknikre
várják az érdeklõdõket június 20-án
15.30-tól a Holdudvar dombjain.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata be-
mutatja: Nyugdíjas Vizes Sportnap június
19-én a Laborc utcai szabadidõparkban. 29

Nyugdíjas Vizes Sportnap

6
A legjobb iskolabüfé

11
Milyen legyen a Holdudvar?

Óbudai Nyár június 3-tól augusztus 30-ig • www.obudainyar.hu

Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért

A HÉV-alagút födém-
jének megerõsítése

miatt június 6-tól két hó-
napig rövidített útvona-
lon járnak a vonatok a
H5-ös vonalon. A Margit

hídtól indul-
nak a szerel-

vények. Egyebek mellett
oszlopsort építenek be a
Batthyány téri végállomá-
son. A szentendrei HÉV-
hez csatlakozó autóbusz-
ok menetrendje esténként
kismértékben változik.

RÉSZLETEK A 8. OLDALON

- A kerületi közösségépítõ munkának számos színtere létezik. A család közössége után közvetlenül az iskola a közösségépítés legfontosabb hely-
színe. Egy fiatal itt teljesedhet ki közösségi szereplõként, tanulhatja a kooperációt és tapasztalhatja meg a siker ízét. Ám ahhoz, hogy ez való-
ban így legyen, a pedagógus orientáló szerepe megkerülhetetlen - fogalmazott Bús Balázs polgármester a pedagógusok tiszteletére tartott ün-
nepségen június 5-én. Az Óbudai Társaskörben jubileumi diplomákat és kitüntetéseket adtak át az arra érdemeseknek           BÕVEBBEN A 3. OLDALON

N yolcadik alkalom-
mal rendezte az

önkormányzat a Civil és
Nemzetiségi Napot má-
jus 31-én a Csobánka té-
ren. Az eseményen ad-
ták át a Balázs Lajos
Óbudai Civil Díjat. Az
elismerést idén a Békás-
megyer Ófalun mûködõ

Boldog Salamon Kör
kapta. Az érdeklõdõk
megismerkedhettek a
III. kerületben mûködõ
civil szervezetekkel, a

nemzetiségi önkor-
mányzatokkal. A ren-
dezvényt gyermeknapi
programok kísérték. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma június 26-án, pénteken
jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók
a www.obuda.hu honlapon.

A civileké és a gyermekeké volt a fõszerep A Margit hídtól 
indulnak a szerelvények 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2015. 11. számÖnkormányzat – Felhívás2

A parkoló automaták kihelyezése hamarosan meg-
kezdõdik, pótdíjazás az elsõ hónapban nem lesz.

Az elsõ hónap tesztüzem lesz, melynek
során a parkoló õrök már ellenõrizni

fogják a parkolási övezeten belül tartózkodó
gépjármûvek várakozási engedélyét, azon-
ban pótdíjazásra még nem kerül sor, ellen-
ben figyelmeztetik a jogosulatlanul várako-
zó gépjármûvek tulajdonosait, használóit. 
A parkoló automaták kihelyezése üteme-
zetten június második felétõl várható mind
a 4. mind pedig az 5. díjtételû várakozási
övezetekben. A parkoló automatákon ol-
vashatóak lesznek a szabályos használattal
kapcsolatos információk, legyen szó pénz-
érmével, Óbuda kártyával vagy mobiltele-
fonnal (SMS, hívás) indított várakozásról.
Az Óbuda kártyák gyártása folyamatban van

és még a parkolási rendszer bevezetése elõtt
postai úton megkapják a kerületi érintettek.
Az Óbudai Parkolási Kft. kéri azokat, akik
parkolási kedvezményre jogosultak, de még
nem regisztráltak, minél hamarabb keressék
fel az ügyfélszolgálati irodák egyikét, annak
érdekében, hogy a rendszer bevezetésekor
érvényesíthessék a kedvezményt. A kényel-
mesebb ügyintézés érdekében érdemes elõre
idõpontot foglalni a telefonos ügyfélszolgá-
laton a 06-21-208-8002-es telefonszámon.
A várakozási engedélyek igénylése, a ke-
rület két helyszínén felállított ügyfélszol-
gálati pontokon lehetséges.
Állandó ügyfélszolgálati iroda: 1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7., földszint, nyitva
tartás: hétfõ-péntek: 09:00-17:00.
Ideiglenes ügyfélszolgálati iroda: Óbudai
Kulturális Központ (1032 Budapest, San

Marco utca 81.), nyitva tartás: hétfõ-pén-
tek 07:00-20:00, szombat-vasárnap 09:00-
17:00, 2015. 07. 31-ig.
Amennyiben kérdése lenne, hívja a helyi
tarifával hívható telefonos ügyfélszolgála-
tot (06-21-208-8002), kövesse figyelem-
mel az Óbuda Újság megjelenéseit, vala-
mint látogasson el az Óbudai Parkolási Kft.
honlapjára: www.obudaiparkolas.hu!

Munkalehetõség!
Az Óbudai Parkolási Kft. munkatársakat
keres parkolási ellenõr munkakörbe júli-
usi kezdéssel. Követelmények: középfokú
végzettség, megbízhatóság, jó kommuni-
kációs képesség, terhelhetõség, nyelvis-
meret elõny. Magyar nyelvû, fényképes
önéletrajzát várjuk az alábbi e-mail címre:
allas@obudaiparkolas.hu

Július második felétõl indulhat a fizetõs parkolás 

A Szent Margit Kórház mû-
ködése, az infarktus meg-
elõzése, kezelése és a fize-
tõs parkolás egyaránt napi-
renden volt az Idõsügyi Ta-
nács ülésén, melynek az
Esernyõs – Óbudai Kulturá-
lis, Turisztikai és Informáci-
ós Pont adott otthont június
4-én. A rendezvény koordi-
nátora Müller Istvánné, az
Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény vezetõje volt. 

Afõvárosban, sõt or-
szágosan is egyedül-

álló kedvezmények mel-
lett vezetik be a fizetõs
parkolást júliustól - tájé-
koztatta a megjelenteket
Kirchhof Attila, az Óbudai
Parkolási Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Az egészség-
ügyi és a szociális ellátó-
rendszer munkatársai kü-
lön várakozási díjmentes-
séget élveznek majd adott
idõtartamon belül. Egyes
esetekben egyedi kedvez-
ményt kaphat azok hozzá-
tartozója, akiknek az ápo-
lása ezt indokolja - emelt
ki néhányat az idõseket
leginkább érintõ kérdések
közül.

Még jobb ellátás
a Margitban

- A Szent Margit Kór-
ház hányattatott sorsa, két
évvel ezelõtti önállóvá vá-
lása után pozitív irányba
fordult. Mint azt minden
alkalommal hangsúlyoz-
zuk, a megmaradásért

folytatott harc és az azóta
tapasztalható stabil fejlõ-
dés a fõváros és a város-
rész vezetésének, Tarlós
István fõpolgármester és
Bús Balázs polgármester
támogatása nélkül elkép-
zelhetetlen lenne. Érezhe-
tõ, hogy szívügyük a kór-
ház sorsa - hangsúlyozta
dr. Badacsonyi Szabolcs,
az egészségügyi intéz-
mény ügyvezetõ igazga-
tója. - A kórház dolgozóit
összekovácsolták az eddig
megélt megpróbáltatások,
és ez az összhang a beteg-
ellátásban is érezhetõ.
Egyebek mellett megújult
a kardiológiai, a szülészet-
nõgyógyászati és az onko-
lógiai osztály. A kórház
gazdálkodása stabil lába-
kon áll, nullszaldós a költ-
ségvetése. 

A további célok közt
említette a központi mûtõ
és a radiológiai osztály
felújításának tervét (fél év
alatt 120 millió forint

gyûlt össze), az infrastruk-
túra fejlesztését, illetve re-
mények szerint a két pa-
nelépület energetikai kor-
szerûsítését uniós forrás-
ból. (A tájékoztató napján
az új eszközzel elvégez-
hették az elsõ laparosz-
kópiás beavatkozást, mely

óriási elõrelépést jelent.)
A fejlõdési pályára állt
kórház a helyi közösség
érdekeit szolgálja, és a se-
gítõkészség fordítva is ér-
vényesül: stabil támoga-
tói kör alakult az intéz-
mény fejlesztése érdeké-
ben. A további támogatá-
sok azonban szintén elen-
gedhetetlenek - fogalma-
zott az igazgató.

„Szívügyek”-rõl
- Jelentõsen fejlõdött a

technikai felszereltség és
a szakmai tudás a kardio-
lógia területén, azonban a
szív- és érrendszeri meg-
betegedések aránya még
mindig lehangoló az eu-
rópai átlaghoz képest - je-
lentette ki dr. Varjú Imre,
a Margit kórház kardioló-

giai osztályát vezetõ fõor-
vos. Szavaiból egyértel-
mûvé vált: az ellátás rend-
szere jelenleg rendkívül
jól mûködik országosan
és helyi szinten is. Példa-
értékû a kapcsolat a kór-
ház és a városmajori érse-
bészet illetve a szívcent-
rum között (valamint az
óbudai IMS-sel). A bete-
gek a ma Magyarorszá-
gon elérhetõ leggyorsabb,
legkorszerûbb és leghaté-
konyabb ellátásban része-
sülhetnek. A Margit kór-
ház felújított kardiológiai
osztályán felszereltség és
a szakmai színvonal is
adott a szív- és érrendsze-
ri betegségek korai diag-
nosztizálásához - hangsú-
lyozta a fõorvos.

Sz. Cs.

„Szívügyek” az Idõsügyi Tanács ülésén

Újabb gyerek Könyv-
Megállót adtak át

május 29-én, ezúttal a
Huszti úti Máltai játszóté-
ren. A KönyvMegálló
projekt egyik legfonto-
sabb eleme mindig a gye-
rekek elérése, hiszen töb-
bek között a jövõ nemze-
dékének való mintaátadás
a feladata. A Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános
iskola tanulói - akik rend-
szeres könyvtárlátogatók
és nagy szerepet vállaltak
a könyvgyûjtésben - segí-
tettek idén Bús Balázs
polgármesternek feltölte-

ni az új gyerek Könyv-
Megálló polcait. 

A Huszti úti gyerek
KönyvMegállót a Rutkai

Bori Banda „fogadta
örökbe”, majd koncertet
adtak az átadóra össze-
gyûlt gyerekeknek. 

Gyerek KönyvMegálló a Huszti úton
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2015. 11. szám 3Önkormányzat – Oktatás

A pedagógusokat óvodások
és kisiskolások köszöntötték
ünnepi mûsorral, majd az
Óbudai Danubia Szimfonikus
Zenekar adott mini koncer-
tet. Az eseményen részt vett
Kiss László országgyûlési
képviselõ, Tiszavölgyi Ist-
ván, Óbuda-Békásmegyer
díszpolgára és Kelemen Vik-
tória alpolgármester.

Bús Balázs polgármes-
ter beszédében egye-

bek mellett annak a meg-
gyõzõdésének adott han-
got, hogy a tanév közbeni
hétvégék rövidebb kikap-
csolódásai legalább olyan
fontosak, mint a nyári
nagy leállás. A továbbiak-
ban kitért arra is, hogy az
önkormányzat méltányta-
lan helyzetben van ami-
att, mert nagyságrendileg
1500 nem óbudai gyermek
számára teszik lehetõvé,
hogy a helyhatóság által
fenntartott iskolákban ta-
nulhassanak. Ezzel mint-
egy 200 milliós kár éri a
kerületi oktatásban részt-
vevõ diákokat és intézmé-
nyeket. Ez biztos, hogy
nem szolgálja az esély-
egyenlõséget - jelentette ki.

Mint fogalmazott: - A
kerületi közösségépítõ
munkának számos színtere
létezik. Acsalád közössége
után közvetlenül az iskola
a közösségépítés legfonto-
sabb helyszíne. Egy fiatal
itt teljesedhet ki közösségi
szereplõként, tanulhatja a
kooperációt és tapasztal-
hatja meg a siker ízét. Ám
ahhoz, hogy ez valóban
így legyen, a pedagógus
orientáló szerepe megke-
rülhetetlen. Ahhoz, hogy
meglegyen az esélye a kö-
zösségi kibontakozásnak,
a helyes önértékelés kiala-

kulásának, családi háttértõl
függetlenül minden gye-
reknek részt kell vennie a
közösség eseményein, ver-
senyen, bálon, osztályki-
ránduláson. Elfogadhatat-
lan, hogy több békásme-
gyeri gyerek szociális
helyzete miatt nem járt
még Budapest tõlünk távo-
labb esõ pontjain. Önkor-
mányzatunk ezért olyan
alapot hoz létre, mely a
múzeumlátogatást, iskolai
kirándulást és a többi ilyen
alkalmon való részvétel
anyagi fedezetét biztosítja
a rászorulóknak. Közös fe-
lelõsségünk, hogy a Z-
generációra ne úgy kelljen
majd visszatekinteni, mint
elveszett nemzedék.

Óbudán átlagon felüli
az oktatás színvonala, egy-
re inkább oktatási köz-
ponttá válik. Itt mûködik
több is az ország legjobb
gimnáziumai közül. Apol-
gármester hosszan sorolta
az iskolák, a pedagógusok,
a diákok és az õket támo-
gató szülõk közösen elért
kimagasló teljesítménye-
ket. Hangsúlyozta: ko-
moly eredménynek tartja,
hogy a jelenlegi, remélhe-
tõleg átmeneti, korrigálás-
ra érett oktatási rendszer-
ben ilyen eredmények
születhetnek. 

- Biztos vagyok abban,
hogy az önök erõfeszítése
képes csak egyensúlyban
tartani a diákok boldogulá-
sát segítõ képzési rendszert
- mondta Bús Balázs, aki
beszéde végén köszönetét
fejezte ki a saját és az ön-
kormányzat képviselõ-tes-
tületének nevében is a pe-
dagógusok egész éves
munkájáért, és a gyereke-
kért önként vállalt további
feladatokért is. sz

Színes diplomák
50 évvel ezelõtt kapott oklevelet, így jubileumi arany diplomát vehetett át: Bakó
Albertné, Horváth Istvánné. * 60 éve kapott óvónõi vagy tanítói okleveléért gyé-
mánt diplomában részesült: Barcs Lászlóné, Szalai Istvánné, Horváth Miklósné,
Balázs Józsefné, Herczog Lajosné, Vida Csongorné, Sugár Frigyesné, Steiner
Endréné, Pál Miklósné, Zentai Ervinné, dr. Busman Sándorné, Hermann Béláné,
Kobolák Károlyné, Puskás Miklósné, Császár Mária. * 65 éve végezte el a kép-
zõt, a rendezvényen vas diplomát vehetett át: Petrányi Jánosné. * 70 évvel ez-
elõtt kapta oklevelét, ezért rubin diplomában részesült: Soproni Tiborné. * 75 éve
végezte el a képzõt, gránit diplomát vehetett át: dr. Molnár Józsefné.

Kitüntetések 
Tiszavölgyi István-díjat kapott kiemelkedõ színvonalú munkájáért Orosz Erzsébet
énektanár, kórusvezetõ, az Óbudai Árpád Gimnázium pedagógusa. Szakmai-peda-
gógiai tevékenységének középpontjában az értékközvetítésre és értékõrzésre ala-
pozott közösségteremtés áll. Szaktanárként végzett magas színvonalú munkája
mellett felnevelt egy többgenerációs kórust, mely fellépései során számtalan alka-
lommal öregbítette az iskola hírnevét. A kórus rendszeres szereplõje a budapesti
középiskolák minõsítõ koncertjeinek, öt alkalommal kaptak kiemelt minõsítést.
A „Pedagógiai Érdemekért” kitüntetettjei 2015-ben: Aranyos Terézia (pedagó-
gus a Óbudai Mesevilág Óvodában); Göblyös Ágnes (fejlesztõpedagógus a
Cseresznyevirág Mûvészeti Óvodában); Kozmáné Fisser Beatrix (Meseerdõ
Óvoda); Nagy Anita (pedagógus az Almáskert Óvodában); dr. Bozzayné Káli
Tünde (pedagógus a Százszorszép Óvodában); Almási Gabriella (pedagógus
a Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény, Kollégium és Gyermekotthonban); Bakó Vilma (igazgató-helyettes a
Dr. Béres József Általános Iskola Kiserdõ tagintézményében); Bouchelaghem-
né Györgyi Ildikó (német nyelv és irodalomtanár a békásmegyeri Veres Péter
Gimnáziumban); Fodor Éva (igazgató-helyettes a Zipernowsky Károly Általános
Iskolában); Gergely Jánosné (pedagógus az Óbudai Árpád Gimnáziumban);
Havasi Judit (pedagógus az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Baptista Iskolában); László Klára (pedagógus az Óbudai Harrer Pál Ál-
talános Iskolában); Magyari Filoména Szilvia (pedagógus a Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában); dr. Nyergesné Végh Éva
(Fodros Általános Iskola); Wolf Lászlóné (tanár a Bárczi Géza Általános Iskolá-
ban). * Elismerõ oklevélben részesült 2015-ben: Miksy János Mátyásné (isko-
latitkár a Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthonban); Székelyné Nagy Szilvia (óvo-
datitkár a Vackor Óvodában); Szabó Annamária (hivatalsegéd, gondnok a Csil-
laghegyi Általános Iskolában). * Polgármesteri dicséretben részesült: Bánhe-
gyi Ferenc (igazgató a Dr. Béres József Általános Iskolában); a békásmegyeri
Veres Péter Gimnázium teljes alkalmazotti közössége.

Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért

„A pedagógusok orientáló szerepe megkerülhetetlen”

Dr. Molnár Józsefné gránitdiplomát vett át Bús Balázs polgármestertõl
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2015. 11. számÖnkormányzat – Civil szervezetek4

Sokan voltak kíváncsiak a
VIII. Civil és Nemzetiségi
Nap rendezvényeire, melyet
gyermeknapi programok kí-
sértek a Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház elõtti Csobánka
téren május 31-én. 

Az eseményt Bús Ba-
lázs polgármester

nyitotta meg. Elismerés-
sel beszélt a helyi civil
szervezetek többségé-
rõl: elhivatottság, kitar-
tás és az eredményessé-
gébe vetett remény jel-
lemzi munkájukat. Tenni
valamit a másik ember
javára, kiállni egy jó ügy
mellett - ez lehet a fõ
cél. Azt is hangsúlyozta,
hogy egyetlen civil szer-
vezet sem szolgálhat ma-
gánérdekeket. Azt tapasz-
talta, hogy ilyen is megje-
lent a kerületben, és né-
hány „civil szervezet” bi-
zonyos emberek üzleti ér-
dekeinek szolgálatába
állt. Hozzátette: olyan
szervezetre is felfigyel-

tek, mely a környezetvé-
delem ügye mögé bújva
valójában adóelkerülés
céljából jött létre. Mind-
azok, akik ilyen szándék-
kal hoznak létre egyesü-
letet vagy alapítványt,
komoly károkat okoznak
a teljes civil szektornak,
mivel rontják hitelessé-
güket, azaz visszaélnek a
társadalom civilek iránti
bizalmával. Reményét fe-
jezte ki, hogy megfelelõ-
en mûködik Óbuda-Bé-
kásmegyeren a helyi kö-
zösségek erre reagáló
„immunrendszere”, és ki-
vetik maguk közül ezeket
az ál-civil haszonlesõket.

A helyi közösségek
életkörülményeit, illetve
a helyben lakók környe-
zeti igényeit legponto-
sabban azok ismerik,
akik az ottani minden-
napok részesei. A közös-
ségépítés azt is jelenti,
hogy az önkormányzat
bátorítja a szerepválla-
lást a saját lakókörnye-

zet alakításában. A vá-
rosvezetés közösségi

tervezés címû program-
ja is ezt a célt szolgálja -

fogalmazott a polgár-
mester.

Az egész napos ünnep összekapcsolódott a gyermeknapi eseményekkel. A legkiseb-
bek az ingyenes programok között kipróbálhatták a trambulint, a játékparkot, a kiseb-
bek pedig a babasátort. Az idõsebbek egészségügyi szûréseken vehettek részt. A nap
folyamán színpadra léptek többek közt az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének tagjai, a
Gördülõ Tánccsoport, a kerületi nemzetiségi önkormányzatok és a sportegyesületek, a
Krúdy Gyula Irodalmi Kör

Ebben az évben a Balázs
Lajos Óbudai Civil Díjat a
Boldog Salamon Körnek
ítélte oda az önkormányzat
képviselõ-testülete. Az el-
ismerést Gallai Máté, a
szervezet elnöke vette át. 

Békásmegyer Ófalun
feladatául tûzte ki a

civil szervezet egy olyan
szellemi mûhely létreho-
zását, mely lehetõvé teszi
a magyar kultúra legszéle-
sebb értelemben vett be-
mutatását, gyarapítását.

Kiemelt célja a középkor
szellemi hagyományaiban
élõ keresztény értékek fel-
mutatása, folyamatos ösz-
szevetése a modern média
által irányított és közvetí-
tett világlátással. 

Több mint tíz éves
mûködésük során felújí-
tották a fõváros legré-
gebbi mûködõképes or-
gonáját a békásmegyeri
Szent József Plébánia-
templomban. A teljes
pusztulástól mentették
meg a Szent József Ház

mûemléki épületét, me-
lyet felújítottak és azóta
is üzemeltetnek. Létre-
hoztak egy játszóteret és
pihenõparkot, melynek
üzemeltetését és karban-
tartását is ellátják. Meg-
valósították Budapest el-

sõ Tündérkertjét, melyet
tavaly adtak át. Emellett
számtalan kiállítást,
hangversenyt, kulturális
programot, falunapot,
adventi vásárt, közösségi
eseményt, családi prog-
ramot szerveznek. 

Aktívan részt vesznek a
városrész civil életében, jó
kapcsolatot ápolnak más
helyi szervezetekkel. Az
egyesület magas színvona-
lú kulturális és közösség-
építõ tevékenysége nélkü-
lözhetetlen nemcsak Bé-
kásmegyer Ófalu, de az
egész kerület életében. 

„A másik ember javára tenni, kiállni egy jó ügy mellett”

A civileké és a gyermekeké volt a fõszerep

Sportos gyermeknapot tar-
tottak a Pethe Ferenc té-
ren május 30-án. 

A Kaszásdûlõi Kultu-
rális Központ (3K)

gyermeknapján a moz-
gás kapott fõszerepet, a
tér egy kalandparkká ala-
kult, ahol a vállalkozó
kedvûek kipróbálhatták
tudásukat, lemérhették
ügyességüket. Gokart,
kosárlabda, asztalitenisz,
minigolf, kötélhúzás kö-
zül választhattak, a jó
hangulat fokozásáról a
lufihajtogató bohóc és az
arcfestõk gondoskodtak.   

Lovas  

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: LOVAS ALBERT

Az év civil szervezete a Boldog Salamon Kör

Kalandpark Kaszásdûlõn
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A trianoni békediktá-
tum csorbította meg

végzetesen nemzeti önér-
zetünket, taszított egy
egész nemzetet alárendelt
szerepbe és fosztotta meg
nemzeti büszkeségétõl -

mondta a miniszter, aki
beszédében felidézte, mi-
lyen is volt a Trianon elõt-
ti, gyorsuló ütemben fej-
lõdõ Magyarország, me-
lyet tönkretett az értel-
metlen háború és az azt

követõ trianoni békedik-
tátum. Az óta eltelt közel
egy évszázad magyar tör-
ténelmét, gazdasági és
társadalmi életét rontotta
meg ez a döntés. 

Szinte egyedül a polgá-
ri kormányra, ránk hárult
a feladat, hogy Trianon
kérdését alkotó módon
válaszoljuk meg. Ehhez
elõször is meg kell sza-
badulnunk a Trianon ál-
tal ránk ütött, késõbb ön-
ként viselt bélyegektõl.
De újjá kellett teremte-
nünk azt a gondolatot és
érzést is, ahogyan ma-
gyarságunkra tekintünk.
Ezért is fontos, hogy jó
eredményeket értünk el
gazdasági és társadalmi
értelemben egyaránt. Az
elmúlt évek közös mun-
kájának köszönhetõen
már sokkal jobbak a ki-
látásaink mint akár öt év-
vel ezelõtt voltak. Mert
jobb eredményeket mu-
tattunk fel, mint a leg-
több európai ország.
Öröm az, hogy ma el-
mondhatjuk: az önálló,
az önrendelkezés jogára
építõ politika nem ku-

darcos, hanem ellenke-
zõleg, Magyarország és
a magyarság sikeréhez
vezetõ egyetlen út. Bí-
zom abban, hogy belép-
tünk a magyar nemzet új
korszakába, ahol nyu-
godt szívvel, a magunk
módján lehetünk magya-
rok, amelyben bízhatunk
abban, hogy nemzeti jel-
képeink és a nemzeti
zászló használata a kö-

zös örömöt jelenti - tette
hozzá Varga Mihály.

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat február-
ban indította útjára se-
gélyakcióját a kárpátal-
jai magyarok megsegí-
tésére. A Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján a
részvevõk adományuk-
kal támogatták a szerve-
zet munkáját. 

(sz)

Az eseményt megelõzõen,
az önkormányzat falán lé-
võ emléktáblát koszorúzta
meg a városrész vezetése
május 28-án.

A z emlékezésnek
nagy hagyománya

van a zsidó vallásokban,
minden ünnep egy em-
lékezés, és ez nem vélet-
len - mondta Köves
Slomó, az Egységes Ma-
gyarországi Izraelita
Hitközség vezetõje, az
óbudai zsinagóga rabbi-
ja. - Az emlékezésnek,
függetlenül attól, hogy
örömteli vagy szomorú,
mindig van gyakorlati
tanulsága.  Ahhoz azon-
ban, hogy tudjunk emlé-
kezni, lennie kell azok-
nak is, akik ezt meghall-
ják, és kérdéseket fogal-
maznak meg.  Annak a
nemzetnek, mely nem

törõdik a jövõjét alakító
kérdésekkel, annak a
múltja is el fog veszni.
A zsidó közösség emlé-
kezésének fontos alko-
tórésze, hogy tagjai
érezzék, a jelenben is
szükség van rájuk és
munkájukra, hogy azt
gondolhassák, nem vé-
letlen, hogy családtagja-
ik túlélték a holokauszt
borzalmát. A nagy sikert
arató „Saul fia” címû

film történetére utalva
úgy fogalmazott, ki kell
lépni az áldozat szerep-
bõl, és megtalálni a fel-
adatunkat, a küldetést.

„Aki egy embert ment
meg, egy egész világot
ment meg” - idézte a tal-
mudi gondolatot Bús
Balázs polgármester.
Felidézte, hogy a Jad
Vasem kertjében zöldel-
lõ fák, melyek egy-egy,
a vészkorszakban segít-

séget nyújtó ember ne-
vét viselik, ugyanezt
hirdetik. Jelezte, hogy
bár a holokauszt a ma-
gyarságot ért sorstragé-
dia, közös múltunk ré-
sze, a mai közoktatási
tananyag fontos fejeze-
te, mégsem hordoz kü-
lönösebb tanulságot a
felnövõ fiatalok számá-
ra. A cselekvés szüksé-
gességének jeleként em-
lítette, hogy a Pázmány
Péter Katolikus Egye-
tem holokauszt oktatási
kurzust indít.

Szólt arról is, hogy
becsületes ember szá-
mára sok évtizednyi táv-
latból sem könnyû fel-
dolgozni az akkori ke-
gyetlenséget. Az óbudai
események kapcsán
hozzátette, hogy látni
kell páter Kiss Mihály
szalézi szerzetes és a

Szent Alajos Házban
életeket mentõ szaléziak
példáját ahhoz, hogy
magyarként könnyeb-
ben megtarthassuk ön-
becsülésünket. A tragi-
kus eseményeket múl-
tunk történelmi zsákut-
cájának nevezte, mely
azonban egyfajta lehetõ-
ség is, melynek tükré-
ben újrafogalmazhatjuk
saját magunk és gyer-
mekeink viszonyát a
más meggyõzõdésû,
máshonnan származó,
más szokásokat követõ,
de a velünk sorsközös-
séget vállalni kész fele-
barátainkkal.

Az esemény végén a
meghívottakat Köves
Slomó rabbi a zsinagó-
gába invitálta, ahol a je-
lenlévõk körében a val-
lásukat gyakorlók el-
imádkozták a kaddist.

Nemzeti Összetartozás Napja a Petõfi téren

„Csak az önrendelkezés jogára építõ politika hozhat sikert”
Nekünk, magyaroknak mindig jobban meg kell küzde-
nünk igazunkért, mindig bátrabban kell kiállnunk érde-
keink mellett és mindig jobb eredményeket kell felmu-
tatnunk ahhoz, hogy egyenrangúként kezeljenek ben-
nünket a nemzetek között - jelentette ki Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, országgyûlési képviselõ a
trianoni békediktátum évfordulóján tartott emléknapon
június 6-án. A Nemzeti Összetartozás Napján színpadi
produkciókkal és családi programokkal várták az érdek-
lõdõket a csillaghegyi Petõfi téren, az Országzászlónál.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A 71 évvel ezelõtti tragédiára emlékeztek a zsinagóga elõtt
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Idén az Év Iskolabüféje cí-
met a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola büféjének üze-
meltetõje nyert el.

M ár nyolc éve mû-
ködik a III. kerü-

letben az Iskolabüfé
Program, melyet annak
idején Bús Balázs pol-
gármester indított útjá-
ra. A program célja,
hogy az iskolai büfék
kínálatának javítása ál-
tal egészségesebb vá-
laszték kerüljön a gyer-
mekek elé, ezzel együtt
pedig az üres kalóriákat
tartalmazó szénsavas
üdítõk, édességek kíná-
lata visszaszoruljon.

A más kerületek szá-
mára is példaértékû
program a kerületi egész-
ségügyi és oktatási intéz-
mények együttmûködé-
sével valósul meg, az Is-
kolabüfé Munkacsoport
segítségével.

A program két részbõl
áll, egyrészrõl évente
két alkalommal ellenõr-
zi az iskola-egészség-
ügyi szolgálat és a mun-
kacsoport az iskolai bü-
féket, másrészt a tanu-
lók számára kerületi ve-

télkedõt szerveznek az
egészséges táplálkozás
témakörében. Ez utóbbit
a Laborc utcai táborban
rendezték június 3-án.
Összesen 8 óbudai isko-
la 5 tagú csapatai mér-
ték össze tudásukat. A
versenyzõk 8 állomáson
vettek részt, melyek kö-
zött táplálkozással,
sport ügyességi, fogápo-
lással, elsõsegélynyúj-
tással, valamint konyha-
higiénével kapcsolatos
feladatokat oldottak
meg. (Valamennyi csa-
pat felkészítésében az
iskolai védõnõk elõzete-

sen közremûködtek tan-
órákon.) A vetélkedõ
eredményhirdetéséig
egészséges szendvicse-
ket tálaltak fel.

Az idei vetélkedõ
gyõztese az Óbudai
Nagy László Általános
Iskola Zápor utcai csa-
pata lett, második helyet
a Fodros Általános Isko-
la, a harmadikat pedig a
Békásmegyeri Veres Pé-
ter Gimnázium csapata
szerezte meg. A nyerte-
sek sporteszköz csoma-
got, könyvutalványt és
értékes könyveket ve-
hettek át, de nemcsak a

dobogós helyezést elért
tanulók, hanem vala-
mennyi versenyzõ csa-
pat ajándékokkal térhe-
tett haza. A verseny ide-
jén a kísérõ pedagógu-

sok a Szent Margit Ren-
delõintézet segítségével
In Body mérésen, és is-
kolaorvosok által tartott
életmód tanácsadáson
vehettek részt.

A Pais iskolabüféje a legjobb

I. helyezettként az Év Iskolabüféje címet idén a
Pais Dezsõ Általános Iskola büfé üzemeltetõje, Gál
Csaba nyerte, a díj mellé 30 százalékos éves bérle-
ti díj kedvezményt vehetett át. Az Iskolabüfé Munka-
csoport döntése alapján a kerület további 5 legjobb
büfése a Krúdy Általános Iskola, a Dr. Béres József
Általános Iskola, a Kerék Általános Iskola, a békás-
megyeri Veres Péter Gimnázium és a Medgyessy
Általános Iskola büfései lettek. Nyereményük az el-
ismerõ oklevél mellett egy évre szóló 10 százalékos
bérleti díj kedvezmény. A díjakat Kelemen Viktória
alpolgármester adta át.

Duplázott 
az Egészségkörút

Május utolsó hétvégéjén szûrõvizsgá-
latokon vehettek részt az egészségükre
gondot fordítók, további színes progra-
mok mellett.
Egyszerre rendezte a Szent Margit Rendelõ-

intézet a Kaszásdûlõi Egészségnapot az
Egészségkörút Óbudán sorozatban, illetve a
3K a gyermeknapi rendezvényét május 30-
án. Így a Kaszásdûlõi Kulturális Központ

(3K) színháztermében egészségügyi szû-
réseken - többek között gyermekortopédiai
és gyermekszemészeti vizsgálatokon is -
vehettek részt az érdeklõdõ kicsik és na-
gyok, míg a Pethe Ferenc téren ugrálóvár,
gokart, lufihajtogató bohóc, arcfestés és
még számos izgalmas program várta a
gyermekeket. Az egészségnapon és a

gyermeknapon össze-
sen közel 500-an vettek
részt.
Másnap, május 31-én a
Csobánka téren folyta-
tódott az Egészségkörút
Óbudán programsoro-
zat a VIII. Nemzetiségi
és Civil Napon. A Szent
Margit Rendelõintézet
szûrései itt is népszerû-
ek voltak, a vizsgálatok-
ra több mint 200-an re-
gisztráltak.

* * * 
Ingyenes szûrõvizsgála-
tokkal legközelebb szin-
tén a Csobánka téren
várják a rendelõintézet
szakemberei az érdeklõ-

dõket augusztus 29-én a Hékás, Békás!
programon. Az Egészségkörút Óbudán kö-
vetkezõ eseménye a Tour de Óbuda rajtjánál
lesz szeptember 12-én, a Fõ téren.

Ismeretterjesztõ elõadás

Az Árpád Gimnázium szokásos egészség-
napján május 29-én, immár hagyományos
módon a Szent Margit Rendelõintézet
szakemberei is tartottak elõadásokat. Dr.
Banczik Zoltán nõgyógyászt és dr. Her-
mány Margit gyermekfogász fõorvost hall-
hatták a gimnázium diákjai.

Elõjegyzés lemondása

A várakozási idõk, illetve a zsúfoltság csök-
kentése érdekében a nem sürgõs ellátást
igénylõ eseteket a Szent Margit Rendelõin-
tézet szakrendelõiben elõjegyzés alapján
látjuk el. Az a tapasztalat, hogy növekszik
azon pácienseinknek a száma, akik az elõ-
jegyzett idõpontban nem jelennek meg, így
ezek az idõpontok üresen maradnak. Ha
ezeket a szabad idõpontokat a „betegfoga-
dási listán” várakozókkal az adott rendelési
idõ elõtt be tudnánk tölteni, akkor az elõ-
jegyzéssel várakozók száma csökkenne,
rövidítve így az elõjegyzési idõket.
Éppen ezért megkérjük azokat a páciense-
inket, akik elõre tudják, hogy nem fogják
tudni igénybe venni az elõjegyzett idõpont-
jukat, értesítsenek bennünket telefonon
vagy e-mailben (388-7760, 388-8384, elo-
jegyzes@obudairendelok.hu) Segítsé-
güket elõre is köszönjük!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Óbuda Napján adták át a ke-
rületi sportegyesületekben
tevékenykedõ, kiemelkedõ
munkát végzõ sportszakem-
bereknek járó díjat. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
tának egyik legrangosabb el-
ismerését, a Hidegkuti Nán-
dor Emlékplakettet 2015-ben
Jókay Zoltán, a Vasas Óbuda
nõi röplabda-szakosztály ve-
zetõ edzõje kapta.  

- 2003-ban ambició-
zus fiatal edzõként ke-
rült Óbudára. Hogyan
értékeli az eddig eltelt
idõszakot? 

- Hihetetlen, hogy mi-
lyen gyorsan elröpült ez a
12-13 év. Ebbõl is látszik,
hogy rendkívül intenzí-
ven éljük meg a minden-
napokat, mi edzõk. Ami-
kor vége egy szezonnak,
nincs sok idõ örülni, bús-
lakodni, elemezni, hiszen
tervezni, építeni kell a jö-
võt. Nagyon örülök, hogy
a Vasas Óbuda nõi röp-
labda-szakosztály mellett
döntöttem anno, mert na-
gyon jól érzem magam.
Hagynak saját elképzelé-
seim szerint dolgozni, és
örülök, hogy ez többnyire
eredményes tud lenni. 

- Edzõi rátermettségét
bizonyítja, hogy az eltelt
tizenkét év alatt szinte vé-
gig a sikerek útján mene-
telt csapataival. Voltak-e
nehezebb idõszakok, ami-
kor kétségei támadtak a
folytatást illetõen? 

- Folyamatos kétségeim
vannak illetve inkább fo-
lyamatos kérdéseim ön-
magam felé, hogy ez most
jó út vagy sem. De általá-
ban erõsebb a hitem ab-
ban, jó kell, hogy legyen.
Ha mégsem, akkor képes-
nek kell lenni változtatni.
Szinte mindegyik szezon-
ban vannak nehezebb idõ-
szakok, amiket meg kell
oldani közösen, ettõl lesz
aztán erõsebb a csapat. És
mindegyik év más abból a
szempontból is, hogy szin-
te elölrõl kell kezdeni, épí-
teni mindent, hiszen a te-

hetségek, a már beérett já-
tékosok idõvel elhagyják a
magyar bajnokságot és
komolyabb szinten állják
meg a helyüket. Ez is hitet
ad, ha ilyen játékosokat tu-
dunk nevelni, akkor talán
nem vagyunk rossz vágá-
nyon. 

- Miket tart a legfon-
tosabb sportolói eré-
nyeknek? 

- Talán most az egyik
legfontosabb erény az alá-
zat a választott tevékeny-
ség iránt. Hogy tudja a fia-
tal sportoló, hogy mit sze-
retne elérni és oda milyen

út vezet. Ezzel megismer-
tetni egy fiatal lelket szép
feladat. E mögött persze
ott van a szorgalom, a ki-
tartás a nehezebb idõsza-
kokban, vagy éppen a si-
keresség helyén kezelése
is. Sajnos sok lányt láttam
már, akikbõl tehetségük-
nél fogva bármi lehetett
volna, de az elõbb említett
dolgok valamelyike hi-
ányzott. Fontos, hogy a já-
tékos is motivált legyen és
akarjon az edzéseken mi-
nél többet és többet tanul-
ni, csúnya szóval „szed-
jen” ki minden tudást az
edzõbõl, amit csak lehet.
Szinte nap, mint nap lehet
új dolgokat tanulni, rá-
érezni mozdulatokra, ta-
pasztalatot gyûjteni, ami-
tõl aztán sokoldalúvá vál-
hat egy játékos. 

- Volt-e legjobb csa-
pata, legkedvesebb játé-
kosa? 

- Sok jó csapatom volt,
de talán a legprofibb
szemlélete a 2014/2015-
ös társaságnak volt. Ma
talán ez is hiányzik már
sok fiatalból. Persze ren-
geteg áldozatot hoznak,
de sokszor hagyják magu-
kat sodortatni az árral.
Mindig vannak játékosok,
akik közelebb állnak hoz-
zám tehetségüknél, szor-
galmuknál, emberi tulaj-
donságuknál fogva, de er-
rõl soha, senki nem tud,
csak én. Igyekszem min-
denkit egyenlõként és be-

fogadó készségének meg-
felelõen kezelni. 

- Edzõsködik, a Test-
nevelési Egyetemen ta-
nít, így sokoldalú, ta-
pasztalt edzõnek számít.
Mit tanácsol a pályakez-
dõ fiatal sportolóknak? 

- Az elõzõeket össze-
foglalva: legyen elszánt
a tanulásra, alázatos a
sportágával, kooperatív a
társaival és az edzõjével. 

- Eddigi sikeres pá-
lyafutása alatt kapott
egyéb elismerést oktató-
nevelõ munkájáért? Mit
jelent önnek a Hidegkuti
Nándor Emlékplakett? 

- Bár nem vagyok ke-
rületi lakos, de a napjaim
nagy részét a kerületben,
a Folyondár utcai sport-
telepen élem. Igyekszünk
minél több kerületi fiatal
lánnyal megismertetni
ezt a gyönyörû sportágat.
Az, hogy egyáltalán szó-
ba kerültem, nagy meg-
tiszteltetés, ismerve az
eddig díjazottak névso-
rát. Köszönet ezért a kol-
légáimnak, az önkor-
mányzat segítõ szándé-
kának és a stabil hátteret
biztosító cégeknek.

Jókay Zoltán jelentõ-
sebb kitüntetései: MOB-
TF edzõi nívó-díj
(2005); TF-Mester tanár
kinevezés (2014); 5× az
év edzõje, 2× az év után-
pótlás edzõje cím; Vasas
aranygyûrû (2015). 

Lovas Albert

Jókay Zoltán kapta a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet 

A Szabadidõ, szeretem!
2015. évi programsorozat

elsõ Tour de Óbuda rendezvé-
nyére a reggeli több, mint egy

órán át tartó esõ ellenére 530-
an regisztráltak, erõnléttõl füg-
gõen teljesítették az egyik
meghirdetett távot. A hosszabb,
38 kilométeren idén már máso-
dik éve, hogy egyre többen in-
dulnak, 301-en tekertek ki az
óbudai Fõ térrõl Szentendrére
és vissza. Útközben a frissítõ
állomásokon a frissítõ mellett
meglepetés is várta a résztve-
võket: egyedi kitûzõk, fény-
visszaverõ bokapántok és kula-
csok.

Gyermeknap alkalmából
egész nap a Fõ téren állatsimo-
gató, lufi hajtogató, arcfestõ és
csillámtetkó készítõ, az
Academy Golf Budapest jóvol-

tából mini golf pálya és golfko-
csikázás, a Kobuci büfé finom
szendvicsei, az Esernyõs origa-
mi programja és az Óbudai
Múzeum felfedezõ hátizsákos
túrája várta a visszaérkezõket.

A Zenélõ Budapest erkély-
koncertje után tartották a nye-
reménysorsolást, amin - az ér-
tékes nyereményeknek köszön-
hetõen, mint például egy 100
ezer forint értékû kerékpár a
Berguson Kerékpárbolt jóvol-
tából - szinte az összes induló
ott maradt. Az átadásban Bús
Balázs polgármester és Varga
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyûlési képvise-
lõ segített, aki különdíjként egy
ajándékkosarat is adott a sze-
rencsés résztvevõnek.

Kerékpárosnap meglepetésekkel

FOTÓ: LOVAS ALBERT

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Június 6-tól augusztus 8-án az utolsó járatin-
dulásig, azaz a Sziget Fesztivál kezdetéig a
H5-ös HÉV-vel rövidített útvonalon, a Batthyá-
ny tér M+H végállomás érintése nélkül lehet
csak utazni, mert - ahogy azt a BKK korábban
közölte - a budai fonódó villamoshálózat kivi-
telezõje a HÉV-alagút födémjének további
megerõsítését végzi, valamint ennek része-
ként oszlopsort épít be a Batthyány téri végál-
lomáson. 

A HÉV-pótlás elsõ, június 6-ától július
közepéig tartó ütemében a vonatok

Szentendrérõl, illetve Békásmegyerrõl a
Margit híd budai hídfõig, a HÉV-alagútban
található megállóhelyig közlekednek. A
Batthyány tér M+H (a buszvégállomás vá-
sárcsarnok felõli oldalán) és a Margit híd
budai hídfõ (a 9-es, a 26-os, a 86-os, a 160-
as, a 260-as és a 260A busz megállója) kö-
zött HÉV-pótló autóbuszok viszik az uta-
sokat. 

Várhatóan július közepétõl augusztus
elejéig hosszabb szakaszon, a Szentlélek
tér és a Batthyány téri végállomás között
pótolják majd a H5-ös HÉV-et, mert a
BKV ebben a kisebb forgalmú idõszakban
vágánykarbantartási munkákat végez a vo-
nalon. 

Augusztus elejétõl az utolsó járatindulá-
sig újra csak a Margit híd budai hídfõ és a
Batthyány tér között kell majd pótló-
busszal utazni a H5-ös HÉV helyett.

A H5-ös HÉV indulási idõpontjai a pót-
lás ideje alatt néhány perccel változnak. A
pótlás alatt érvényes menetrend megta-
lálható a BKK honlapján.

A H5-ös HÉV-hez csatlakozó autóbusz-
ok menetrendje esténként kismértékben
szintén változik:

• A Szentlélek tér H végállomásról a
118-as, a 137-es, a 218-as és a 237-es busz
minden nap 20.50 után a menetrendben
feltüntetettnél 4 perccel késõbb indul.

• Csillaghegy H megállóhelyrõl a 219-es
busz minden nap 20.50 után a menetrend-
ben feltüntetettnél 4 perccel késõbb indul.

• Békásmegyer H megállóhelyrõl a 143-
as, a 186-os és a 243-as busz minden nap
20.50 után a menetrendben feltüntetettnél
4 perccel késõbb indul. A Békásmegyer,
Újmegyeri tér felé közlekedõ 34-es és a
134-es busz Békásmegyer H megállójában
megvárja a H5-ös HÉV-rõl átszálló utaso-
kat.

Megerõsítik a HÉV-alagút födémjét 

A Margit hídtól indulnak a szerelvények

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az Ürömfû utcában elkészült az

ivóvíz gerincvezeték kiépítése. Az
közmûépítést megelõzõen szükség
volt az Ürömfû utca kiszabályozására,
melyhez több ingatlantulajdonossal
kötött megállapodást Budapest Fõvá-
ros III. kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata.

Az utca kiszabályozása során az in-
gatlantulajdonosok közül többen térí-
tésmentesen lemondtak ingatlanuk
egy részérõl az önkormányzat javára. 

Azon ingatlantulajdonosok részé-
re, akik a közterület céljára leesõ te-
lekrészekrõl ingyen lemondtak, ön-
kormányzatunk részükre saját költ-
ségén kívánja az ivóvíz bekötését el-
végeztetni. A bekötés során az ön-
kormányzat készítteti el a vízbekötés
tervét, az aknát, a bekötést és meg-
rendeli a vízmérõ beépítését. A víz-
akna és az épület közötti szakasz ki-
építése azonban már az ingatlantulaj-
donos feladata és költsége. A vízköz-
mû-szerzõdést, a bekötés megrende-
lését az önkormányzat elõkészítteti a
vízmûvekkel, de azt minden tulajdo-

nosnak, mint fogyasztónak saját ma-
gának kell aláírnia. Az érintetteket az
önkormányzat megbízottja fel fogja
keresni.

Ha Ön, vagy az ingatlan elõzõ tu-
lajdonosa térítésmentesen biztosítot-
ta az utca kiszabályozását, errõl írá-
sos dokumentummal rendelkezik,
úgy igényelheti a térítésmentes víz-
bekötést.  Szükség esetén az iratok a
Földhivataltól is kikérhetõk, de en-
nek intézése és költsége az ingatlan-
tulajdonost terheli.

Kérjük Önt, hogy a fentiek szerinti
vízbekötési igényét, az ingatlanrész
ingyenes átadásának igazolásául
szolgáló dokumentumot (szerzõdést),
és a vízközmû-szerzõdéskötéshez -
személyes egyeztetés végett - elérhe-
tõségét (név, telefonszám és/vagy e-
mail cím) legkésõbb 2015. június 28-
ig részünkre megküldeni vagy bemu-
tatni szíveskedjenek. A határidõ után
érkezett kérelmeket nem tudjuk fi-
gyelembe venni.

Pálinkás András,
a városüzemeltetési fõosztály 

vezetõje

Tájékoztató ivóvíz bekötésrõl 

A fonódó budai villamoshálózat kialakításához kapcso-
lódóan földkábelt fektettek a Bécsi úton 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzat minden
óvodaköteles gyermek el-
látását biztosítani tudja az
illetékességi területén, de
célja a sajátos nevelési
igényû (SNI-s) gyermekek
színvonalasabb, komplex-
ebb ellátása. Idén szep-
temberben összesen 1210
gyermek kezdi az óvodai
évet a kerület 11 óvodája
32 telephelyén.

A z önkormányzat a
Nemzetgazdasági

Minisztérium által kiírt
„Óvodai kapacitásbõví-
tést célzó beruházások
támogatása 2015” elne-
vezésû pályázatára sike-
res pályamunkát nyúj-
tott be. Az elnyert 63
millió 606 ezer forintból
több olyan fejlesztést
valósíthat meg, amely
az SNI-s gyermekek
magas szakmai színvo-
nalon történõ ellátását
segíti. (A pályázat össz-
költsége 84 millió 808
ezer forint, így az ön-
kormányzat 21 millió
202 ezer forint önrészt
vállalt a beruházás meg-
valósítása érdekében.) 

Jóllehet a pályázati
összeg elnyerésérõl hi-
vatalosan is tájékoztat-
ták az önkormányzatot,
június 6-án Varga Mi-
hály nemzetgazdasági
miniszter, országgyûlési
képviselõ ellátogatott a

Váradi utcai óvodába,
ahol személyesen gyõ-
zõdött meg az épület je-
lenlegi leromlott állapo-
táról, amely a pályázat-
nak köszönhetõen kor-
szerûbb, biztonságos és
szép környezetet teremt
majd az ide járó gyere-
keknek.

Az önkormányzat ki-
emelt figyelmet fordít a
gyermekek óvodai ellá-
tásának biztosítására, az
ellátás fejlesztésére, a
szakmai munka színvo-

nalának emelésére. Te-
kintettel arra, hogy az
állami támogatások év-
rõl évre csökkenek, a
helyhatóság minden pá-
lyázati lehetõséget meg-
ragad, amellyel a kívánt
célt elérheti. Így sikerült
a tavaly átadott Hunyadi
utcai bölcsõde fejleszté-
sére is támogatást nyer-
ni, de az önkormányzat
további célja, hogy az itt
található óvoda is meg-
újulhasson egy hasonló
pályázat révén.

Jobb ellátást kaphatnak az SNI-s gyermekek

A most elnyert pályá-
zati forrással a Me-

seerdõ óvoda Váradi ut-
ca 9. szám alatt található
üresen álló épületében 3
csoportszobát - amely
összesen 75 gyermek be-
fogadására alkalmas - öl-
tözõt, 3 mosdót, torna-
szobát, melegítõkonyhát,
2 fejlesztõszobát és egy
személyzeti öltözõt ala-
kít ki.

A Meseerdõ óvoda
úgynevezett integráló
óvodaként mûködik, az-
az autista, beilleszkedési
zavarokkal küzdõ, sajá-
tos nevelési igényû gyer-
mekeknek is megfelelõ
ellátást és nevelést tud
nyújtani. A tapasztalat azt
mutatja, hogy egyre na-
gyobb a szülõi igény a
sajátos nevelési igényû
gyermekeik szakmailag

megbízható környezet-
ben való ellátására, mely-
ben nagy elõrelépést je-
lent majd, hogy az el-
nyert összegbõl a cso-
portszoba-bõvítéssel, ve-
lük kis létszámú csopor-
tokban, állapotuknak
megfelelõen tudnak a pe-
dagógusok foglalkozni.
Mindemellett a tornaszo-
ba kialakításával na-
gyobb hangsúlyt tudnak
fektetni a mozgásfejlesz-
tésre is, és ezzel egy
komplexebb ellátást biz-
tosíthatnak számukra. A
fejlesztéshez szükséges
engedély birtokában, a
támogatási szerzõdés alá-
írását követõen indulhat
el a projekt megvalósítá-
sa, elõreláthatólag 2016
szeptemberében átadhat-
ják az átalakított, kibõví-
tett épületrészt.

Megújul az óvoda

Az Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskola 25 hetedikes diák-
ja és 3 kísérõ tanár április
20-tól 23-ig Erdélyben töltött
négy csodálatos napot a Ha-
tártalanul! elnevezésû pályá-
zat keretében.

Az utazás elõtt elõké-
szítõ történelem és

magyar órákon vettek
részt a tanulók, felkeres-
ték Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatát, ahol a
testvérvárosi kapcsola-
tokkal ismerkedtek. A
Kincsõ Együttes mûsorán
erdélyi és magyar tájak
néptáncait látták.  

Erdélyben Nagyvárad-
tól Kolozsváron, Toroc-

kón, Bánffyhunyadon,
Nagyenyeden keresztül
felkeresték azokat a hely-
színeket, ahol a magyar
történelem és irodalom
hõsei megfordultak. Be-

járták a Tordai-hasadé-
kot, meglátogatták a híres
tordai sóbányát, felidéz-
ték Ady alakját a csucsai
kastélyban és Nagyvára-
don, felkeresték híres er-

délyi költõink nyughelyét
a Házsongárdi temetõ-
ben, megtekintették Má-
tyás szülõházát Kolozs-
várott, a híres nagyenyedi
kollégiumot és a torockói
Néprajzi Múzeumot.

A gyerekek több hely-
színen is „élõ” történe-
lem órát hallgattak a
honismereti vezetõtõl.

Bánffyhunyadon meg-
látogattak egy magyar
iskolát, ajándékkönyve-
ket, csokoládét vittek a
gyerekeknek. 

Rengeteg élményben
volt részük, nagyon sokat
tanultak, és nagyon jól
érezték magukat.  

Az utazás tapasztalatai-
ból, látottakból, tanultak-
ból május 8-án élményna-

pot szerveztek az iskola di-
ákjainak. Öt tanuló tartott
elõadást, ahol fényképes
beszámolóval bemutatták
a meglátogatott helyszíne-
ket, majd akadályversenyt
szerveztek a gyerekeknek.
(Projektvezetõ: Mátrai
Mónika.)

Bencze Bianka
7/B osztályos tanuló

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Hõsök nyomában Kolozsvárott és környékén

obuda_2015_11.qxd  2015.06.11.  14:49  Page 9



2015. 11. számÖnkormányzat10

obuda_2015_11.qxd  2015.06.11.  14:49  Page 10



2015. 11. szám 11Önkormányzat

obuda_2015_11.qxd  2015.06.11.  14:49  Page 11



2015. 11. számPályázat12

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák
hétfõn: 15-tõl 17.30, szerdán: 8.30-tól 12 és 13-tól
16, csütörtökön: 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthe-
tõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca
7.). A pályázat részét kell képezze a pályázó által be-
nyújtott mûszaki dokumentáció, mely legalább mû-
szaki leírást és árazott, tételes költségvetést, alaprajzi
változtatás igénye esetén ezen túl a meglévõ és a ter-
vezett alaprajzot kell tartalmazzon.
A pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintetben,
hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan bérbe
adására a nyertes pályázó számára elõírt felújítási kö-
telezettséggel kerül sor. A rendeltetésszerû használa-
tot lehetõvé tevõ, elvégzendõ felújítási munkák mû-
szaki tartalmát és költségvonzatát a pályázati felhívás
mellékletét képezõ, Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. mû-
szaki osztálya által készített helyszíni felmérési jegy-
zõkönyv tartalmazza (letölthetõ szintén a fenti honla-
pokról), a pályázat nyertese (leendõ bérlõ) köteles
ezen munkálatokat teljes körûen, I. osztályú minõség-
ben, saját költségén az adott helyiség birtokbavétel-
ét követõ 60 napon belül elvégezni. Leendõ bérlõ
jogosult - legfeljebb a pályázatban meghatározott
összeghatár erejéig - költségeinek részleges, bérbe-
számítás útján történõ megtérítéséhez, a mindenkori
havi bérleti díj 50 százalékának mértékéig. A bérleti
díjfizetési kötelezettség a felújítási munkálatok mû-
szaki átadás-átvételi idõpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ között
kötendõ külön megállapodás keretében kerül sor,
mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszámítás fenti
összegben történõ érvényesítése az elfogadott mûsza-
ki tartalom teljes körû, I. osztályú minõségben történt
megvalósulása esetén lehetséges, mely körülményt a
mûszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzõkönyvi-
leg is rögzíteni kell.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytat-
ni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint
csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon meg-

jelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel
feltételeként elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva ál-
ló határidõt (minden hónap utolsó munkanapjának 12
órája) követõ 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetõ-
ség, azok bontására minden hónap utolsó munka-
napján 12 órakor került sor az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértéke-
lésérõl a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-
kezelõ bizottság (a továbbiakban: bizottság) az azt
követõ ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni,
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor-
mányzati adóhatósággal szemben adó vagy adók
módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómér-
séklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedé-
lyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a pá-
lyázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bérbeadó
felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folyta-
tására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlõen
igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszer-
zésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj meg-
fizetését (a megszerzési díj a pályázó által megaján-
lott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalány-
nak) megfelelõ összegû óvadék megfizetését bérbe-
adó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz ösz-
szege az óvadékba beszámításra kerül);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a
bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. pénztárában (Mozaik utca 7.) kész-

pénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfõn:
15-tól 17.30, szerdán: 8.30-tól 12 és 13-tól 16, csü-
törtökön: 8.30-tól 12 óráig). A bánatpénzt helyisé-
genként kell letenni. Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem nyertes pályázók részére a
bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A pályá-
zat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályáza-
tot indokolás nélkül, részben vagy egészében ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét a bizottság döntésérõl történõ írásbeli értesítés
kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy
amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kézhez vételét
követõ 30 napon belül a bérleti szerzõdést nem köti
meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója okafo-
gyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pályázati
biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli.
A helyiség megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. értékesítési, helyiség- és
telekhasznosítási osztályánál (1033 Budapest, Moza-
ik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pályáza-
tokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kér-
ni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. június 8-tól
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiség 

- a nyertes pályázó számára felújítási kötelezettséggel történõ - bérbeadására
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• Bp., III. ker. Boglár u. 6. fsz. 1., 64057/13/A/300 hrsz. üzlethelyiség, alapterü-
lete: 59  m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep Duna felõli oldalán, panelépület földszintjén
található, két utcai bejárattal rendelkezik. 
Bevezetett közmû: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 7.470.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 750.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Boglár u. 12. fsz. 1., 64057/13/A/304 hrsz. iroda, alapterülete: 59  m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep Duna felõli oldalán, panelépület földszintjén
helyezkedik el.
Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 7.270.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 730.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Folyamõr u. 4. földszint, 18229/7/A/120 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 25 m2.
A 10 emeletes panelépület, melyben a helyiség található, az óbudai lakótelep Du-
na felõli oldalán, a Szentendrei út és a budai alsó rakpart között helyezkedik el,
közvetlen két utcai bejárattal rendelkezik. 
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 3.760.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Hollós K. L. u. 4. földszint, 62321/7/A/3 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 24 m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felõli oldalán, 10 emeletes panelépület
földszintjén található, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmûvek: víz, villany, csatorna, gáz, távhõ.
Irányár: 3.360.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 340.000 Ft .
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Jendrassik Gy. u. 1. fsz. 1., 62321/66/A/1 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 118 m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felõli oldalán, 10 emeletes panelépület
földszintjén található, a korábban irodaként funkcionáló helyiségcsoport közvetlen
utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmûvek: víz, villany, csatorna, távfûtés.
Irányár: 13.500.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.350.000 Ft .
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Pacsirtamezõ u. 26. pinceszint, 17632/0/B/1 hrsz. raktár, alap-
területe: 77 m2.
A raktár, mely a Belsõ-óbudai hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület pin-
ceszintjén helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. 

Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közmûvek: víz, villany.
Irányár: 4.690.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Tímár u. 15. alagsor, 17629/0/A/1 hrsz. mûhely, alapterülete: 85 m2.
Belsõ-óbudai, hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület alagsorában helyez-
kedik el a mûhely. 
Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. 
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közmûvek: víz, villany.
Irányár: 3.790.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Tímár u. 26. pinceszinti, 17621/0/A/41 hrsz. iroda, alapterülete: 197 m2.
A hagyományos szerkezeti kialakítású épület, melyben a helyiség található, az
Amfiteátrum melletti részen helyezkedik el. 
Az épület sarkán lévõ helyiség közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
A falak vizesek, salétromosak, teljes felújítást igényel.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, gáz.
Irányár: 10.910.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.100.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánla-
tához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot zárt borítékban, legkésõbb 2015. augusztus 31. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., 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. augusztus 31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Moza-
ik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlat-
tevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tart-
son, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011.
évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat meg-
elõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érde-
kében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra 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 felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosítá-
si osztály 430-3464-es és a 430-3465-ös telefon-
számain 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 követke-
zõ internetes 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 álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Óvodapedagógusi állás a Százszorszépben
A Százszorszép Óvoda (Budapest, 1032 Reménység utca 6.)
1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére hirdet pályázatot,
2015. augusztus 24-tõl, határozott idõre, 2018. december 31-ig.
A munkavégzés helye: Százszorszép Óvoda, 1032 Budapest,
Reménység utca 6. Pályázati feltétel: felsõfokú szakirányú vég-
zettség. A pályázat benyújtásához szükséges okmányok: részle-
tes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai
végzettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi alkalmas-
ság. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30. Az el-
bírálás határideje: 2015. július 15. A pályázat benyújtásának
módja: e-mail-en; remeny-o@kszki.obuda.hu; személyesen; pos-
tai úton: Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység utca 6.,
minden esetben az elérhetõség megjelölésével.
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szoba-
festés, gipszkartonozás, parkettásmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! A legkisebb munkát 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,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes 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, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
� Kertészeti munkák, gyepesítés, favágás,
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térköve-
zés- betonozási munkák. Tel: 061781-4021,
06 70 547-2584
� Társasházak közös képviseletét vállaljuk
kettõs aláírással, személyes, egyedi ügyfélfo-
gadással. Cégünk a III. kerületi Önkormány-
zatnál regisztrált. Tel.: 0630/268-2265, ale-
comteam@t-online.hu
� Víz-fûtés Gyorsszolgálat: csap, szifon,
WC-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Mo-
sógép, mosogatógép bekötés 06(70)642-7526

� Bútorasztalos! Vállalja konyhák, gardrób-
szekrények, elõszobafalak készítését, felújítá-
sát, rövid határidõvel. Lambériázás, laminált
parkettás munkák. Tel.: 06(20)352-0869
� Ruhajavítás. Cím: 1031 Bp., Huszti út 17.
Nyitva: H: 10-18; K-Sze-Cs: 8-16; P: 8-13-ig.
Tel.: 06(20)582-3980
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� 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
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,

kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Vízvezeték-fûtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zársze-
relést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cse-
réjét, szigetelést, másolást. A legkisebb mun-
kát is vállalom. Szigeti László, tel.: 251-9483;
06(20)381-6703
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Veszélyes fák kivágása, gallyazása alpin-
technikával, ágdarálás, zöldhulladék elszállí-
tás. Parkfenntartás, fûkaszálás. www.greenar-
bor.hu Tel.: 06(30)907-5948
� 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
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.

� 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)595-3057
� Magán jóga órák harmóniáért, gyógyulá-
sért, a gerinc rugalmasságáért a Vályog utcá-
ban vagy az Ön otthonában. Személyre szabott
megoldások. Sprok Andrea, 06(70)978-0022
� 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

� Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás
rendelése: Dunamed rendelõ, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron!
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órá-
kat, porcelánokat, bizsukat, könyveket, zon-
gorát, írógépet, varrógépet, szõrmét, hagyaté-
kot. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06(30)308-
9148
� Autóját megvásárolom! Lehet az régi
vagy akár roncs. Forgalomból ingyenesen ki-
vonom. Kiszállási díj nélkül a hét minden
napjan! 06(70)622-0123
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� 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
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67. 06(1)789-1693, 06(30)382-7020
� Borostyán ékszerek felvásárlása. V. ker
Kígyó utca 4-6. Nyitva. H-P: 10-15 óráig
Tel.: +36(20)590-5284, +36(1)792-16-92
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Azonnali készpénzért veszek bútorokat,
karórákat, porcelánokat, Herendit, Zsolnait,
festményeket, dísztárgyakat, kerámiákat,
hangszereket, kitüntetéseket, jelvényeket, ru-

hanemût, hagyatékot, elsõként, többszázezret
fizetek. Tel.: 06(20)544-0027

� 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

� Duna House ingatlanértékesítõ hálózat III.
kerületi csapatába értékesítõ kollégát kere-
sünk. 06(70)238-2883, jablonszky.bea@dh.hu
� Telefonos asszisztensi állás, heti kifizetés-
sel, fix bérezéssel. Érdeklõdni az alábbi tele-
fonszámon lehet:  +36(70)770-0084 
� Óbudai irodánkba adminisztratív munka-
körbe keresünk angolul jól beszélõ, középfokú
végzettségû, jogosítvánnyal rendelkezõ mun-
katársat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
az eszter.boross@sectran.eu címen lehet.
� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu
� III. ker. kötöde keres gyakorlott kötõst,
kötöttáru összeállításban jártas varrónõt
állandó munkára. Tel.: 06(30)220-2002

�III,. Csillaghegyen, 4 lakásos házban, Gyu-
la utcában, kertkapcsolatos, 37 nm-es, egyszo-
bás öröklakás, gépkocsibeállóval, kertrésszel
13,5 MFt-ért eladó. 06(30)950-4551
� III. Lajos utcában (Sun Palace lakópark-
ban) 1+2 félszobás lakás, teremgarázzsal
36.900.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06(30)559-
5064; 06(30)241-1595
� Csillaghegy Árpád utcában három laká-
sos, kertes, iker családi házrész kitûnõ álla-
potban 70,4 MFt. Tel.: 06(30)977-3588
�20 millió forintig keresek panellakást, Ka-
szásdûlõn, Pók utcában. Tel.: 06(70)949-4013

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

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

�Szakácsot, konyhai kisegítõt, pultost ke-
resünk római-parti üzletünkbe, akár beugró-
ra is, magas bérezéssel. Tel.: 06(30)864-
5562. E-mail: evezossorkert@gmail.com

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvészeti-
oktatói gyakorlat van. Bármely korosztálynak,
10 éves életkortól. E-mail: szamoca5@citro-
mail.hu Tel.: 06(30)609-9151

Oktatás

�Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Melanóma szûrés.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot
okozó hitrendszerek 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

� 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, szúnyogháló stb. szerelé-
se, javítása garanciával! Ajándék szúnyog-
háló minden redõnyhöz! Tel.: 06(20)341-
0043; 06(70)341-9489

� „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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� 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, mûtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900. E-
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Nemes
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Gondozónõ életjáradékot kötne, gondo-
zást vállal. Tel.: 06(20)260-5765

� A Szentendrei úton két db 26 nm-es üzlet-
helyiség kiadó. Érdeklõdni lehet hétfõtõl-csü-
törtökig minden nap 15-18 óra között a 388-
4726-os telefonszámon.

� Angol, magyar színjátszó tábor a Csúcs-
hegyen általános és középiskolás gyerekek ré-
szére. Bejárás 9.500 Ft/hét, bentlakás 16.000
Ft/hét. Pénteken bemutató. Bõvebben:
ymichaelducit@ freemail.hu; 387-9756; 06-
31-321-0625

Táborozás

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

��1039 Bp., Hímzõ utca 7. és 9. sz. alatt ki-
adó egy-egy 36 nm-es, komfortos üzlethelyi-
ség. Érdeklõdni lehet: Békásmegyeri 1.sz.
Lakásfenntartó Szövetkezet irodájában 1039
Bp., Hímzõ u. 9. Tel.: 250-4646; 244-1653

Kiadó

Életjáradék

Festmény

NYUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI 
ÉLETJÁRADÉK SZERZÕDÉSSEL! 

Szerzõdéskötéskor készpénz, havonta
nyugdíjkiegészítõ járandóság. Éljen gond-
talanul, kényelmesen, saját megszokott
otthonában és költekezzen kedve szerint.
Feltétele: Per és tehermentes 1/1 tulajdonú
ingatlan, betöltött 75. életév. Pintér Judit,
tel.: 406-5699, mobil: 06(30)921-2418

Szentivánéji piknik
élõzenés utcaszínház

Ahogy még senki sem látta!
Június 19-én 20 órától a Kaszásdûlõi

Kulturális Központ (3K) elõtt (Pethe Fe-
renc tér 2.)

A 3K tavaszi-nyári programsorozatát
lezáró estén a közelgõ Szent Iván-éj, a
nyári napforduló hangulatát idézzük
meg. Mágiával és apró csodákkal fûsze-
rezett éjszaka ez: a fény, az élet, a gyó-
gyítás és a szerelem ünnepe, amikor min-
den megtörténhet. Ebbõl az alkalomból
apró varázslatokkal várunk mindenkit a
térre, ahol mûfajok keverednek, tündérek
táncolnak, tûzzsonglõrök varázsolnak,
muzsikaszó andalít el, amíg a nyáresti
meleg szellõ lágyan átölel.

Józan László (a Vígszínház társulatá-
nak tagja) fõszereplésével, utcaszínházi

hangulatban a jól ismert shakespeare-i
történet is megelevenedik.

Az elsõ 150 regisztrált nézõ számára ülõ-
helyet biztosítunk, valamint vendégül lát-
juk õket az elõadás elõtti pikniken. Re-
gisztrálni lehet személyesen a 3K-ban, a
06-1-247-3604-es telefonszámon, valamint
a fiala.krisztina@kulturkozpont.hu e-
mail címen.

A rendezvény fõvédnöke: Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Könyvbemutató
Mezei Károly: Olimpikonok vendéglõse -
A zenerajongó Fejér Miklós, a Sipos Ha-
lászkert újjáépítõje és a magyar sport tá-
mogatója címû kötetét mutatták be júni-
us 11-én az Óbudai Társaskörben.

A 2014 végén elkészült - a
Fórián tértõl 300 méter-

re lévõ - Dévai Bíró Mátyás
Közösségi Központ helyisé-
geit ajánljuk közösségi fog-
lalkozások, rendezvények
céljaira, önkölt-
ségi áron törté-
nõ használatra.

Összesen 340 négyzetméte-
ren 2 nagyterem, 3 kisebb he-
lyiség, konyha, ruhatár, vi-
zesblokkok vannak. (Érdek-
lõdni a 06-20-824-2989-es
számon lehet.)

Helyiségek közösségi foglalkozásokra

Extra minõség Extra minõség 
Naponta csökkenõ kilós árakNaponta csökkenõ kilós árak

Minden KEDDEN teljesen új árukészlet!Minden KEDDEN teljesen új árukészlet!
Cím: III. Ágoston utca 2. (Rendelõintézet mögött)

Megny i to t tunk! ! !Megny i to t tunk! ! !

Ária- és dalest
Schiffer Ádám ária- és dalest-
jén Mozart, Schubert, Schu-
mann és Mendelssohn mûve-
ibõl hallhatnak június 29-én
19 órától a békásmegyeri
Megbékélés Házában. Köz-
remûködik: Hauser Adrienne
(zongora), Tóth Orsika (gitár).
(A belépés díjtalan. Cím:
Újmegyeri tér, a Hadriánus
utca-Királyok útja sarka, a
34-es, 134-es busz végállo-
mása.) 
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A pályázatot zárt boríték-
ban lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügy-
félszolgálatán (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., föld-
szint, pénztári órák hétfõn:
15-tõl 17.30, szerdán: 8.30-
tól 12 és 13-tól 16, csütörtö-
kön: 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatvá-
nyon lehet, mely letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapról, vagy sze-
mélyesen átvehetõ az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. ügyfél-
szolgálatán (1033 Budapest,
Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában
nyilatkoznia kell a megaján-
lott bérleti díjról, a pályáza-
ti feltételek elfogadásáról,
ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt
tevékenység pontos megne-
vezését valamint csatolnia
kell a pályázati formanyom-
tatványon megjelölt okira-
tokat és igazolnia kell a pá-
lyázati részvétel feltétele-
ként elõírt bánatpénz megfi-
zetését.
A pályázó ajánlatát a pályá-
zat benyújtására nyitva álló
határidõt (minden hónap
utolsó munkanapjának 12
órája) követõ 60 napig köte-
les tartani.
A pályázatok benyújtására
folyamatosan van lehetõség,
azok bontására minden hó-
nap utolsó munkanapján
12 órakor került sor az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
hivatalos helyiségében,
melynek kiértékelésérõl a
pénzügyi, tulajdonosi és va-
gyonnyilatkozat-kezelõ bi-
zottság (a továbbiakban: bizottság) az azt követõ ülé-
sén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni,
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor-
mányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók
módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómér-
séklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedé-
lyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a pá-
lyázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bérbeadó
felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folyta-
tására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlõen
igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszer-
zésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj meg-
fizetését (a megszerzési díj a pályázó által megaján-
lott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalánynak)
megfelelõ összegû óvadék megfizetését bérbeadó ré-

szére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az
óvadékba beszámításra kerül);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a
bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik
utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári
órák hétfõn: 15-tõl 17.30, szerdán: 8.30-tól 12 és 13-
tól 16, csütörtökön: 8.30-tól 12 óráig). A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést
követõ nyolc napon belül a nem nyertes pályázók ré-
szére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. 
Apályázatok értékelését követõen az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. Apályázat kiírója fenn-
tartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben
vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét a bizottság döntésérõl történõ írásbeli értesítés
kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.

A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy
amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kézhez vételét
követõ 30 napon belül a bérleti szerzõdést nem köti
meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója okafo-
gyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pályázati
biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. értékesítési, helyiség-
és telekhasznosítási osztályánál (Mozaik utca 7., tele-
fon: 430-3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcso-
latban további felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. június 8-tól
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

obuda_2015_11.qxd  2015.06.11.  14:50  Page 24



2015. 11. szám 25Beruházás – Hirdetés

Az Ürömi út-Dózsa György
út csomópontjának átépí-
tése a több mint 2 éves ter-
vezési és engedélyeztetési
folyamat után idén tavasz-
szal indult, és várhatóan
októberre készülhet el tel-
jes mértékben. A beruhá-
zás során számos átalakí-
tást végeznek, melynek
nyomán jelentõsen javul a
forgalmi helyzet.

A lapvetõ problémát
jelent, hogy a HÉV-

átjáró zárva tartásakor
óriási torlódás alakul ki
az Ürömi út keleti ágán.
Ez hatással van a Dózsa
György út és Pusztakúti
út forgalmára is, ezzel
egy idõben dugó alakul
ki a Mátyás király úton,
és a Békásmegyer-belvá-
ros irány sem járható

problémamentesen. Kü-
lönösen csúcsidõszakban
hatalmas a torlódás. Erre
kerestek megoldást a ter-
vezõk. Az elõkészítõ,

tervezési és engedélyez-
tetési folyamat két évet
vett igénybe. 

Az agglomerációs te-
lepülés Budapest határa

melletti területén a kö-
zelmúltban épült új in-
gatlanok jelentõs lakos-
ságszám növekedéssel
jártak, amellyel azonban
a közúti infrastruktúra
nem tartott lépést. Rész-
ben ezért is van szükség
a csomópont átalakításá-
ra, hiszen mind a HÉV
felé, mind a belváros fe-
lé óriási terhelést kap.
Olyan szabályozását ala-
kítanak ki, melynek so-
rán a berendezések érzé-
kelik a forgalom nagysá-
gát és a torlódást, majd
automatikusan beavat-
koznak, az elõre megha-
tározott jelzõlámpa
programoknak megfele-
lõen. Ezáltal a közúti
forgalom folyamatos
lesz, csökkenhet a zaj és
légszennyezés. Teljesen
átépül a csomópont mind
a négy ága. A gyalogo-
sok biztonsága érdeké-

ben két új gyalogos-át-
kelõhely is létesül, a Für-
dõ utcai átkelõ pedig át-
épül. Szükségessé válik
még több forgalomtech-
nikai módosítás a cso-
mópont környezetében,
ezért a Ráby Mátyás és a
Valéria utcákat is érinte-
ni fogja a forgalmi rend
változása, illetve válto-
zik a 219-es jelû autó-
busz útvonala, végállo-
mása is. Az építkezést
lassítja néhány nélkülöz-
hetetlen, közmûveket
érintõ munka. Az önkor-
mányzat célja az, hogy
az átépülõ csomópont
hosszú ideig biztonságo-
san mûködjön, ezért más
mellett kérték például a
FÕTÁV-ot a minél ha-
marabbi munkakezdésre.
Nem szeretnék, ha a cso-
mópont átadása után né-
hány hónappal ismét fel
kellene bontani új burko-
latot, ezért a végleges út-
építést a FÕTÁV és
ELMÛ vezetékek kivál-
tása után tudja befejezni
a kivitelezõ.

sz

A„Tér_Köz” projekt közte-
rületi rendezése a közbe-
szerzési eljárás újbóli le-
folytatása miatt csúszik.
A kivitelezés elõrelátható-
lag 2015 tél végén kez-
dõdhet meg és 2016. júni-
us 30-ra fejezõdhet be.

M int ismeretes a fõ-
városi Tér-Köz

városrehabilitációs pályá-
zat nyerteseként Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata multifunkciós
közösségi teret alakít ki a
békásmegyeri piactól
északra fekvõ, a Heltai

Jenõ tér-Madzsar József
utca-Bálint György utca-
Füst Milán utca által hatá-
rolt lakóterületen. A beru-
házás eredményeként
megújul a lakóépületek
közötti park és sétány,
idõsek klubja jön létre a
tér északi felén fekvõ
szolgáltatóházban, és sor
kerül a teret körülvevõ
parkolók felújítására,
zöldfelületi rehabilitáció-
jára is.

A legutóbbi tervekhez
képest a közterület rende-
zésre vonatkozó kivitele-
zés jelentõsen csúszni fog,

mivel a kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárást a
döntõbizottság érvényte-
lennek nyilvánította. Az új
közbeszerzés kiírása és az
eljárás  lebonyolítása mi-
att az önkormányzat  kez-
deményezte a fõvárosnál
a támogatási szerzõdés-
ben foglalt eredeti határ-
idõ módosítását 2016. jú-
nius 30-ára, amelyrõl a
Fõvárosi Közgyûlés még
ebben a hónapban dönt.
Az új határidõt figyelem-
be véve a kivitelezõ kivá-
lasztása õszre történhet
meg. Mivel azonban a tél

beálltáig a munkálatokat
nem lehetne befejezni, a
lakosok kényelme érdeké-
ben elõreláthatólag csak
tél végén kezdõdik meg a
kivitelezés. Az ELMÛ-vel
egyeztetve sikerült elérni,
hogy a néhány éven belül
amúgy is esedékes háló-
zat-korszerûsítési munká-
kat elõrehozzák, így a jö-
võ nyárra létrejövõ új kö-
zösségi tér egyben bizton-
ságosabb energiaellátást is
hoz a helyi lakóházaknak.

A Heltai tértõl északra
található területen lévõ
szolgáltatóházba terve-

zett idõsek klubjánál vi-
szont minden a terv sze-
rint halad. A napokban
megtörténik az újonnan
kialakított klubhelyiség
mûszaki átadása. A ki-
alakítás során az épület
új nyílászárókat is kapott
és a belsõ tér is az erede-
ti elképzeléseknek meg-
felelõen lett kivitelezve.
Az idõsek klubjának hi-
vatalos megnyitója szep-
temberben várható, az
ide jelentkezõ klubtagok
azonban már augusztus-
tól élvezhetik a szolgál-
tatásokat.

B efejezõdtek az elõ-
készületi munkák,

június 18-án kezdik a
Zipernowsky-sétány ki-
alakítását a Sarkadi Im-
re és a Gyûrû utca
közötti szakaszon.
(Az elõkészületek
során elvégezték a
növényzet karban-
tartását, 35 fa ki-
vágása azonban el-
kerülhetetlen volt.
Ezek helyett más-
hol ültetnek úja-
kat.) A munkálatok
idejére lezárják a
területet. Az óvoda
nyári nyitva tartá-
sának megfelelõen

a Hatvany Lajos utca fe-
lõl gyalogosan közelít-
hetõ meg az intézmény.
Arra kérik a lakosságot,
hogy a munkaterület he-

lyett válasszanak a töb-
bi, elkerülõ gyalogosu-
tak közül. A sétány még
iskolakezdés elõtt, nyár
végéig elkészül.

Csúszás a „Tér_Köz” projekt közterületi kivitelezésében

Folytatódik a csillaghegyi körforgalom kiépítése

Elkezdik a Zipernowsky-sétány kialakítását

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Álláspályázatok
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ,
1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3. az alábbi álláshirdeté-
seket teszi közzé.
• 1 fõ terápiás munkatárs teljes munkaidõs munkakör
betöltésére, határozott idõre, 2018. január 31-ig. A mun-
kavégzés helye: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ, 1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., Fogyatékosok
Nappali Otthona. Pályázati feltétel: felsõfokú gyógypeda-
gógiai vagy szociális szakképzettség az 1/2000. SzCsM.
(I.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint. A pályázat
benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fényképpel
ellátott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettsé-
get igazoló okiratok másolata. A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. június 26. Amunkakör legkorábban a pá-
lyázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. Illetmény,
juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. Elõnyt jelent fogyatékos ellátásban szerzett
munkatapasztalat. A pályázat benyújtásának módja: e-mai-
len, titkarsag@obudairehab.hu, személyesen vagy postai
úton, Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ,
1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., minden esetben elérhe-
tõség megjelölésével. További információ munkaidõben a
388-7530-as telefonszámon.
• 1 fõ szociális gondozó részmunkaidõs (heti 30 órás)
munkakör betöltésére, határozatlan idõre. Amunkavégzés
helye: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ,
1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., Fogyatékosok Nappali
Otthona. Pályázati feltétel: OKJ-s szociális szakképzettség
az 1/2000. SzCsM. (I.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete
szerint. A pályázat benyújtásához szükséges okmányok:
részletes, fényképpel ellátott önéletrajz, erkölcsi bizonyít-
vány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. A pá-

lyázat benyújtásának határideje: 2015. június 26. Amunka-
kör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ. Illetmény, juttatások: az 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. Elõnyt jelent fogyatékos
ellátásban szerzett munkatapasztalat. Apályázat benyújtásá-
nak módja: e-mailen, titkarsag@obudairehab.hu, szemé-
lyesen vagy postai úton, Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ, 1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., min-
den esetben elérhetõség megjelölésével. További informá-
ció munkaidõben a 388-7530-as telefonszámon.
• 1 fõ szociális gondozó, teljes munkaidõs munkakör be-
töltésére, 2015. szeptember 1-tõl, határozott idõre, 2015.
december 31-ig. Amunkavégzés helye: Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási Központ, 1033 Bp., Benedek Elek
utca 1-3. Fogyatékosok Nappali Otthona. Pályázati feltétel:
OKJ-s egészségügyi vagy szociális szakképzettség az
1/2000. SzCsM. (I.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete sze-
rint. A pályázat benyújtásához szükséges okmányok: rész-
letes, fényképpel ellátott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. A pályázat
benyújtásának határideje: 2015. június 26. Illetmény, jutta-
tások: az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Elõnyt jelent fogyatékos ellátásban szerzett munkata-
pasztalat. A pályázat benyújtásának módja: e-mailen,
titkarsag@obudairehab.hu, személyesen vagy postai úton,
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ, 1033
Bp., Benedek Elek utca 1-3., minden esetben elérhetõség
megjelölésével. További információ munkaidõben a 388-
7530-as telefonszámon.
• 1 fõ szociális segítõ részmunkaidõs (heti 20 órás) mun-
kakör betöltésére, határozott idõre, 2016. május 31-ig. A
munkavégzés helye: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ, 1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., szociális

foglalkoztatás. Pályázati feltétel: középfokú vagy OKJ-s
gyógypedagógiai vagy szociális szakképzettség a 3/2006.
(V. 17.) ICSSZEM rendelet szerint. A pályázat benyújtásá-
hoz szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott ön-
életrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló
okiratok másolata. A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 26. Amunkakör legkorábban a pályázatok el-
bírálását követõen azonnal betölthetõ. Illetmény, juttatások:
az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Apályázat benyújtásának módja: e-mailen, titkarsag@obu-
dairehab.hu, személyesen vagy postai úton, Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkoztatási Központ, 1033 Bp., Benedek
Elek utca 1-3., minden esetben elérhetõség megjelölésével.
További információ munkaidõben a 388-7530-as telefon-
számon.
• 1 fõ karbantartó teljes munkaidõs munkakör betöltésé-
re, határozott idõre, 2015. december 31-ig. A munkavég-
zés helye: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont, 1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., Pályázati feltétel:
szakmunkás bizonyítvány, gyakorlatiasság. A pályázat be-
nyújtásához szükséges okmányok: részletes, fényképpel el-
látott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolata. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. június 26. A munkakör legkorábban a pályá-
zatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. Illetmény,
juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. Elõnyt jelent víz-, villanyszerelõ, lakatos, tar-
goncavezetõi végzettség. A pályázat benyújtásának módja:
e-mailen, titkarsag@obudairehab.hu, személyesen vagy
postai úton, Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont, 1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., minden esetben el-
érhetõség megjelölésével. További információ munkaidõ-
ben a 388-7530-as telefonszámon.

A III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felõli oldalon L4-
III-O/A övezetbe tartozó, 35 százalék beépítési lehetõséggel rendelkezõ, önkor-
mányzati tulajdonú, mélyfekvésû építési telkek eladók! Az övezet területén leg-
feljebb egy, kétlakásos lakóépület helyezhetõ el. Az Árpád utcában elektromos
áramellátás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.  
Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/1 hrsz. alatti telek.
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
2. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/2 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/3 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
4. Bp., III. ker. Árpád utca 63904 hrsz. alatti telek.
Terület: 321 m2.
Irányár: 8.088.189 Ft + 27% áfa, bruttó: 10.272.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.000.000 Ft.
A telekalakítás során kialakult 63904 hrsz-ú ingatlanra, a Sinkovits Imre utca fe-
lõl az út egy része rálóg a telekre, illetve annak elõkertjébe. A burkolt felület a te-
lek zöldfelületi arányát csökkentheti. Az út alatt feltételezhetõen közmûvek is fut-
nak, éppen ezért ezek helyzetérõl tájékozódni szükséges. Az ingatlan-nyilvántar-
tás szerint az ingatlant 37 m2 területre ELMÛ vezetékjog terheli.  
A telkek beépíthetõségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tartalmaz-
za. A fenti adatok tájékoztató jellegûek, ezeknek az építési engedélyben történõ érvé-
nyesíthetõségéért a kiíró nem vállal felelõsséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az
irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés mód-

ját 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 be-
fizetik 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. augusztus 31. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott 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. augusztus 31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik ut-
ca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiíró-
ja fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbon-
tást 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 értel-
mében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tu-
lajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazság-
talanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak elidegení-
tésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és telekhaszno-
sítási osztály 430-3464-es 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 internetes hirdetési fó-
rumokra: 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, Árpád utcáról nyíló 4 db telekingatlan értékesítésére
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A nyár elején ebben
az évben is izgal-

mas programokkal vár-
ják a fiatalokat a
Generali Gyerek Szige-
ten. A kedvenc elõadók
koncertjei mellett a
nagyszínpadon néptánc-,
sporttáncbemutatók,
báb-, színházi- és gye-
rekopera elõadások
lesznek. Manók, artis-
ták, környezetvédõk,
felfedezõk és álmodo-
zók, kicsik és nagyok:
irány a Hajógyári-szi-
get, egész júniusban!

Ingyenes programso-
rozattal várják a gyere-
keket, szüleiket, nagy-
szüleiket a Generali
Gyerek Sziget szervezõi
június 6-tól 28-ig min-
den szombaton és vasár-
nap 10-tõl 18 óráig a

Hajógyári-szigeten. A
nagyszínpadi koncertek
mellett lesznek kézmû-
ves foglalkozások, cir-

kusztanoda, felfedezõ-
túra, mozgásmûvészeti
akadémia és még sok
minden más   mindez a

szabadban, jó levegõn.
Tanítják majd a gyere-
keket felfedezni és vé-
deni a környezetet, köz-

lekedni, egészségesen
táplálkozni, szõni, fon-
ni, kézmûveskedni, ko-
fáskodni. És idén nyá-
ron a szigetre költözik a
Csodák Palotája. Közel
40 helyszínen ingyene-
sen várják az érdeklõdõ-
ket a Generali Gyerek
Szigeten!

(Részletes program:
www.gyereksziget.hu;
www.facebook.com/Gye
rekSziget)

Júniusban programok a Gyerek Szigeten 40 helyszínen

Az ebben az évben 31 éves
Ganz Ifjúsági Mûhely idén
is megrendezi nyári tábo-
rait.

A foglalkozásokon
készített munkákat

a fiatalok hazavihetik.
Lehetõség van modelle-
zésen részt venni 8-12
éves kor között, illetve

elektronikain 12 éves
kortól. A nyári táborok
idõpontjai: június 29-tõl
július 3-ig illetve július
13-tól 17-ig. A tábori
napok 10-tõl 17 óráig
tartanak. A táborok napi-
díjjal mûködnek: 2000
forint/nap. A díj magá-
ban foglalja a tízórait, az
ebédet, a programokat és

az elkészített munkada-
rabot. Érdeklõdni a hely-
színen lehet (Hímzõ utca
11.) vagy a 06(30)330-
5117-es telefonszámon
Kövesdy Csaba mûhely-
vezetõnél. (Elõzetes re-
gisztrációkat és jelentke-
zéseket a kovesdycsa-
ba@gmail.com e-mail
címen várják.)

Nyári táborok a Ganz Ifjúsági Mûhelyben

Modellezés és elektronika

Ha a nyári kánikulában egy hûsítõ csobbanásra vágysz, gyere és pró-
báld ki a csendes park környezetben található kis és nagy medencén-
ket júniustól egészen augusztus végéig.

Elõszezon nyitva tartása: június 13. - 28. Hétköznapokon: 10:00-
20:00 h között. Hétvégén és ünnepnapokon: 9:00-19:00 h között.
Belépõ árak: a felnõtt belépõ ára 1500 Ft, gyerek (14 év alatti) és
nyugdíjas belépõ ára 1000 Ft. 6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
Hétköznapokon AKCIÓval várjuk Önöket! Délutánonként
(16-20 h) az elõszezonban is a felnõtt belépõ ára 1000 Ft, gyerek
és nyugdíjas belépõ ára 700 Ft.
Fõszezon nyitva tartása: június 29. - aug. 14. Hétköznap délelõtt:
zárva. Hétköznapokon délután: 16:00-20:00 h között. Hétvégén és
ünnepnapokon: 9:00-19:00 h között. Belépõ árak: H.-P. (16-20 h):
felnõtt: 1000 Ft, gyerek és nyugdíjas: 700 Ft. Szo.-V. (9-19 h): fel-
nõtt: 1500 Ft, gyerek: 1000 Ft. 6 éves kor alatt a belépés ingyenes.
Utószezon nyitva tartása: augusztus
15. - 23. Hétköznapokon: 10:00-20:00
h között. Hétvégén és ünnepnapokon:
9:00-19:00 h között. Belépõ árak: a
felnõtt belépõ ára 1500 Ft, gyerek (14
év alatti) és nyugdíjas belépõ ára 1000
Ft. 6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
Strand bejárat: Laborc utca 2.
További stranddal kapcsolatos infor-
mációk: Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. Tel.: +36 (1) 388-9770;
e-mail: titkarsag@obudasport.hu.

Hûsítõ csobbanás a Laborc utcai strandon
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Egész-
ségügyi, Szociális és La-
kásgazdálkodási Bizottsá-
ga az önkormányzat tulaj-
donában lévõ alábbi laká-
sok bérbeadására hirdet
pályázatot.
A pályázat benyújtásának
feltételei valamint a laká-
sokról készült mûszaki le-
írások Budapest Fõváros
III. kerületi Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgá-
lati Irodájában (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
központjában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) vala-
mint az önkormányzat hon-
lapján a www.obuda.hu ol-
dalon megtekinthetõk. A la-
kásokról készült fotók - a pályázat benyújtásának ha-
táridejéig - megtekinthetõk az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történõ
jelentkezéshez nyomtatványok 2015. június 12. nap-
jától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában át-
vehetõk. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a
pályázaton való részvétel ingyenes. 
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati ren-
delet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal
kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A nyertes pályázónak a bérleti szerzõdés megkötésé-
tõl számított 90 napon belül a pályázatban vállalt fel-
újítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a
felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogvi-
szony 10 év határozott idõre jön létre. A beköltözés
várható idõpontja a szerzõdéskötést követõ nap. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 3.
12 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati iro-
dája.
A pályázatokat az egészségügyi, szociális és lakás-
gazdálkodási bizottság 2015 augusztusi ülésén bí-
rálja el.
A döntésrõl a szociális szolgáltató fõosztály a pályá-
zókat 15 napon belül írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló, egyes va-
gyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II.16.)
számú rendelet hatályba lépésével a lakáspályázat
kiírásának és elbírálásának szabályai megváltoz-
tak, ezért kérjük, hogy a pályázati kiírást figyel-
mesen olvassák el és a nyomtatvány kitöltésénél
valamint a szükséges mellékletek csatolásánál en-
nek megfelelõen járjanak el!

Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának
elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel 

általános szabályai:
1) Pályázaton részt vehet azon természetes személy:
a) akinek, illetve a vele együtt költözõ személynek
másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga
- a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás
bérleti jogának kivételével - másik lakáson bérleti jo-
ga nem áll fenn;
b) akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozása;
c) aki a pályázat kiírását megelõzõ 5 éven belül önké-

nyesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban
lévõ lakásba; 
d) a pályázó, illetve a vele együtt költözõ személyek
közül legalább egy fõ legalább 6 havi munkaviszony-
ból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jö-
vedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit;
e) vállalja, hogy a szerzõdés megkötésekor egy havi
bérleti díjnak megfelelõ óvadékot fizet;
f) aki a lakás rendeltetésszerû használatra való alkal-
massá tételére, felújítására, komfortfokozatának eme-
lésére vállal kötelezettséget;
g) a pályázó és a vele együtt költözõ személyeknek az
egy fõre jutó nettó jövedelme el kell érje legalább az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
(42.750 Ft);
h) aki a kerületi önkormányzat tulajdonában álló la-
kás bérleti jogával rendelkezõ bérlõ csak költségelvû
pályázaton indulhat. A költségelvû pályázaton való
részvételének további feltétele, hogy a bérlõ vállalja
korábbi lakásának rendeltetésszerû használatra alkal-
mas állapotban történõ leadását a bérleti szerzõdés
megkötését követõ 90 napon belül, valamint a pályá-
zott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti
szerzõdés megkötését követõen.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot,
amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható
lakásigényének felsõ határát:
1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba;
2-4 személy esetén 2 lakószoba;
3-5 személy esetén 3 lakószoba;
5-nél több személy esetén minden további személy
esetén a szobaszám felsõ határa fél szobával nõ.
3) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együtt költözõ személyek jöve-
delmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára és lakcímére
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, okiratok má-
solatát (nevét, lakcímkártya szerinti lakcímét, illetve
tartózkodási helyét és személyazonosító adatait);
b) a megpályázott lakás pályázati kiírásban rögzített
sorszámát, szobaszámát, a pályázó esetleges különle-
ges igényeit és azok indokát;
c) a pályázó és családja (együttköltözõ hozzátartozói)
a.) pont szerinti adatait és a közöttük fennálló rokon-
sági kapcsolat megjelölését;

d) a pályázó nyilatkozatát saját és családja (együtt
költözõ hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni helyze-
térõl, valamint jelenlegi lakáskörülményeirõl;
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pá-
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továb-
bá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettsége-
ket;
f) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb
adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat;
g) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az el-
múlt öt évben részt vett-e és hány alkalommal a III.
kerületi önkormányzat által kiírt pályázatokon;
h) a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a lakás 90
napon belül történõ helyreállítását.
Az egy fõre jutó nettó jövedelem megállapításánál az
együtt költözõ személyek valamennyi jövedelmét
(munkajövedelem, társadalombiztosítási, szociális el-
látások stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jöve-
delem megállapításánál a pályázat beadását megelõzõ
6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társa-
dalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem
beadását megelõzõ egy hónapról szóló jövedelemiga-
zolást, míg vállalkozók esetében az állami adóható-
ság által kiállított igazolást kell benyújtani. Munka-
nélküliek esetében az illetékességi területükön lévõ
Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be,
ugyancsak a pályázat benyújtását megelõzõ 6 hónap-
ról. Ha a kérelmezõ elvált, válásról, gyermekelhelye-
zésrõl és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés
fénymásolata, igazolás a tartásdíj összegérõl.
4) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyom-
tatványon adták be; 
b) amely hiányosan került benyújtásra; 
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben vagy a pá-
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek. 
5) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) a rendelet keretei között az ESZLB határozza meg;
b) a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiatalok
részére kell bérbe adni;
c) a fiatalok részére történõ bérbeadás esetén elõnyt
élveznek a fiatal házasok.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottsága

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költség-elven való bérbeadására
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Az idei strandszezon-
ban elsõként a Da-

gály és Palatinus Strand-
fürdõ nyitották meg ka-
puikat a budapesti stran-
dok sorában.

Virágosítás
A Budapest Gyógyfür-

dõi Zrt. a strandszezonra
való felkészülés jegyé-
ben közel 40 millió fo-
rintot fordított arra, hogy
a fürdõk, strandok meg-
szépült környezetben, új
szolgáltatásokkal várják
a fürdõzésre, kikapcsoló-
dásra vágyó vendégeket.
A strandok területén kö-
zel 50 ezer egynyári virá-
got ültettek ki . A nyári
idõszakban 35 hektár
zöld területet gondoznak
a kertészek.

A standfürdõk zárá-
sát szeptember 6-án
tervezik (kedvezõ idõ-
járás esetén szeptember
13-án).

Cirkuszjegy 
is a jeleseknek

A kitûnõ bizonyítványt
szerzõ, általános iskolai
tanulóknak idén is ingye-
nes strandbelépõvel ked-
veskednek a fürdõk, me-
lyet a gyerekek a bizonyít-
vány mellé kapnak meg a
tanévzáró ünnepségeken.
A korábbi programok si-
kerének köszönhetõen az
akciót idén is az összes,
budapesti kerületre kiter-
jeszti a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ.
Az idei év újdonsága,
hogy a gyerekek nemcsak
strandbelépõt, hanem a
Fõvárosi Nagycirkusz jó-
voltából egy cirkuszi belé-
põt is kapnak. Így várha-
tóan közel 20 ezer belépõt
osztanak ki. A kezdemé-
nyezés hozzájárul az isko-
lák életének felpezsdítésé-
hez és a gyerekek, csalá-
dok igényes szórakozásá-
nak biztosításához.

Kinyitottak a strandok

Strandbelépõk árai
Az idei strandszezonban is számos kedvezménnyel igyekeznek a strandokra
csábítani a fiatalokat, családokat és a nyugdíjasokat is, hiszen jelentõs kedvez-
ménnyel várják õket. A 20 alkalmas bérletek akár 25%-os kedvezményt biztosí-
tanak a vendégek részére. A tavalyi év tapasztalatai alapján a belépõ ára a
Csillaghegyi Strandon az idei szezonban egységesen 900, míg a Paskál
Strandon egységesen 1.200 forint.
Hétvégi árak

Palatinus Római Pünkösdfürdõ
Felnõtt belépõ 3.200 Ft 2.600 Ft 1.800 Ft
Gyerek 
és nyugdíjas belépõ 2.300 Ft 1.800 Ft 1.400 Ft
Családi belépõ
(2 felnõtt + 2 gyerek) 8.100 Ft 7.000 Ft 5.000 Ft

26% 20% 22%
kedvezmény kedvezmény kedvezmény

Programok
A nyár folyamán számos családi program is várja az
érdeklõdõket, így június 29. és július 12. között a
Római Strandon, a Minimax Gyerekstrand keretén
belül nemcsak Pici Cicával és Maci Kutyával talál-
kozhatnak a gyerekek, hanem számos játékot pró-
bálhatnak ki, elsõsorban a vízhez kapcsolódva.
Idén is megrendezik a Strandok Éjszakáját és szá-
mos, egyéb családi és sportrendezvénnyel teszik
még színesebbé a strandok életét.

Két nyári táborral várja az alkotó kedvû gyerekeket a Bu-
dapest Galéria. A két helyszín: a Varga Imre Kiállítóház
Óbudán (június 22-tõl 26-ig) és az Új Budapest Galéria a
Bálna épületében, a Fõvám téren (június 16-tól 19-ig.)
Érdeklõdni lehet Tóth Annánál: 06-20-989-9360; 426-
4714; muzeumpedagogia@budapestgaleria.hu

Alkotótáborok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 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. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com
Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi Szervezete a Kaszásdûlõ utcai Fidesz irodában (új
helyszín: Kaszásdûlõ utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs
ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén (legközelebb június  23-án)
17-tõl 19 óráig. (Érdeklõdni a 367-8791-es telefonszámon lehet.)
• A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) rendszeresen
dr. Tósoky Balázs ügyvéd által tartott jogsegély júliusban és augusztus-
ban szünetel. ; a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap
második csütörtökén 18-tól 20 óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jog-
segélyt tart. (Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-
es telefonszámon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció jogsegély-tanácsadása júniustól szeptemberig
nyári szünetet tart.
• 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 fogadó-
órát tart, melynek keretében minden második csütörtökön dr. Hecsei Pál
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.
• 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).
• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János építész in-
gyenes építési tanácsadása minden hónap második csütörtökén 18-tól 19
óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél (Mátyás király út 13-15. Be-
jelentkezés legkésõbb két nappal a tanácsadást megelõzõen a 06-70-967-
1493-es telefonszámon, vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)
Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél
Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján
17-tõl 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.: 06-30-883-2123.
Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18
órától. Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál. Tel.: 06-30-
905-9175.
Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 19 órától.
A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-
967-1493-as telefonszámon.
(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb oldali épü-
letszárnya.)

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)

Fidesz iroda
Tisztelt érdeklõdõk!

A Fidesz Hímzõ utcai irodája 2015. május 31-én megszûnt. Minden
kedves érdeklõdõt továbbra is várunk a választókerület 1033 Bp.,
Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz irodájában. Nyitva tartás:
hétköznap 10-tõl 16 óráig. Az iroda telefonszáma: 367-8791. 10. vá-
lasztókerületi elnök: Menczer Erzsébet. Munkatárs: Csányi Róbert,
e-mail: csanyi.robert@fidesz.hu; tel.: 06-20-226-7828.

A Gaudiopolis Békásmegyeri Evan-
gélikus Szeretetház 2009-ben nyi-
totta meg kapuit az idõsebb kor-
osztály szolgálata érdekében. Az
intézmény célja az itt lakók életé-
nek megkönnyítése és szebbé téte-
le, a róluk való gondoskodás.

Immáron sokadik éve fogadják
az önkéntes diákokat a közeli

Veres Péter Gimnáziumból. A
Gaudiopolisban folytatott közös-
ségi szolgálat célja, hogy megis-
mertesse egymással azokat a kor-
osztályokat, amelyeknek a mai
társadalmi berendezkedés miatt
kevés a kapcsolatuk, nincs érzel-
mi kötõdésük. Fontosnak tartják,
hogy a gyerekek rájöjjenek arra,
hogy az idõsek értékesek és képe-
sek átadni a birtokukban lévõ tu-

dást, bölcsességet, másrészrõl az
itt lakóknak is jó érzés az, hogy
megoszthatják tapasztalataikat a
fiatalabb korosztállyal. A nemze-
dékek közeledését megpróbálják
a zene, mint érzelmeket kifejezõ
mûfaj segítségével kezdeményez-
ni. Köszönet a MOL-nak és az Új
Európa Alapítványnak, melyek
támogatásával a Gaudiopolis Bé-
kásmegyeri Evangélikus Szeretet-
ház részt vehetett a KÖSZ! Prog-
ramban. Sikeres pályázatuk révén
288 ezer 690 forintot nyertek, me-
lyet korszerû hangrendszerre,
mikrofonra és projektorra költöt-
tek, így kedveskedve a lakóknak
az intézményben tartott progra-
mok élvezhetõbbé tételével. A
projekt a KÖSZ! Program támo-
gatásával valósult meg.

KÖSZ! Program a Gaudiopolisban

Fiatalok közösségi szolgálata idõsekkel 
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