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Vidám, zenés mûsorral, vendéglátással
ünneplik a világnapot az Óbudai Kulturá-
lis Központban és az idõsklubokban. 

Az immár hagyományos õszi takarítási
akciót október 5-tõl 18-ig rendezi az ön-
kormányzat a városrészben. 

Tour de Óbuda II. szeptember 20-án két tá-
von. A 38 és a 15 kilométer rajtja és célja a
Fõ téren. Újdonság: ingyenes szûrések. 32

Kerékpárral két távon a Fõ térrõl 

9
Idõsek Világnapja október 1-jén

13
Takarítsuk ki Óbudát!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2015. október 15-én és 16-án rendezi a kedvezményes 
burgonyavásárlási akciót. (A részletekrõl következõ számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.)

A nnak érdekében,
hogy valamennyi

kedvezményre jogosult
igénybe tudja venni az
egyedülállóan széles
körû parkolási kedvez-
ményeket a III. kerületi
fizetõ övezetekben, a
Belsõ-óbudai parkolási
rendszer tesztidõszakát
2015. szeptember 30-ig
meghosszabbította Óbu-
da-Békásmegyer pol-
gármestere.

SAJTÓKÖZLEMÉNY A 3. OLDALON

Belsõ-óbudai parkolási rendszer

Tesztidõszak szeptember végéig meghosszabbítva 

A ugusztus utolsó
szombatján hagyo-

mányosan a Hékás-Békás
ingyenes fesztivállal zá-
rult az Óbudai Nyár gaz-
dag és népszerû kulturális
programsorozata. A Cso-

bánka téren kicsik és na-
gyok egyaránt találtak
maguknak programot.
Szandi nagykoncertjére
zsúfolásig megtelt a tér az
énekesnõ rajongóival. 

KÉPRIPORT A 2. OLDALON

Hékás-Békás zárta az Óbudai Nyarat

Tanszereket és füzet-
csomagokat vitt a kár-

pátaljai magyar kisiskolá-
soknak a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-

mányzata. Minden elsõ-
osztályos magyar anya-
nyelvû kisdiáknak aján-
dékba adták a tanévkez-
déshez szükséges kelléke-
ket. FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Adomány tanszercsomag 
kárpátaljai kisiskolásoknak

Kisgyermekesek egészségnapja
A Kisgyermekes Családok Egészségnapját tizen-
egyedik alkalommal rendezi szeptember 18-án
9.30-tól 14 óráig az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi
Szolgálata, az Anyatej Világnapja alkalmából az
Óbudai Kulturális Központban.

RÉSZLETES PROGRAM A 21. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2015. 17. számKépriport2

A kerületi nyári programok záróeseménye immár hagyo-
mányosan a Hékás-Békás fesztivál a Csobánka téren,
augusztus utolsó szombatján. 

I dén is egész napos programokkal, vásári forga-
taggal, Levendula játszóházzal, benne népi ud-

varral, gasztronómiai különlegességekkel, egész-
ségügyi szûrõvizsgálatokkal és látványos színpadi
programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a
szervezõk. A színpadon bohóc-, táncmûsor, bábszín-
ház, komédia mellett koncertek is voltak. Megtelt a
tér Szandi nagykoncertjére, a tûzzsonglõrök elõadá-
sára is. Az estét Charlie több mint másfélórás kon-
certje zárta a Csobánka téren.

Hékás-Békás zárta az Óbudai Nyarat

Pályi János: Vitéz László - Az elátko-
zott malom

Jelenetek egy házasságból II. - a Bab Társulat elõadása

Brassdance

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2015. 17. szám 3Közlekedés

Önkormányzati sajtóközle-
mény: A Belsõ-óbudai fizetõpar-
kolási rendszer éles üzemének
elindítását eredetileg szeptember
1-jére tervezte Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. Bús Ba-
lázs polgármester augusztus 31-
én tájékoztatást kért az Óbuda
Parkolási Kft. vezetõjétõl az au-
gusztusi tesztidõszak tapasztala-
tairól és a parkolási kedvezmé-
nyek igénybevételérõl.
A beszámoló szerint az egyhóna-
pos tesztidõszak mûszaki szem-
pontból sikeres volt, a rendszer
mûködõképes. Ugyanakkor, an-
nak ellenére, hogy korábban hó-
napokon keresztül, több helyszí-
nen lehetõség volt a parkolási

kedvezmények igénybevételéhez
szükséges regisztrációra, sokan
ezt mégis az utolsó pillanatra ha-
lasztották. Augusztus második fe-
lében megsokszorozódott az ügy-
félszolgálathoz beérkezõ regiszt-
rációk és kérelmek száma. A fel-
dolgozáshoz és rögzítéshez szük-
séges idõ miatt ezen ügyfelek
nem tudták volna szeptember 1-
tõl igénybe venni a parkolási
kedvezményüket.
Bús Balázs polgármester ezért
úgy döntött, hogy a fizetõpar-
kolási rendszer tesztidõszakát
2015. szeptember 30-ig, egy
hónappal meghosszabbítja. A
rendszer éles üzemének beindí-
tása 2015. október 1-jén lesz. 

Ezúton is nyomatékosan kérünk
mindenkit, aki jogosult parko-
lási kedvezményre, de még nem
regisztrált az Óbudai Parkolási
Kft. ügyfélszolgálatán, hogy a
saját érdekében ezt mielõbb te-
gye meg. További halasztásra
vagy méltányosságra a parkolá-

si kedvezmények igénybevétel-
ét illetõen nem lesz lehetõség.
A Belsõ-óbudai fizetõparkolási
rendszerrel kapcsolatban min-
den információ megtalálható
az Óbudai Parkolási Kft. web-
oldalán: www.obudaiparko-
las.hu 

Hasznos tudnivalók 
a parkolási rendszerrel kapcsolatban

Az Óbudai Parkolási Kft. Mozaik utcai ügyfélszolgálatára idõpontot
a www.obudaiparkolas.hu honlapon keresztül az Ügyfélablak-ba
belépve lehet a legegyszerûbben foglalni. Az ügyintézéshez szük-
séges  nyomtatványok és a bemutatandó dokumentumok listája
szintén megtalálható a www.obudaiparkolas.hu honlapon.
A parkolási engedélyeket elektronikusan tartják nyilván, tehát
senki nem fog felragasztható matricát vagy kihelyezhetõ kártyát
kapni. Az engedélyek állapota (érvényes, vagy sem) az ügyfélab-
lakon keresztül is lekérdezhetõ a weboldalon.
A fizetõparkolást szabályzó rendeletben meghatározott költségtérí-
tés (adminisztrációs díj) összege a 2015. évre vonatkozóan 2 000
Ft+áfa kedvezményenként. A költségtérítés összegét átutalással,
csekken történõ befizetéssel, vagy az ügyfélszolgálaton, a pénztár-
ban is be lehet fizetni. A 2015. évre biztosított  kedvezmények
2016. március 31-ig érvényesek. A költségtérítést a 12001008-
01367726-00300005 számú számlaszámra kell befizetni
(Raiffeisen Bank Zrt. számlavezetõ, Óbudai Parkolási Kft. a szám-
latulajdonos). Csekket az ügyfélszolgálaton lehet kérni. Amennyi-
ben átutalással fizet, a közleménybe írja be a nevét és a rendszá-
mot, a bizonylatot pedig hozza magával az ügyintézéskor.
Pénztári nyitvatartás Hétfõ: 9-11 és 13-15:30; Kedd: 9-11 és 13-
15:30; Szerda: 9-11 és 13-15:30; Csütörtök: 9-11 és 13-15:30;
Péntek: 9-12.

Belsõ-óbudai parkolási rendszer

Tesztidõszak szeptember végéig meghosszabbítva

Reggel és délután hosszú
sorban állnak az autók a Bé-
csi úton a vasúti átjáró mi-
att. Bús Balázs polgármester
elfogadhatatlannak tartja az
önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulásának semmibe-
vételét és a járatsûrítés ne-
gatív közúti hatásainak fi-
gyelmen kívül hagyását!

Már óránként két vo-
natpár közlekedik

szeptember 1-jétõl az esz-
tergomi vasútvonalon,
ami azt jelenti, hogy a Bé-
csi úti vasúti átjáró min-
den órában mintegy húsz
percre zárva van. Ez
csúcsidõszakban - reggel
és délután - jelentõs torló-
dáshoz vezet a Bécsi úton
mindkét irányban. A leg-
több vonatra ráadásul a
legforgalmasabb idõszak-

ban, 7.40 és 8.20 óra kö-
zött kell számítani. Ezt
egy facebook bejegyzésé-
ben a vasútvonal felújítá-
sát végzõ Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt.
(NIF) is elismeri.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 2011-
ben és 2012-ben úgy
adott tulajdonosi hozzá-
járulást a vasútfejlesztés
érdekében a közúti-vas-
úti szintbeli keresztezõ-

dés (fénysorompós vasúti
átjáró) megtartásához,
hogy a felújítást követõ-
en a vasútvonalon a já-
ratszám nem növelhetõ.

A fejlesztési projekt ke-
retében már épül a 10-es

fõút, illetve a Bécsi út el-
kerülõ szakasza, amely
kiváltja majd a fényso-
rompós vasúti átjárót, de
ez nem készült el a vasút-
vonal augusztus 20-ai át-
adásáig, illetve a szep-
tember 1-jei jelentõs já-
ratsûrítésig. Az elkerülõ
út átadását, és ezzel a vas-
úti átjáró megszüntetését
a NIF Zrt. csak ez év ok-
tóberére ígéri.

Bús Balázs polgármes-
ter augusztus 31-én levél-
ben hívta fel a NIF Zrt. ve-
zérigazgatójának figyel-
mét arra, hogy Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata csak abban az esetben
járult hozzá a vasútvona-
lon a járatsûrítéshez, ha át-
adták a Bécsi út elkerülõ
szakaszát, és megszünt a
Bécsi úti vasúti átjáró.

Az önkormányzat feltételekkel járult hozzá a járatsûrítéshez

Hosszú sorok a Bécsi úti vasúti átjárónál

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Tíz, a Dunakanyar jobb partján, illetve a Szentendrei-szigeten lévõ te-
lepülés polgármestere közös nyilatkozatot írt alá az EuroVelo 6, Bécs-
Budapest kerékpárút-fejlesztés érdekében Szentendrén.

Szentendre Önkormányzata szervezésében, a szentendrei járás
hét településének közremûködésével, hetedik alkalommal ren-

dezett Pilisi Tekerõ Kerékpáros Kalandtúra alkalmából az alábbi
nyilatkozatot fogadták el szeptember 5-én.

Közös nyilatkozat az EuroVelo 6 kerékpárút-fejlesztéséért

Forgalomkorlátozások léptek
életbe a III. kerületi Kalászi utcá-
ban és a Nimród utcában gázveze-
ték-építés miatt szeptember 2-tól
két hétig

V árhatóan szeptember 16-
ig a Kalászi utcában a

Nánási út és a Keve utca kö-
zött, valamint a Nimród utcá-
ban a Nánási út és a Zaránd ut-
ca között gázvezeték-építés
lesz, ezért a Kalászi utcát és a
Nimród utcát több ütemben
egyirányúsítják.

A Kalászi utcában az alábbi
ütemezés szerint alakulnak a
forgalomkorlátozások:

• Az elsõ építési ütemben a
Nánási út és a Zaránd utca kö-
zötti útszakaszt egyirányúsít-
ják, a Zaránd utca irányába.

• A második építési ütemben
a Zaránd utca és a Keve utca
közötti útszakaszt egyirányú-
sítják, a Keve utca irányába.

• A harmadik építési ütemben
a Kalászi utca forgalmát a
Keve utcai keresztezõdésben
korlátozzák, ebben az idõszak-
ban félpályás lezárás mellett,
váltakozó irányban haladhat a
forgalom.

Az építési munkák miatt -
szintén szeptember 2-tól 16-ig
- a Nimród utcát egyirányúsít-
ják a Nánási út felõl a Zaránd
utca felé.

A Budapesti Közlekedési
Központ kéri az autósokat,
hogy a forgalomkorlátozások
idején az egyirányúsított utcák
helyett használják a párhuza-
mos utcákat.

Gázvezeték-építés a Kalászi 
és a Nimród utcában

EEuurrooVVeelloo 66 - SSzzeenntteennddrreeii nnyyiillaattkkoozzaatt
„A Dunakanyar jobb partján, illetve a Szentendrei-szigeten lé-

võ települések önkormányzatai jelentõs erõfeszítéseket tesznek a
turisztikai, illetve hivatásforgalmi célokat is szolgáló kerékpár-
utak, a kerékpáros turizmus fejlesztéséért.

A településeinken áthaladó, illetve idelátogató kerékpáros turisták
száma annak ellenére meredeken emelkedik, hogy úgy Budapest, mint
Bécs irányából, nincs összefüggõ kerékpárút, hosszú szakaszokon
csak az amúgy is túlterhelt 11-es számú fõútvonalon tudnak haladni.

A kerékpáros turizmus örvendetes fejlõdése, a kétmilliós fõvá-
ros közelsége még inkább szükségessé teszi az összefüggõ kerék-
párút meglétét.

Emellett a közel 100 ezres lélekszámú szentendrei járásban is
egyre nagyobb igény van a lakosság részérõl a hivatásforgalmi és a
rekreációs, szabadidõs célra is használható kerékpárútra egyaránt.

A Közép-Magyarországi Régióban lévõ településeink lehetõségei
rendkívül korlátozottak az Európai Uniós források elnyerésére, így
hiába vagyunk az ország második legkedveltebb turisztikai célpont-
ja, fejlesztésekre alig van lehetõségünk. Helyzetünkbõl adódóan
kormányzati segítség nélkül képtelenek vagyunk megvalósítani azt a
jogos elvárást, hogy minõségi, az egyre növekvõ igényeknek megfe-
lelõ szolgáltatást tudjunk nyújtani a több millió idelátogató részére.

Az összefüggõ kerékpárút kiépülésével jelentõs multiplikációs
folyamatok indulnának be, élénkülne a turisztikai vállalkozások
forgalma, újak jönnének létre, új munkahelyeket teremtve.

Véleményünk szerint a Dunakanyarban kerékpározók számá-
nak látványos emelkedése megkerülhetetlenné teszi az EuroVelo 6
projekt Pest megyei szakaszának kiemelt prioritásként kezelését.

Mi, az érintett települések vezetõi kérjük Varga Mihály minisz-
ter úr közremûködését a Visegrád - Budapest közötti EuroVelo 6
kerékpárút szakasz mielõbbi, egy ütemben történõ sikeres megva-
lósítása érdekében.

Egyben kérjük miniszter úr támogatását és segítségét, hogy az
említett szakasz - ami több országos jelentõségû, kiemelt turiszti-
kai látványosság úti célja is - kiépítése a támogatási ciklus elsõ
felében megvalósulhasson!

Szentendre, 2015. szeptember 5.”

A nyilatkozat aláírói:
Félegyházi András polgármester, Visegrád 

Schuszter Gergely polgármester, Dunabogdány 
Nádasdy-Csontos Elek polgármester, Kisoroszi 

Sajtos Sándor polgármester, Tahitótfalu 
Németh Miklós polgármester, Pócsmegyer 
Loszmann János polgármester, Leányfalu 

Molnár Zsolt polgármester, Szigetmonostor 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Szentendre 

Rogán László polgármester, Budakalász 
Bús Balázs polgármester, Budapest III. kerület, 

Óbuda-Békásmegyer
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Kárpátalján 99 olyan is-
kola mûködik, ahová ma-
gyar anyanyelvû gyerme-
kek járnak. Ezekben az
intézményekben szep-
temberben 2000 elsõs
kezdte meg tanulmányait.
Õk valamennyien aján-
dékba kapták az elsõ osz-
tályban szükséges tan-

szereket. Az iskolakez-
dést támogató akció kü-
lönlegessége, hogy az
adományozó szerveze-
tek nem vizsgálták a
családok rászorultságát.
Abból indultak ki, hogy
az ukrán nemzeti valuta
összeomlása után kiala-
kult helyzetben Kárpát-
alján valamennyi gyer-

meket nevelõ családnak
jelentõs segítséget je-
lent, ha az iskolakezdés-
sel járó kiadásokat nem
nekik kell állniuk. A
2000 csomaghoz szük-
séges kellékeket Kárpát-
alján vásárolták meg az
akció szervezõi, az ado-
mányok értéke mintegy
6,5 millió forint, ebbõl

ötmillió forint volt a III.
kerületi Önkormányzat
adománya. A csomago-
kat a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövet-
ség közremûködésével,
a helyi tantervek és elõ-
írások figyelembevéte-
lével állították össze.

A tanszercsomagokat
szeptember 1-jén a kár-

pátaljai Aknaszlatina
magyar nyelvû általá-
nos iskolájának tanév-
nyitó ünnepségén jelké-
pesen adta át Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere és
Gyõri-Dani Lajos, a
Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat ügyvezetõ
alelnöke.

Helyi adók befizetése szeptember 15-ig
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyi adók (építményadó, te-
lekadó, magánszemély kommunális adója), valamint a gépjármû-
adó második félévi befizetési határideje: 2015. szeptember 15.
Befizetéseiket az év elején postázott számlaegyenleg-értesítõ-
höz, illetve határozathoz mellékelt csekken, vagy az alábbi szám-
laszámokra történõ utalással teljesíthetik.
Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009.
Telekadó számlaszám: 12001008-00107221-00100000.
Kommunális adó számlaszám: 12001008-00131713-04800008.
Gépjármûadó számlaszám: 12001008-00140579-00100005.
Amennyiben kérdésük merülne fel a fizetendõ adókkal kapcsolat-
ban, forduljanak bizalommal adóhatóságunk ügyintézõihez, akik

készséggel állnak rendelkezésükre (adóügyi fõosztály, 1034 Bu-
dapest, Zápor utca 27. ügyfélfogadási idõben, hétfõn: 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 13 óráig) személyesen,
vagy látogassanak el az alábbi linkre, melyen elérhetõk az egyes
adónemekkel kapcsolatos legfontosabb információk:
http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/hivatal/szervezeti-felepites/
adougyi-foosztaly/
Az adótitkokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel
a személyes ügyintézéshez magánszemélyek esetén személy-
azonosításra alkalmas igazolvány, gazdasági társaságok esetén
aláírási címpéldány, meghatalmazott útján történõ ügyintézés
esetén meghatalmazás is szükséges. Telefonon a számla-egyen-
legrõl információt nem áll módunkban kiadni.

III. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Fõosztály

A találkozót Vietnam nem-
zeti ünnepe alkalmából
(szeptember 2-án kiáltot-
ták ki függetlenségüket)
tartották. A polgármeste-
rek tárgyalásán közös pro-
jektekrõl is szó esett.

B ús Balázs polgár-
mester a Son-Tay-i

örökségvédelem területén
közösen megvalósítható
rekonstrukció lehetõségé-
rõl beszélt. A vietnami-
magyar együttmûködés-
nek egy lehetséges formá-
ja a III. kerületben egy ki-
állítótér létrehozása, mely
az Óbudai Kulturális

Központ koordinációjá-
val valósulhat meg. Azt is
felvetette, hogy az egész-
ségügy, oktatás vagy a tu-
rizmus terén szakmai ta-
pasztalatcserére is sor ke-
rülhetne a két város szak-

emberei között. Dang Vu
Nhat Thang polgármester
egyetértett ezzel, hozzáté-
ve, hogy ezek a projektek
mindkét fél javát szolgál-
ják. A tárgyaláson ugyan-
csak szorgalmazta a mû-

emlékvédelem területén
az együttmûködésben rej-

lõ lehetõségek minél jobb
kihasználását.

ANémet Nemzetiségi
Önkormányzat és a

„Braunhaxler” Egyesület
minden hónap utolsó
szombat délutánján 15-tõl
17 óráig vár minden ér-
deklõdõt a Szõlõ utca 72.
szám alatti klubhelyiségé-
be, a Tritsch-Tratsch Tref-
fen – Terefere partira. A
rendezvény célja, hogy
Óbuda-Békásmegyer la-
kói jobban megismerhes-
sék az egykor itt élõ svá-
bok hagyományait, kultú-
ráját, szokásait. Remélik,

egyre többen lesznek,
akik közösen újra nézhe-
tik a régebbi rendezvé-
nyeikrõl készült videó-
felvételeket, vagy a német
nyelvû filmgyûjtemény-
bõl válogathatnak, lehetõ-
ség szerint németül be-
szélgethetnek, használhat-
ják német nyelvû könyv-
táruk gazdag könyvanya-
gát, német nép- és mûda-
lokat hallgathatnak. Min-
denkit várnak szeptember
26-án 15-tõl 17 óráig
(Szõlõ utca 72.).

Vietnami delegáció Óbudán

Adomány tanszercsomag kárpátaljai kisiskolásoknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Terefere parti
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A fennállásának 50. évfor-
dulóját idén ünneplõ Csil-
laghegyi Általános Iskola
szeptember 1-jén tartott
tanévnyitóján Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyûlési kép-
viselõ köszöntötte a peda-
gógusokat, a diákokat -
köztük kiemelten a kisel-
sõsöket - és a szülõket. 

Asikeres múltra
visszatekintõ iskola

teljesítményét is méltatva
elmondta: az intézmény
fél évszázada  teremt ki-
emelkedõen jó környeze-
tet az idejáró gyerekek
tanulásához. - Az általá-
nos iskolai oktatásnak
meghatározó jelentõsége
van, hiszen gyermekeink
itt találkoznak elõször a

tanulással, a feladatokkal
és a számonkéréssel is -
jegyezte meg Varga Mi-
hály. - Olyan országot
kell teremtenünk, ahol
nyugodtan tanulhatnak,
boldogulhatnak és meg-
találják jövõjüket. Gyer-
mekeinket nem óvnunk
kell a nehézségektõl, ha-
nem olyan biztos tudást,
idõtálló értékeket és kö-
tõdést kell adnunk nekik,
amelyek birtokában ké-
pesek azokat legyõzni.
Nem kis feladat ez szü-
lõknek és tanároknak -
tette hozzá a miniszter,
aki minden érintettnek si-
keres iskolaévet kívánt
beszéde végén. 

A jubileumi tanév
programjairól Kurilla
Györgyi igazgató beszélt,

majd Tamás Ilona tanke-
rületi igazgató megnyi-
totta a 2015/2016-os tan-
évet. Az eseményen részt
vettek Kelemen Viktória
és Puskás Péter alpolgár-
mesterek.

Ösztöndíj pályázat
A 2015/2016-os tanévben is kiírják a „Jó tanuló, jó
sportoló” ösztöndíj pályázatot. A pályázati felhívást
és adatlapot szeptember 1-tõl keresse az önkormány-
zati honlapon (www.obudasport.hu), a www.obuda-
sport.hu oldalon valamint a tanintézményekben.

Tehetséggondozó szakkör 
az Árpádban

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2015-2016-os
tanévben is elindítják matematikából az ingyenes
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30
óráig tartják a gimnáziumban. Elsõ foglalkozás:
2015. szeptember 24. A szakkör munkájába év
közben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelentke-
zés nincs. Szakkörvezetõ: Számadó László.

Német tanfolyam
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a „Braunhaxler” Egyesület szervezé-
sében - megfelelõ számú jelentkezõ esetén - októ-
beri kezdéssel német nyelvtanfolyam indul. Jelent-
kezés, szintfelmérés, beiratkozás szeptember 21-
én és szeptember 23-án 17-tõl 19 óráig a Szõlõ ut-
ca 72. szám alatt.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Szeptember 29-én kezdõdik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel; Idõsebbek is elkezd-
hetik!” címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõ-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.) 

Óvodapedagógusi állás 
az Ágostonban

Az Ágoston Mûvészeti Óvoda/Kastély Tagintéz-
mény (1037 Budapest, Bécsi út 236.) pályázatot
hirdet 1 fõ óvodapedagógus állásra. Alkalmazási
feltételek: óvodapedagógusi fõiskolai végzettség, 5
év feletti szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság. Elõnyt jelentõ tapasztalat: né-
met nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
hangszertudás, mûvészi ágak iránti érdeklõdés. A
munkakör legkorábban 2015. november 1-jétõl tölt-
hetõ be szerzõdéssel. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2015. október 15. A pályázatok elbírálá-
sának határideje: 2015. október 20. A pályázatok
benyújtásának módja: postai úton. A pályázat tartal-
ma: fényképpel ellátott önéletrajz, óvodapedagógu-
si bizonyítvány másolata, elérhetõség megjelölésé-
vel. (Az állással kapcsolatban érdeklõdni lehet: Im-
re Napsugár tagintézmény vezetõnél, tel.: 06-70-
685-2251.) 

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány ál-
tal kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségi-
zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanít-
ják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon. www.obuda-matek.hu) Thalész-Kör 

M ozgással kísérve
mondókákat, nép-

dalokat hallgathatnak, ta-
nulhatnak, hangszerekkel
ismerkedhetnek a gyer-
mekek és szüleik az „Élõ
népzene a bölcsõdében”
elnevezésû programsoro-

zatban, szeptemberben,
októberben, november-
ben és decemberben. „A
virágzáshoz fontos a ko-
rai vetés” címet is kap-
hatná ez a rendezvény,
hiszen a népzene hallga-
tásával pozitívan befo-
lyásolják a kisgyermekek

anyanyelvi fejlõdését és
a beszéd indulását.

Várják a bölcsõdések
mellé azokat a kisgyer-
mekeket, édesanyákat,
akik még gyed-en, gyes-
en vannak. (Táblázat
lapunk elõzõ számának
11. oldalán.)

Élõ népzene a bölcsõdében 

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája
Ingyenes képzés indult az ötven éven felülieknek
szeptember 10-tõl a Zsigmond Király Fõiskolán. Az
ingyenes elõadássorozatot a fõiskola és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata szervezésében csütör-
tökönként 14 órától látogathatják a nyugdíjasok.
Várnak minden 50 feletti érdeklõdõt! (További infor-
máció jaszberenyi.jozsef@zskf.hu, cím: Zsigmond
Király Fõiskola, Kelta utca 2.)

Jubileumi tanévnyitó Csillaghegyen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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„A mese kitárja a képzelet világát, a zene har-
móniát ad. Ezek találkozásával nagy varázslatra
hívjuk a közönséget” - olvashatjuk a Danubia Ze-
nekar programfüzetében. - Szeretnénk, ha a kö-
zönségünk magára ismerhetne abban a tükör-
ben, melyben a zenemûvek segítségével a fel-
nõttkor gyermeki gyökereivel szembesítjük a
hallgatókat. Az egyes koncertek a gyermekkor
alapélményeit járják körbe: a Szabadság, Könny,
Játék és Mese hívószavak köré csoportosítottuk
az õszi félév rendhagyó mûsorait - mondja Hámo-
ri Máté, a zenekar mûvészeti vezetõje. 

G yermekek vagyunk-Hõsök vagyunk:
az Óbudai Danubia Zenekar ezzel a

címmel hirdette meg a 2015/2016-os bér-
letsorozatait. Az eddigiekhez hasonlóan
ebben a szezonban is tematikus koncertso-
rozatokkal jelentkeznek.

- A szeptember 22-én induló Zeneakadé-
miai-sorozatunk a Gyermekek vagyunk hí-
vónevet kapta. A koncertjeinknek egytõl-
egyig címet adunk, amelyek összefoglalják
az elõadások tematikáját, egyfajta mondani-
valót jelenítenek meg. Ezek a hívószavak
elõrevetítik az estek hangulatát, jellegét. 

Szabadság
Az elsõ est a szabadságról, a szabadság-

vágyról szól. A Két legenda Assisi Szent
Ferenc alakját is megidézi Liszt Ferenc,
aki maga is az önzetlenség legendás példá-
jává vált. Úgy vélem, valahol a szentté vá-
láshoz is egyfajta szabadság kell. Sok
egyéb mellett ezért esett választásom erre
a szerzeményre. Richard Strauss hõse, Till
Eulenspiegel más utakon járt ugyan, de õ
is sorsközösséget vállalt a társadalom peri-
fériáján élõkkel, s szabad akaratából vá-
lasztotta a kitaszítottak sorsát. Szabadság-
szeretete rendkívül irritáló lehetett, hiszen
minden tettével és gesztusával a szabadsá-
got korlátozni kívánó zsarnokságot leplez-
te le. Szabadságszeretetét még a halál sem
tudta letörni. S végül Beethoven Eroica-
szimfóniája. A mû, mely új pályára állítot-
ta a szimfónia mûfaját. A mû, mely példát
mutatott a konvenciók szabad kritikájára.

Játék
Az október 20-ai estet a Játék-nak szentel-

jük. Amikor egy mélységesen komolyan kez-
dõdõ zenemû váratlanul a legbanálisabb dal-
lamocskával folytatódik, joggal hihetjük azt,
hogy a zeneszerzõ szórakozik velünk. Ám
amikor kiderül, hogy nem ez történik, hanem
mindenrõl elfelejtkezve játszik, ahogyan csak
egy gyermek tud, az számunkra a legmaga-
sabb rendû szórakozás. Miként játszott halá-
losan komoly játékot Dohnányi Ernõ is, aki-
nek a Változatok egy gyermekdalra címû mû-
vét játsszuk majd. Stravinsky néhány mûvé-
ben a játék kizárólag szerencsejátékot jelent.

De óriási téttel. A Kártyajáték, ez a három le-
osztásból álló balettzene látszólag ártalmat-
lan, hiszen benne a zeneszerzõ csak a póker
iránti szenvedélyének állított emléket. A kö-
zönség ez alkalommal hallhatja majd Ligeti
György: Mysteries of themacabre és Milha-
ud: Ökör a háztetõn szerzeményét is. 

Könny
A következõ, november 24-ei koncert a

Könny téma köré szervezõdött. Schubert ál-
lítólag úgy gondolta, hogy a zene legmé-
lyebb természete szerint mindig szomorú.
És a vidám zene tulajdonképpen elképzel-
hetetlen. Ha a muzsika valóban a tökéletes-
ség foglalata, ha a zene világa egy ideális
világ illúzióját kelti, akkor a hallgatók elõtt
a zene leginkább a kielégíthetetlen vágya-
kozás tárgyaként jelenhet meg. A zene tehát
az elérhetetlenséget teszi érzékelhetõvé, s
mint ilyen, mindig fájdalmat és szomorúsá-
got fog kelteni, még akkor is, ha egy külö-
nösen vidám, duhaj tánc jelmezében jelení-
tik meg. Az is lehet, hogy Schubert csupán
arra utalt: a zene alkalmas arra, hogy olyan
helyzetekben beszéljen helyettünk, melyek-
ben már képtelenség szavakat találni. A
Goethe-ballada nyomán írt Schubert-dal
vagy a Friedrich Rückert elégiáit csokorba
gyûjtõ Mahler-dalciklus egészen biztosan
ilyen. Az esten felcsendül még J. S. Bach
Ich hatte viel Bekümmernis-kantátája is. 

Mese
A koncertsorozat az új évre is átnyúlik: ja-

nuár 12-én Ravel: Lúdanyó meséi és
Stravinsky: Tûzmadár-teljes balettmûvét
játssza a zenekar. A két zeneszerzõ meseze-
néje ugyanabban az idõszakban, 1909-1910-
ben keletkezett. A két mû zenéje és a balett

cselekménye, mintegy véletlenül, egy sor
ponton találkozik. Nem is oly távoli a rokon-
ság például Ravel magányosan bolyongó
Hüvelyk Matyija és a Sztravinszkij-balett va-
dászat közben eltévedt Iván hercege között, s
természetes, hogy mindkét balett madárzené-
je hasonló zenekari színekben pompázik. És
persze nem hiányozhatnak a tündérek vagy
az elvarázsolt hercegnõk, mint ahogy a tit-
kokkal és veszélyekkel teli csodálatos kert
sem. Mindkét darab grandiózus apoteózissal
zárul, hiszen minden jó, ha a vége jó! 

Koncertsorozatunk novemberben a Bu-
dapesti Music Centerben is folytatódik.
Három részbõl álló zeneszerzõ-portré so-
rozatokkal szeretné a Danubia Zenekar be-
csalogatni a mûvek hátterére és keletkezé-
sük kontextusaira nyitott közönséget.

Óbudára térve
- Óbudai iskolákban több alkalommal is

koncerteztek. Várható ennek folytatása?
- Komolyan felépített ifjúsági programunk

van. Kifejezetten az általános iskolás korosz-
tályra fókuszálunk. Szeretném, ha ez az
irányvonal a zenekar szellemi értelemben
vett zászlóshajója lenne. Óbudán kilenc isko-
lában adtunk koncertet, több száz gyerekhez
jutottunk el a zene hullámhosszán. Ezt a kül-
detés mindenképpen folytatni szeretnénk, hi-
szen nyitott fülekre találtunk. Célunk, hogy
minél több szenvedélyes rajongót nyerjünk
meg a klasszikus zene ügyének. 

- A városrészben hol találkozhat a zene-
karral a nagyközönség?

- Számos alkalommal adunk koncertet Óbu-
dán. Minden évben fellépünk az Óbudai Nyár
programjában, és hallhat bennünk a közönség
az újévi koncertünkön is, ami idén tervek sze-

Gyermekek vagyunk: Szabadság, Könny, Játék, Mese

Varázslatra hívja a közönséget 
az Óbudai Danubia Zenekar

FOLYTATÁS A 11. OLDALON
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Irodalmi Csillagdélután
Elkezdõdött az Irodalmi Csillagdélután elnevezésû
sorozat az új évadban a Csillaghegyi Közösségi
Házban. Andics Alpár amatõr fotómûvész „Négy év-
szak a mocsárosban” címû kiállítása nyílt meg
szeptember 9-én. A tárlat szeptember 18-ig látható.
* Ezt követõen Szarka István költõvel, az új békás-
megyeri telep õslakosával, számtalan ismert ver-
seskönyv szerzõjével beszélgetett Gyimesi László
író, költõ. Közremûködtek a Veres Péter Gimnázium
színjátszó növendékei.

Nõi duett
Szalai Katalin és Megyeri Krisztina mûveibõl „Duett
- két zeneszerzõnõ mûhelyébõl” címmel kortársze-
nei koncertet rendeznek szeptember 12-én 19 óra-
kor az Magyarországi Metodista Egyház Óbudai
Gyülekezetének Templomában (Kiscelli utca 73.).
Jegyek: a koncert elõtt a helyszínen, illetve elõren-
delés a krimegy@gmail.com e-mail címen. Jegyár:
1000 forint.

Kiállítás a Köviben
A Kézzelfogható Alapítvány „Hullámok fölött” címû
tapintható tárlatát Botos József közgazdász, ny.
egyetemi docens nyitja meg szeptember 13-án 18
órakor a Kövi Szûz Mária Plébánián. A templom
150 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítást
szeptember 14-tõl 18-ig irodaidõben; szeptember
19-én és 20-án 10-tõl 18 óráig látogathatják, ahol a
tájékozódást képzett látássérült tárlatvezetõk segí-
tik. (Elõzetes bejelentkezés, idõpont-egyeztetés a
06-20-284-0822-es és a 06-70-383-7766-os tele-
fonszámon. Cím: Szentendrei út 69-71.)

A fény születése
Rab-Kovács Éva Óbudán élõ grafikusmûvész fenti
címû kiállítása szeptember 19-tõl október 1-ig
(szeptember 20-a kivételével) látható a MOM Kultu-
rális Központ Reich Károly Galériájában az Ars
Sacra Fesztivál keretében. (Nyitva: 8-tól 19.30 órá-
ig, a XII. Csörsz utca 18. szám alatt.)

Zenés vasárnap délutánok
Az Óbuda-Hegyvidéki-Szentháromság Plébánia-
templom (Vörösvári út 110.) szeptember 20-án 17
órakor a Óbudai Zenés Vasárnap Délutánok soro-
zatának elsõ elõadásaként az Országos Széchényi
Könyvtár kórusát fogadja templomába. Karvezetõ:
Párkai Istvánné Eckhardt Mária.

A szentendrei úti felüljárón sé-
táltam a templom felé, meg-

állva néztem a Hármashatár-
hegy felé elterülõ panelerdõt és a
Duna felé meghúzódó kis háza-
kat. Felidéztem az eddig látott
fényképeket, rajzokat, melyek
megelevenítik a táj százötven év-
vel régebbi arcát. Gondolatban
eltûnik a hatsávos út, a felüljáró,
a szmogos levegõ, a villanyveze-
tékek kábelkötegei. Poros úton
lépkedek, lehet hallani a Duna
„morgását”, a falusi házak kert-
jeibõl az állatok rikoltozását, az
emberek beszédét, amit nem is
értek, mert horvátul, svábul szó-
lítanak meg, s talán magyarul
nem is tudnak olyan sokan itt
Óbudán. 

S észreveszem azt, amiért ide-
jöttem a képzeletem szárnyán: a
Mária nevérõl elnevezett frissen
felszentelt kápolnát, amit 1865-
ben építettek meg a szegény és gazdag emberek. Legyen egy olyan hely, ami nem
udvarház, nem raktár, nem csûr, hanem az Isten és ember találkozásának a há-
za, ahol az imádságban lehet a terhekkel, bûnnel megrakott lélek, és a templom-
ból kilépve lélekben erõsebben vagy minden tehertõl megszabadulva örülhet az
életnek.

Két év múlva megtörténik a kiegyezés, s felfordul a világ, megépül Budapest
mai arculata, az Országház, a Nagykörút, a földalatti, a Városliget, Harrer Pál
polgármester egyesíti Óbudát-Budapesttel. S hány találmány, hány emberi siker
jellemzi ezt az idõszakot, olimpiai sikerek, foci mérkõzések, léghajókat, repülõ-
gépeket csodálnak az emberek. A kicsi kápolnában megjelennek a könyörgõ
imák, amelyek férjekért, apákért és fiakért hangoznak el, hogy jöjjenek haza
frontról, fogságból, a háborúból. Ez hosszú évtizedekig tart, mert jönnek forra-
dalmak, még egy háború, a kitelepítés és a fojtogató kommunista diktatúra, ben-
ne egy szabadságharcnyi levegõ vétellel. A kápolna pedig állja a körülötte zaj-
ló történéseket, sõt bõvül, mert az emberek panaszaikra gyógyulást találnak az
oltár elõtt, Mária oltalmában.

Újra a felüljárón vagyok, s kérdem magamtól: Mit tudok én tenni, hogy e
templom újabb százötven évig megmaradjon? S közben pedig tudom a választ:
vigyem el én is gondjaimat, bajaimat, bûneimet, hálámat, örömömet Jézus elé.
Higgyem az Atya szeretetét és a Kövi Mária pártfogását. Kérjem Isten áldását
a szeretteimre és az életemre. Tehát menjek és találkozzam Istennel - a találko-
zás helyén, a templomban.

Kedves Olvasó engedje meg, hogy felkínáljam Önnek a találkozás lehetõségét
szeptember 13-án 11 órakor, mikor a búcsúi szentmisénk lesz, amelyet dr. Székely
János püspök atya fog tartani és megtisztel jelenlétével Bús Balázs polgármester,
Soltész Miklós államtitkár és László Tamás országgyûlési képviselõ s mellettük sok
jó szándékú és bûnbánatot keresõ mában élõ ember, akik százötven évért adnak há-

lát és könyörögnek áldá-
sért a jelenre és a jövõre.

Zsiga Péter 
plébános

150 éves a Kövi Szûz Mária Templom

rint karácsonyi lesz. Az Óbudai Társaskörben ugyancsak
rendszeresen találkozhatunk. A már említett gyermek-
koncertek mellett nagyon sokszor muzsikálunk idõsek-
nek. Itt kell megemlítenem, hogy nagyon jó a kapcsola-
tunk a kerület vezetésével, intézményeivel. Bús Balázs
polgármester személy szerint is nagyon sokat tett a zene-
kar boldogulásáért, cserébe mi komolyzenei élményt kí-
nálunk az itt élõknek. Nagyon jó az együttmûködésünk
az Óbudai Kulturális Központtal, a Társaskörrel, az Es-
ernyõssel és a Szociális Szolgáltató Intézménnyel, több
általános iskolával. Az önkormányzat jóvoltából tavasz
óta a Flórián mozi épületében otthonra leltünk. Itt próbá-
lunk, ebbõl a helybõl idõvel egy kulturális centrumot
szeretnénk kiépíteni. 

És a folytatásban
- Nagy izgalommal nézünk elébe egy különleges

programnak, melyet közösen szervezünk az Eser-
nyõs - Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs
Ponttal. Hamarosan új kiállítótermet adnak át, ahol
Haydn muzsika szól majd, a korabeli gasztronómiai
fogások kíséretében. 

(A Gyermekek vagyunk - koncertsorozat elõadá-
sai keddi napokra esnek, és 19.30 órakor kezdõd-
nek. Jegyárak: 4700, 3800, 3200, 2500 forint.
Jegy- és bérletvásárlás a www.odz.hu oldalon, va-
lamint a koncertek helyszínén. Közönségkapcso-
lat: 06-70-455-6814; 269-1178; toth@odz.hu;
info@odz.hu)

Szeberényi Csilla

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL
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A Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévõ fenti lakások
bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás Budapest Fõváros III. kerüle-
ti Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati
Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca
2.), az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. központjában
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.), valamint az
önkormányzat honlapján a www.obuda.hu olda-
lon megtekinthetõ. A pályázatra történõ jelent-
kezéshez nyomtatványok 2015. szeptember
11-tõl Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati
Irodájában átvehetõk. A pályázati nyomtatvá-
nyok beszerzése és a pályázaton való részvétel
ingyenes. 
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkor-
mányzati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés
közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai
alapján módosulhatnak.
A nyertes pályázónak vállalnia kell az elõre fi-
zetõs óra felszerelésérõl a közüzemi szolgálta-
tóval történõ szerzõdéskötést. A lakás bérbe-
adására vonatkozó szerzõdést a szerzõdéskötés-
rõl szóló értesítéstõl számított 30 napon belül
kell megkötni. A bérleti jogviszony 5 év határo-
zott idõre jön létre. A beköltözés várható idõ-
pontja a szerzõdéskötést követõ nap. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. ok-
tóber 2. 12.00 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodája.
A pályázatokat az egészségügyi, szociális- és
lakásgazdálkodási bizottság 2015 novemberi
ülésén bírálja el. A döntésrõl a szociális szol-
gáltató fõosztály a pályázókat írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes
vagyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015.
(II.16.) számú rendelet hatályba lépésével a
lakáspályázat kiírásának és elbírálásának
szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a
pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a
nyomtatvány kitöltésénél valamint a szüksé-
ges mellékletek csatolásánál ennek megfele-
lõen járjanak el!
Lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt szo-
ciális alapú pályázaton való részvétel általá-
nos szabályai:
1) Pályázaton részt vehet azon természetes sze-
mély:
a) akinek, illetve a vele együtt költözõ személy-
nek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonél-
vezeti joga, másik lakáson bérleti joga nem áll
fenn;

b) akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára
behajtható köztartozása;
c) aki a pályázat kiírását megelõzõ 5 éven belül
önkényesen nem költözött be önkormányzati
tulajdonban lévõ lakásba;
d) a pályázó, illetve a vele együttköltözõ sze-
mélyek közül legalább egy fõ legalább 6 havi
munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó igazolt jövede-
lemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a
lakásfenntartás várható költségeit;
e) vállalja, hogy a szerzõdés megkötésekor egy
havi bérleti díjnak megfelelõ óvadékot fizet;
f) a pályázó és a vele együtt költözõ személyek-
nek az egy fõre jutó nettó jövedelme nem ha-
ladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300%-át (85.550 Ft);
g) a pályázó és a vele együtt költözõ személyek
nem rendelkeznek olyan vagyonnal, melynek
együttes forgalmi értéke meghaladja az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
százszorosát. (2.850.000 Ft);
h) a pályázó vállalja az elõre fizetõs óra felsze-
relésérõl a közüzemi szolgáltatóval történõ
szerzõdéskötést.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályá-
zatot, 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 sze-
mély esetén a szobaszám felsõ határa fél szobá-
val nõ.
3) A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkoza-
tának tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás pályázati kiírásban rög-
zített sorszámát, szobaszámát, a pályázó esetle-
ges különleges igényeit és azok indokát;
b) a pályázó és családja (együtt költözõ szemé-
lyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági
kapcsolat megjelölését;
c) a pályázó nyilatkozatát saját és családja
(együtt költözõ hozzátartozói) jövedelmi és
vagyoni helyzetérõl, valamint jelenlegi la-
káskörülményeirõl;
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel
a pályázati kiírásban meghatározott feltételek-
nek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó
kötelezettségeket;
e) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy
az elmúlt öt évben részt vett-e és hány alkalom-
mal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pá-
lyázatokon.
4) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együttköltözõ szemé-

lyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, mun-
kaviszonyára, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyára és lakcímére vonatkozó
igazolásokat, nyilatkozatokat, okiratok má-
solatát (nevét, lakcímkártya szerinti lakcímét,
illetve tartózkodási helyét és személyazonosító
adatait);
b) fiatal házastárs pályázata esetén házastársak
részérõl a házassági anyakönyvi kivonat máso-
latát, élettársak részérõl az élettársi kapcsolatot
igazoló dokumentum másolatát;
c) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges
egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és
nyilatkozatokat;
d) a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az
elõre fizetõs óra felszerelésérõl a közüzemi
szolgáltatóval történõ szerzõdéskötést.
Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadásá-
ra nyitva álló határidõn belül becsatolt okirat-
ok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.
Az egy fõre jutó nettó jövedelem megállapítá-
sánál az együtt költözõ személyek valamennyi
jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiz-
tosítási-, szociális ellátások stb.) figyelembe
kell venni. A havi nettó jövedelem megállapítá-
sánál a pályázat beadását megelõzõ 6 havi
nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társa-
dalombiztosítási ellátások vonatkozásában a
kérelem beadását megelõzõ egy hónapról szóló
jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében
az állami adóhatóság által kiállított igazolást
kell benyújtani. Munkanélküliek esetében az il-
letékességi területükön lévõ Munkaügyi Kiren-
deltség igazolását nyújtsák be, ugyancsak a pá-
lyázat benyújtását megelõzõ 6 hónapról. Ha a
kérelmezõ elvált, válásról, gyermekelhelyezés-
rõl és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés
fénymásolata, igazolás a tartásdíj összegérõl.
5) Egy pályázó legfeljebb három lakásra
nyújthat be érvényesen pályázatot.
6) Érvénytelen az a pályázat:
a)  amelyet nem az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon adták be; 
b) amelyet hiányosan nyújtottak be; 
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben
vagy a pályázati kiírásban meghatározott felté-
teleknek. 
7) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) a rendelet keretei között az ESZLB határoz-
za meg;
b) a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fi-
atalok részére kell bérbe adni;
c)  a fiatalok részére történõ bérbeadás esetén
elõnyt élveznek a fiatal házasok.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottság

Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon való bérbeadására
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Takarítsuk ki Óbudát!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelten fontos feladatá-
nak tartja környezetünk, a kerület közterületeinek tisztán tartását.
Ez a törekvés azonban csak a lakosság együttmûködésével és
támogatásával valósulhat meg. Mindannyiunk ügye, hogy tiszta
és egészséges környezetben éljünk. Tegyünk a szemetelés, az il-
legális szemétlerakás, környezetünk szennyezése ellen!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 5-tõl 18-ig õszi
takarítási kampányt szervez.
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és õrizzük meg tisztaságát!
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközösségeket, civil szerveze-
teket, intézményeket, gazdasági társaságokat, hogy csatlakozza-
nak a takarítási kampányhoz!
A takarítási akcióban bármikor részt lehet venni október 5. és 18.
között. Az önkormányzat hulladékgyûjtõ zsákok biztosításával
segíti a közterületek takarításában résztvevõ közösségeket, a
legalább 5 magánszemélybõl álló csoportokat.
(Kérjük, részvételi szándékukat a zoldobuda@obuda.hu e-mail
címen jelezzék legkésõbb szeptember 30-ig.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Megnyílt Varga Mihály országgyûlési képviselõ III. kerületi irodája az
1036 Budapest, Bécsi út 77-79. szám alatt (a Nagyszombat utcánál).
Megközelíthetõ: a 160-as busszal, a 17-es villamospótlóval, HÉV-vel
(Szépvölgyi úti megállótól 5 perc séta). Tel.: 06(20)200-0017, nyitva
tartás: hétfõ–péntek 10-tõl 16 óráig

Óvodapedagógusok  felvétele
A Vackor Óvoda (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.) 2 fõ óvo-
dapedagógus munkakör betöltésére állást hirdet, megegyezés sze-
rint. Munkavégzés helye: Vackor Óvoda - Mókus Tagóvoda Budapest,
1036 Mókus utca 1.A szükséges okmányok: részletes, fényképpel el-
látott önéletrajz (az önéletrajzban fel kell tüntetni: személyes adatok,
végzettségek, munkahelyek idõrendben, motiváció); iskolai végzettsé-
get igazoló bizonyítvány; egyéb képzésekrõl szóló igazolások. Az al-
kalmazás feltétele: egészségügyi kiskönyv-tüdõszûrõ lelet; erkölcsi bi-
zonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). Elõnyt jelent a munkakör betöl-
tésénél óvodai gyakorlat. A jelentkezés benyújtásának határideje:
2015. szeptember 30-ig. A pályázat benyújtásának módjai: e-mail-
ben: arpad-o@kszki.obuda.hu; személyesen: dr.Wéber Attiláné intéz-
ményvezetõnél; postai úton: Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60.
Minden esetben elérhetõség (telefon, e-mail cím) megjelölésével.
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Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága
az önkormányzat tulajdonában lévõ fenti lakások bér-
beadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült mû-
szaki leírások Budapest Fõváros III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. központjában (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.), valamint az önkormányzat honlapján a
www.obuda.hu oldalon megtekinthetõk. A lakásokról
készült fotók - a pályázat benyújtásának határidejéig
- megtekinthetõk az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hon-
lapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történõ jelentke-
zéshez nyomtatványok 2015. szeptember 11-tõl
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetõk.
A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályáza-
ton 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 megkötésétõl
számított 90 napon belül a lakásra vonatkozó mûsza-
ki állapot meghatározásban részletezettek szerint a
felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben
a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogvi-
szony 10 év határozott idõre jön létre. A beköltözés vár-
ható idõpontja a szerzõdéskötést követõ nap. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október
2. 12.00 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.
A pályázatokat az egészségügyi, szociális- és lakásgaz-
dálkodási bizottság 2015 novemberi ülésén bírálja el.
A döntésrõl a szociális szolgáltató fõosztály a pályá-
zókat írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontár-
gyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II.16.) számú ren-
delet hatályba lépésével a lakáspályázat kiírásának és
elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük,
hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a
nyomtatvány kitöltésénél valamint a szükséges mel-
lékletek csatolásánál ennek megfelelõen járjanak el!
Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnyeré-
sére 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 együttköltözõ személyeknek az
egy fõre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje leg-
alább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át (42.750 Ft);
h) a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkezõ bérlõ csak költségelvû pá-
lyázaton 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 pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának
tartalmaznia kell:
a) a megpályázott lakás pályázati kiírásban rögzített
sorszámát, szobaszámát, a pályázó esetleges különle-
ges igényeit és azok indokát;
b) a pályázó és családja (együtt költözõ személyek) adata-
it és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését;

c) a pályázó nyilatkozatát
saját és családja (együtt köl-
tözõ hozzátartozói) jövedel-
mi és vagyoni helyzetérõl,
valamint jelenlegi lakáskö-
rülményeirõl;
d) a pályázó nyilatkozatát, hogy
90 napon belül vállalja a pá-
lyázati kiírás mellékletét képezõ
mûszaki állapotlapban meg-
határozott felújításokat átla-
gos, jó minõségben és a helyre-
állításhoz szükséges, kiírásban
meghatározott anyagi erõfor-
rásokkal rendelkezik;
e) a pályázó nyilatkozatát ar-
ról, hogy megfelel a pályáza-
ti kiírásban meghatározott
feltételeknek, továbbá, hogy
vállalja a lakásbérlettel járó
kötelezettségeket;
f) a pályázó nyilatkozatát a tekin-
tetben, hogy az elmúlt öt évben
részt vett-e és hány alkalommal
a III. kerületi Önkormányzat ál-
tal kiírt pályázatokon.
4) A pályázathoz mellékelni
kell:
a) a pályázó és a vele együtt-

költözõ személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére,
munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyára és lakcímére vonatkozó igazolásokat,
nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, lakcím-
kártya szerinti lakcímét, illetve tartózkodási helyét és
személyazonosító adatait);
b) fiatal házastárs pályázata esetén házastársak ré-
szérõl a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
élettársak részérõl az élettársi kapcsolatot igazoló
dokumentum másolatát;
c) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb
adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat.
Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadására
nyitva álló határidõn belül becsatolt okiratok/nyi-
latkozatok alapján hozza meg döntését.
Az egy fõre jutó nettó jövedelem megállapításánál az
együtt költözõ személyek valamennyi jövedelmét
(munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális
ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jö-
vedelem megállapításánál a pályázat beadását meg-
elõzõ 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni.
A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a
kérelem beadását megelõzõ egy hónapról szóló jöve-
delemigazolást, míg vállalkozók esetében az állami
adóhatóság által kiállított igazolást kell benyújtani.
Munkanélküliek 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.
5) Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat
be érvényesen pályázatot.
6) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyom-
tatványon adták be; 
b) amelyet hiányosan nyújtottak be; 
c) amely nem felel meg a helyi rendeletben vagy a pá-
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek. 
7) 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.
Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására
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A nagysikerû ismeretterjesztõ elõadássorozat
idén immár negyedik alkalommal jelentkezik
szeptember 21-én. Ezúttal az egészségügyi fe-
lelõsség témakörét járja körbe dr. Kovácsy
Zsomborral.

A Semmelweis Egyetemen és a Pécsi
Tudományegyetemen végzett orvos-

ügyvéd, egyetemi oktató szerint fontos a
felelõsség témakörérõl beszélni, mivel „az
egészségügyi tevékenység természeténél
fogva komoly felelõsségérzetet igényel” és
a „betegek általában nagyon keveset tud-
nak a jogaikról, illetve saját és az egészség-
ügyi dolgozók felelõsségérõl”. Ennek a
szakértõ szerint az az oka, hogy az emberek
egyfajta régi vágású hagyomány szerint
járnak orvoshoz, aki aztán megmondja mit is kell, és az szinte
szentírásnak számít. „Az immár tizennyolc éve készült magyar
Egészségügyi Törvény, ehelyett azt a szemléletet tükrözi, hogy ha
a beteg az egészségügyhöz fordul, az csak felajánlja a segítséget,
de a döntéseket a beteg hozza meg saját testével és egészségével
kapcsolatban” - magyarázta a szakjogász, hozzátéve, hogy az

utóbbi évtizedben kialakult egy fia-
tal értelmiségi réteg, amely nyelv-
és IT-tudása okán, saját betegségé-
rõl néha az ügyeletes orvosnál is
többet tud. „Erre a hozzáállásra vi-
szont az egészségügy nem készült
fel, és ezért gyakran frusztráltan re-
agál, pedig a jövõben vélhetõen
egyre gyakrabban találkozhatunk
jól felkészült betegekkel” - véli dr.
Kovácsy Zsombor.

Ezt elõsegítendõ a San Marco
Szabadegyetem következõ,
Együttmûködés vagy egymásra
mutogatás? címû elõadásán a
szakjogász olyan példákat szeretne

bemutatni, amelyek jól láthatóvá teszik a beteg és az egészség-
ügy felelõsségét, a felelõsségvállalás határait, ellentmondásait
és az egymásra mutogatás helyett az együttmûködés lehetõsége-
it. Mert - ahogy fogalmazott - „csak a beteg és az egészségügyi
dolgozók érdekazonossága esetén lehet sikeres a gyógyítási fo-
lyamat”. A hibákat nem szabad szõnyeg alá söpörni és a jogot
sem szabad csak adminisztratív tehernek vagy elnyomó eszköz-
nek tekinteni, mert jól használva segít a problémák megoldásá-
ban - fõleg, ha a hibalehetõséget is számba veszi az ember az
egészségügyi mûködés kapcsán.

A Bús Balázs polgármester fõvédnök-
sége alatt álló eseménynek hagyomá-
nyosan az Óbudai Kulturális Központ
ad otthont. A rendezõ Szent Margit
Rendelõintézet pedig továbbra is remé-
li, hogy nagyszámú közönséget érdekel
majd a szeptember 21-én 18 órakor
megrendezésre kerülõ elõadás, mivel az
igazi interdiszciplináris utazásra hívja az
érdeklõdõket egy olyan elõadóval, aki a
„sommás ítélet helyett mindig a lehetõ
legtöbb szempontot vizsgálja meg”.

Egészségügyi 
felelõsségrõl 
a San Marco 

Szabadegyetemen
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� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és monitort
vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-3761,
243-9401
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� 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

� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� 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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p
9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás.
Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347,
403-9357, 06(30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor. Tel.:06 (20)321-0601
� Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap,szifon,wc-
tartály,radiátor, csere javítás 06 70 642 75 26
� Társasházak közös képviseletét vállaljuk
kettõs aláírással, személyes, egyedi ügyfélfo-
gadással. Cégünk a III. kerületi Önkor-
mányzatnál regisztrált. Tel.: 0630/268-2265,
alecomteam@t-online.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klí-
maberendezések javítása. Hétvégén is hívható.
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)550-
0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempézés,
villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, -
javítás, kõmûves és asztalos munkák garanciá-
val. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, 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
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galé-
ria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalattal,
felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni vállal-
kozók, gazdasági társaságok könyvelését, bér-
számfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Lakásfelújítás, építkezés A-Z-ig. Ács, kõ-
mûves, burkoló, festõ, víz, fûtés, villanyszere-
lés, stb. Tel.: 06(30)479-2776
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
�Társasházak közös képviselete, kezelése, köny-
velése 25 év tapasztalata, szakképzettség, jogi, mû-
szaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu
� Vízvezeték-fûtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Nemzetközi horary konzulens diplomával,
20 éves tapasztalattal vállalok személyes, kér-
dõ, éves, havi elõrejelzést, tanácsadást. Tarot.
Tradicionális káldeusi asztrológia. Oktatás is.
Tel.: 06(70)244-2538
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� 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
� Álom Meditáció. Tanuld meg álmaidat tu-
datosan értelmezni, felhasználni. www.face-
book.com/AlomMeditacio, 06(20)313-5355

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-

rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531
�Kineziológia és lélekgyógyítás a jóllétért. Vá-
rom szeretettel! Bejelentkezés: 06(30)919-8848
� Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás
rendelése: Dunamed rendelõ, III. ker. Kiskoro-
na u. 20. Tel.: 387-1508
� Pedikûr-manikûr házhoz megy. Nyugdíjas
kedvezmény. Tel.: 06(20)806-7783

� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár,
Belsõ-Óbudán. Tel.: 06(20)801-7580
� Általános iskolás gyerekek délutáni-esti
felügyeletét, tanítását, kísérését vállalja nyug-
díjas pedagógus, Belsõ-Óbudán. Tel.: 06(20)
801-7580
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol, olasz, orosz korrepetálás, társalgás,
nyelvtani összefoglalás minden szinten. Tel.:
06(30)587-8329
� Angoltanítás, vizsgafelkészítés Kaszásdû-
lõn nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnõtõl.
Tel.: 242-6826; 06(30)722-1994
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol beszédcentrikus oktatás 25 éves
nemzetközi tapasztalattal kezdõtõl a felsõfo-

kig. Személyesen vagy Skype-on is. Ár: 3000
Ft/60 perc. Tel.: 06(70)244-2538
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com

� Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel.
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Autó felvásárlás! Használt, régi, roncs!
Forgalomból ingyen kivonjuk! A hét minden
napján.06(70)622-0123
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Garázsvásár szeptember 19-én és 20-án
12-tõl 18 óráig a Tarhos u. 98. szám alatt.

� Óbuda antikvitás üzletünk készpénzért
vásárol borostyánt, ékszereket, bútort, fest-
ményt, porcelánt, órákat, ezüsttárgyakat, lak-
berendezési tárgyakat és teljes hagyatékot.
(Kolosy piacnál az árkádok alatt.) Cím: 1036
Bp., Lajos u. 38. Tel.: 06(20)563-1491
� 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

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

� Szakszerû családfakutatást vállalok!
Hívjon bizalommal! 06(70)931-1070 
� 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
� Kézilányt felveszünk Kórház utcai piacra,
Viktória Ételbárba. Tel.: 06(70)617-0024

� Lehet megérné eladni lakását? Eladjuk,
munkadíj 3%, hívja irodánkat: 06209600600
� Szentendrén, szép, nyugodt környezetben
900 nm-es telek, kõházzal eladó. Érdeklõdni
lehet: 387-1647

� 19-20. századi magyar és régi külföldi
festmények, mûtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900.
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Ne-
mes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Festmény

� Csillaghegy legszebb utcájában (Kalá-
szi-köz) eladó egy 98 nm-es földszinti,
kertkapcsolatos, 12 éves lakás (nappali+2
szoba, nagy teraszok) teremgarázs-hellyel,
tárolóval: 61 millió forintért. Tel.:
06(20)211-8797

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

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

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben).
Gyermekbõrgyógyászat is. Melanóma szû-
rés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó 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

� „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

� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Bara-
bás Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,
06(70)280-0479

� Szakképzett kõmûves vállal teljeskörû
lakásfelújítást, hidegburkolást, dryvitozást.
Korrekt árak, garanciavállalással. Tel.:
30/832-88-44

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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ÁLLÁS . A Százszorszép Óvoda 1 fõ óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére hirdet állást, azonnali munkakezdéssel, ha-
tározott idõre 2016. június 30-ig. A munkavégzés helye: Száz-
szorszép Óvoda, 1032 Budapest, Reménység utca 6. Pályá-
zati feltétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat be-
nyújtásához szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellá-
tott önéletrajz;erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok; érvényes egészségügyi alkalmasság. A pályázat
benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. Elbírálás ha-
tárideje: 2015. október 30. A pályázat benyújtásának módja: e-
mail-en: remeny-o@kszki.obuda.hu; személyesen vagy postai
úton a Százszorszép Óvoda 1032 Budapest, Reménység ut-
ca 6. címre; minden esetben elérhetõség megjelölésével.

A Csillaghegyi Polgári 
Kör programjából

• Mustpréselés, must- és
borkóstoló szerepel a Csil-
laghegyi Polgári Kör Egye-
sület õszi elsõ programjá-
ban, melyet a Tolnai Ipar-
cikk Centrum parkolójában
tartanak szeptember 12-
én 8-tól 12 óráig.
• A Csillaghegyi találkozó
témája: Magyarország az I.
világháborúban. Az elõadó:
Raffay Ernõ történész, poli-
tikus szeptember 16-án 18
órakor a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban (Mátyás
király út 13-15.).
• Dr. Zsámboki Pál, Csillag-
hegy elsõ plébánosa és a
kommunizmus idején üldö-
zést szenvedett papok tisz-
teletére tartanak emlékmi-
sét szeptember 27-én 9 órai
kezdettel a Csillaghegyi Jé-
zus Szíve templomban.

A VIDÁM SZÍNPAD ÓBUDÁN. A hatvanéves múlttal rendelke-
zõ Vidám Színpadot, a jól megszokott kacagtató elõadásokat
már Óbudán kell keresni! Az EuroCenter adott helyet a társulat-
nak. Egy igazán különleges elõadással kezdõdik az új évad, a
Dumakabarénak nyilvános tv-felvétele lesz szeptember 17-én,
24-én, majd októberben is. Mûsorvezetõ, Beleznay Endre. „A
négy meztelen férfi” címû vígjátékot szeptember 19-én láthatja a
közönség Esztergályos Cecília, Beleznay Endre, Barabás Kiss
Zoltán, Végh Judit, Baronits Gábor fõszereplésével, amit Straub
Dezsõ rendez. Szeptember 27-én este az óbudai lakosok 20%
kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket erre az új elõadásra!
Szeptember 19-én egész napos rendezvényen a színház mû-
vészeivel, Götz Annával, Nyertes Zsuzsával, Böröndi Tamással
és Straub Dezsõvel is találkozhatnak a kerületiek.

obuda_2015_17.qxd  2015.09.10.  13:51  Page 23



2015. 17. számPályázat24

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgála-
tán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint,
pénztári órák hétfõn: 15-tõl 17.30, szerdán:
8.30-tól 12-tõl és 13-tól 16, csütörtökön: 8.30-
tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos
megnevezését valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat
és igazolnia kell a pályázati részvétel feltétele-
ként elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt (minden hónap utolsó
munkanapjának 12.00 órája) követõ 60 napig
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van
lehetõség, azok bontására minden hónap utol-
só munkanapján 12.00 órakor került sor az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyisé-
gében, melynek kiértékelésérõl a pénzügyi, tu-
lajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizott-
ság (a továbbiakban: bizottság) az azt követõ
ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget

annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: 
az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett;
az érintett vagy bármely helyiség tekintetében
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a
bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg;
a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három havi
összege);
3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfize-
tését bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog

biztosítására a bánatpénzt
befizetik. A bánatpénzt az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
pénztárában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) kész-
pénzben lehet letétbe he-
lyezni (pénztári órák hétfõn:
15-tõl 17.30, szerdán: 8.30-
tól 12 és 13-tól 16, csütörtö-
kön: 8.30-tól 12 óráig). A
bánatpénzt helyiségenként
kell letenni. Az eredmény-
hirdetést követõ nyolc na-
pon belül a nem nyertes pá-
lyázók részére a bánatpénzt
visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt
valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését kö-
vetõen az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat
kiírója fenntartja a jogát,
hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon,
zárt versenytárgyalást tart-
son, illetve, hogy a pályáza-
tot indokolás nélkül, részben
vagy egészében eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a

megszerzési díj teljes összegét a bizottság dön-
tésérõl történõ írásbeli értesítés kézhezvételét
követõ 8 napon belül az Óbudai Vagyonkezelõ
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 igé-
nyét a pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és
a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot el-
veszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyez-
tethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesí-
tési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-
3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. szep-
tember 1-jétõl a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a követke-
zõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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A 2014/2015-ös bajnoki
idényben az elõzõ éveknél
is sikeresebben szerepel-
tek az Óbudai Kaszások
utánpótlás csapatai. Az
akadémiai rangra emelt
szakosztály tervszerû, tu-
dományos alapokon nyug-
vó képzésének köszönhe-
tõ az eredményekben is
mérhetõ fejlõdés. A dr.
Neszmélyi Emil utánpótlás
vezetõvel folytatott be-
szélgetésbõl kiderül, mi-
lyen év végi bizonyítványt
kaptak a csapatok.

- Tudjuk, az akadémi-
ai rang kötelez. Miben
jelölték meg a képzés ál-
talános célját?

- Akadémiánk legfonto-
sabb feladata minõségi já-
tékosok képzése az élvo-
nalbeli csapatok és kor-
osztályos válogatottak
számára. E körben legfon-
tosabb eredményünk,
hogy Peringer Balázs
akadémiánkról a Szolnoki
Olaj NB1/A osztályos
csapatához igazolt 2015
elején és nyomban felnõtt
magyar bajnokságot is
nyert. Ez egyesületünk
számára nagy siker, hi-
szen ilyen játékosok kine-
velésére kevés klub képes.

Több csapattal 
az OB-n

- A Kaszásokban folyó
magas szintû képzés bizo-
nyítékaként több csapat is
kivívta az országos baj-
nokságban való részvételt.
Mely csapatoknak sikerült
a legjobbak közé jutás?

- Az U11 és U12 kor-
osztályban minden csa-
patunk, továbbá Kaszás
Minik (U11 fiú), gyer-
mek (U12 fiú), Kaszás
Girls Mini (U11 lá-
nyok), Kaszás Girls
Gyermek (U12 lányok),
serdülõ I. (U14 fiú).

- Már az elitbe kerülés
is elismerésre méltó
eredmény, hab a tortán,
ha ott valamelyik csapat
jól is szerepel.

- A Kaszás Minik érték
el a legjobb eredményt.
Erõs mezõnyben szerez-
ték meg a harmadik he-
lyet. A fiúk Balogh Zoltán
és Medve Milán edzõk ve-
zetésével négy mérkõzés-
bõl hármat megnyertek,
ez figyelemre méltó telje-
sítmény. A döntõbe jutá-
sért a Soproni Bivalyok
elleni mérkõzésen alulma-
radtak ugyan, ám a bronz
csatában bizonyították,
hogy állják a versenyt a

korosztályos elittel. Vi-
szont aggodalomra ad
okot, hogy a csapat játé-
kosainak harmada ezt kö-
vetõen augusztusban nem
edzett rendesen, sokat hi-
ányzott, sõt az edzõtábort
is kihagyta, mert az érin-
tettek valamit félreértékel-
tek az eredmény és a
munka összefüggésérõl. 

A lányok is 
kitettek magukért

- Hogyan szerepelt a
többi csapat?

- A gyermek I. (U12 fiú)
a mezõny elsõ felében

végzett. A következõ baj-
noki évben feljebb lépnek,
a serdülõk között indulnak,
közülük négyen mára a
korosztály legerõsebb ala-
kulatával edzenek. Van tar-
tása a csapatnak, sokra vi-
hetik még, ha nálunk ma-
radnak és sokat edzenek.
Dicséret illeti a Kaszás
Girls Mini (U11 lányok)
csapatát, akik meggyõzõ
játékkal a 10. helyen zár-
tak. Sokan nagyot fejlõd-
tek a nyáron, a csapat ered-
ményesen szerepelhet az
U12-es bajnokságban. Ka-
szás Girls Gyermek (U12

lány) kulturált, magas szín-
vonalú játékukkal elnyer-
ték a hazai kosárlabda élet
elismerését. Serdülõ I.
(U14 fiú): az ország leg-
jobb 16 csapata közé jutott,
õk sem adták alább az elõ-
kelõ 10. helynél. Az Aka-
démia további csapataitól
(U12, U13, U14 fiúk és lá-
nyok), valamint az idõsebb
csapatoktól a tavalyi átme-
neti évet követõen az elõt-
tünk álló szezonban várjuk
a minõségi eredményt,
melynek megalapozása el-
kezdõdött és jó úton halad.

Lovas A.

Arattak az Óbudai Kaszások

Eredményes évadot zárt a Kosárlabda Akadémia

A harmadik helyen végzõ Kaszás Minik fiú csapat

Szép környezetben, az egy-
kori téglagyár feletti domb-
oldalon lévõ golfpályán töl-
tött el emlékezetes másfél
órát egy húszfõs - többnyire
óbudaiakból álló - csoport.
Az Academy Golf Budapest
nyílt napra hívta a sportág
iránt érdeklõdõket, hogy né-
mi betekintést kapjanak a
golfjáték rejtelmeibe. 

Ezen az augusztus végi
napon térítésmente-

sen, oktató segítségével ki-
próbálhatták a két legfonto-
sabb technikai elemet, a tá-
volba ütést és a szakasz le-
záró lyukra ütést. Popovits
Endre oktató elõször az el-
ütõ helyekre vitte az érdek-
lõdõket, akik több keve-
sebb sikerrel nem csak elta-
lálták, hanem el is repítették

a kis labdát. A másik állo-
máson, a „greenen”, vagy
puttoló helyen már több
volt a sikerélmény, a lyukba
ütés - különösen közelrõl -

már senkinek nem okozott
megoldhatatlan feladatot. 

Kerek Fanni golf mene-
dzser elmondta, hogy az
akció célja a sportág be-
mutatása, a golfozás iránti
érdeklõdés felkeltése volt.

A kilencszakaszos tanpá-
lya a fõváros kedvelt ki-
kapcsolódási helyei közé
tartozik, száz körüli klub-
tag, ugyanennyi alkalmi
játékos szabadul meg napi
gondjaitól a város feletti

fákkal övezett területen.
Megelégedéssel tapasztal-
ta, hogy a nyílt nap részt-
vevõi remekül érezték ma-
gukat, a kezdeti ügyetlen-
kedés nem lohasztotta le
senkinek a kedvét. A kitar-
tó érdeklõdõk, illetve új je-
lentkezõk számára szep-
temberben is tartanak ha-
sonló ingyenes oktatást.
(Kapcsolat, információ a
www.academygolfbu-
dapest.hu weboldalon.) L

Golfrajongók nyílt napja 

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgála-
tán (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 le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázat részét
kell képezze a pályázó által benyújtott mûszaki
dokumentáció, mely legalább mûszaki leírást és
árazott, tételes költségvetést, alaprajzi változta-
tás igénye esetén ezen túl a meglévõ és a terve-
zett alaprajzot kell tartalmazzon.
A pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekin-
tetben, hogy tudomásul veszi, miszerint az in-
gatlan bérbe adására a nyertes pályázó számára
elõírt felújítási kötelezettséggel kerül sor. A
rendeltetésszerû használatot lehetõvé tevõ, el-
végzendõ felújítási munkák mûszaki tartalmát
és költségvonzatát a pályázati felhívás mellék-
letét képezõ, Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Mûsza-
ki Osztálya által készített helyszíni felmérési
jegyzõkönyv tartalmazza (letölthetõ szintén a
fenti honlapokról), a pályázat nyertese (leendõ
bérlõ) köteles ezen munkálatokat teljes körûen,
I. osztályú minõségben, saját költségén az adott
helyiség birtokbavételét követõ 60 napon be-
lül elvégezni. Leendõ bérlõ jogosult - legfel-
jebb a pályázatban meghatározott összeghatár
erejéig - költségeinek részleges, bérbeszámítás
útján történõ megtérítéséhez, a mindenkori ha-
vi bérleti díj 50%-ának mértékéig. A bérleti díj-
fizetési kötelezettség a felújítási munkálatok
mûszaki átadás-átvételi idõpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ kö-
zött kötendõ külön megállapodás keretében ke-
rül sor, mely tartalmazni fogja, hogy a bérbe-
számítás fenti összegben történõ érvényesítése
az elfogadott mûszaki tartalom teljes körû, I.
osztályú minõségben történt megvalósulása
esetén lehetséges, mely körülményt a mûszaki
átadás-átvételi eljárás során jegyzõkönyvileg is
rögzíteni kell.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-

lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos
megnevezését valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat
és igazolnia kell a pályázati részvétel feltétele-
ként elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt (minden hónap utolsó
munkanapjának 12.00 órája) követõ 60 napig
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van
lehetõség, azok bontására minden hónap utol-
só munkanapján 12.00 órakor került sor az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyisé-
gében, melynek kiértékelésérõl a pénzügyi, tu-
lajdonosi és vagyonnyilatkozat kezelõ bizottság
(a továbbiakban: bizottság) az azt követõ ülé-
sén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget
annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a
bérbeadó felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a
pályázó által megajánlott bérleti díj három havi
összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfize-
tését bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összege az óvadékba beszámításra
kerül);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.

A pályázat értéke-
lésénél a megaján-
lott bérleti díj alap-
ján történik a dön-
tés. A pályázaton
azon ajánlattevõk
vehetnek részt,
akik a bérleti jog
biztosítására a bá-
natpénzt befize-
tik. A bánatpénzt
az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. pénztá-
rában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca
7.) készpénzben le-
het 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 le-
tenni. Az eredményhirdetést követõ nyolc na-
pon belül a nem nyertes pályázók részére a bá-
natpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõ-
en tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás
nélkül, részben vagy egészében eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes ösz-
szegét a Bizottság döntésérõl történõ írásbeli érte-
sítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie,
hogy amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kéz-
hez vételét követõ 30 napon belül a bérleti szer-
zõdést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a
pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és a pályá-
zó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A helyiség megtekintéséhez idõpont egyeztet-
hetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-
3468-as, 430-3463-as). A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet kérni a
fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerült továbbá 2015. szep-
tember 1-jétõl a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Budapest, 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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Gyerekeknek és családok-
nak szóló távokkal, vala-
mint gazdag, színes prog-
ramokkal várta a mozogni
vágyókat a Szabadidõ,
Szeretem! programsorozat
elsõ õszi állomása.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatnak

elsõdleges célkitûzése a
„Mozgásban a város” ars
poetica szerint, hogy a
sport valamennyi társadal-
milag hasznos funkciója
érvényesüljön. Jelentõs
szerepe van az egészség-
megõrzésben, az ifjúság
nevelésében, a szabadidõ
hasznos és aktív eltöltésé-
ben. 2015-ben a szlogent
megtartva a legnépszerûbb
eseményeit megduplázta a
Szervezõ Óbudai Sport
Kft., Az Óbudai Futófesz-
tivál idei második, õszi
rendezvényét szeptember
6-án tartották a pünkösd-
fürdõi gáton. 

Az õszi fesztiválon a
meglévõ három táv még
két távval egészült ki, így
összesen öt távon (500 m,
1000 m, 2015 m, 7 km, fél-
maraton) lehetett a rajtvo-
nalhoz állni. Arövidebb tá-
vokon a szervezõk célja

volt a gyermekeknek mi-
nél több lehetõséget adni.
Akinek kedve volt a Mini a
Midi, vagy a Családi futa-
mon is rajthoz állhatott. A
gyerekeknek óriási él-
ményt nyújtott, hogy a csa-
láddal együtt tehették meg
a távokat, valamint az,
hogy az 500 méteres, 1000
méteres és 2015 méteres

távokon érmet kaptak. 
Akik nagyobb kihívás-

ra vágytak, választhatták
a hosszabb távokat. A pél-
damutatás nagyon fontos,
ezért minden esetben a tö-
megsport mellett elkötele-
zett, komoly eredménye-
ket elért sportolók indítot-
ták a futamokat. Megszó-
laltatta a rajtot jelzõ dudát
többek között Vaskuti Ist-
ván olimpia bajnok, a
Nemzetközi Kajak-Kenu
Szövetség alelnöke,
Paksy Tímea 9-szeres vi-
lágbajnok és 10-szeres
Európa-bajnok kajakozó,
Tóth Tamás úszó, kétsze-
res ezüstérmes par-
alimpikon, Ispánki Zoltán
ultrafutó és Volentér Ba-
lázs gokart versenyzõ.
Rengeteg értékes ajándék
talált gazdára, a távokon
összesen 42 díjazott kate-
gória szerepelt. Sokan él-
tek a versenyközpont
szolgáltatásaival és vették
igénybe az ingyenes
maszszázst, egészségügyi
szûrõvizsgálatokat, sport-
tanácsadást valamint a
sárkányhajózás adta kö-
zös evezés élményét.

Az óbudai sportrendez-
vényeken rendre több ezer

látogatót és sportolót sike-
rül megmozgatni. Az óbu-
dai lakosok szeretnek spor-
tolni és nyitottak a szabad-
idõs programokra, ezt bi-
zonyítja az idei második
Futófesztivál 1700 résztve-
võje és további sok száz ér-
deklõdõje, szurkolója, akik
maradandó sportélmény
szereztek.

Futófesztivál másodszor

Toborzó vízilabdás lányoknak
A III. kerületi TVE nemrég alakult vízilabda-szakosztá-
lya várja az úszni- vízilabdázni vágyó 2001-ben, vagy
késõbb született lányokat. Az edzéseket Kisteleki Dó-
ra világbajnok, többszörös magyar válogatott vízilab-
dázó vezeti. Az edzéseket a saját uszoda felépülésé-
ig a Vízmûvek békásmegyeri uszodájában (Királyok
útja 289.) tartják. Érdeklõdni lehet: 36-70-866-7822,
e-mail: vizilabda@tve1887.hu, tve@tve.1887.hu.
Weboldal: www.tve1887.hu

Négy idegenlégiós szerzõd-
tetésével vált véglegessé a
Vasas Óbuda csapatának
felnõtt kerete a következõ
szezonra. Két amerikai és
két brazil röplabdázó teszi
át a székhelyét a 2015/
2016-os idényre a Folyondár
utcába. 

A Vasas Óbuda kupa-
gyõztes és bajnoki

ezüstérmes nõi röplabda-
csapata sajtónyilvános
edzést tartott a Folyondár
utcai sportcsarnokban
szeptember 8-án. Az ese-
ményen mutatták be a nyil-
vánosságnak a csapat négy
új külföldi igazolását, az
amerikai Meredith Hardy-t
és Tess Rountree-t, valamint a brazil
Pully Klein-t és Jacqueline de Sousát.

Két amerikai játékos, Meredith
Hardy és Tess Rountree hazájuk egye-
temi bajnokságából érkeztek Budapest-
re, õk néhány hete már a Vasas csapatá-
val edzenek. Náluk is frissebb érkezõk
Brazíliából Pully Klein és Jacqueline
Rodrígues de Sousa, akik múlt hét pén-
teken írták alá vasasos szerzõdésüket.

Jókay Zoltán vezetõedzõ taktikai va-
riációs lehetõségei így hatványozottan
nõni fognak a következõ szezonra,
mind a nemzetközi (Challenge-kupa,
MEC), mind a hazai színtéren.

Meredith Hardy (Egyesült Államok):
22 éves, 185 centiméter magas center.

Az East Tennessee
State University
tanulójaként vég-
zett idén nyáron,
az egyetemi röp-
labda-csapat húzó-
játékosa volt, szá-
mos iskolai rekor-
dot tart.

Tess Rountree (Egyesült Államok):
22 éves, 187 centiméter magas szélsõ
ütõ. Illinois államból, a Principa Col-
lege-ból érkezett a Vasas Óbudához.
Az egyetemi csapatból elsõ évétõl
kezdve kiemelkedett, végzõsként a li-
ga legértékesebb játékosának (MVP)
is megválasztották.

Pully Klein (Brazília): 29 éves, 185
centiméter magas szélsõ ütõ. A brazil
elsõ osztályú Maranhao Volley csapa-
tából érkezik, elsõ európai szerzõdését
írta alá a Vasas Óbuda csapatával. Ha-
zájában nagy népszerûségnek örvend,
a catarinai játékok kétszeres bajnoka,
a Paulista bajnokság ezüstérmese. Sta-
bil nyitásfogadása mellett dinamikus
támadójátékával keltette fel a stáb fi-
gyelmét.  

Jacqueline de Sousa (Brazília): 29
éves, 184 centiméter magas feladó.
Brazil bajnok, sokszoros korosztályos
válogatott, és hazájában ötszörös baj-
noka a catarinai játékoknak. Tavaly
román bajnoki címet ünnepelhetett a
Blaj Alba csapatával.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Balról jobbra: Tess Rountree, Meredith Hardy, Jacqueline
de Sousa és Pully Klein

Kerékpáros túra a „Vándorokkal”
A Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub Keviczky József
emlékére szeptember 13-án rendez kerékpáros teljesít-
ménytúrát 35, 70 és 120 kilométeres távon. Nevezni a túra
napján 8-tól 9.30 óráig lehet a békásmegyeri McDonald’s
étterem elõtt, mely egyben a rajtpont is. A résztvevõk a 120
kilométeres tekerésen a Kisoroszi-Visegrád-Esztergom-
Két-bükkfa nyereg útvonalat járják be.

Minõségi erõsítés a Vasasnál
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) (továbbiakban: Kiíró) 

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet 
a Magyar Állam tulajdonában álló (tulajdonosi joggyakorló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.), a Kiíró bérletében lévõ Bérlemény albérletbe-
adás útján történõ hasznosítására, a sportról szóló, 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személy civil szervezetek számára, az alábbi feltételek-
kel, mely Bérlemény az alábbi 1. pontban leírt ingatlanokon fekszik.

1. Az ingatlanok adatai, az albérlet idõtartama:
a. Budapest III. kerület, 60081/2 helyrajzi számon nyilvántartott - Budapest III. kerület, Kossuth Lajos üdülõpart 17. - ingatlan (4/10 tu-
lajdoni hányad) - mely kerített, és nem rendelkezik a tulajdonosok által a természetbeni kizárólagos használatról szóló megállapodással,  

b. Budapest III. kerület, 60082 helyrajzi számon nyilvántartott - Budapest III. kerület, Királyok útja 33. - ingatlan,

c. Budapest III. kerület, 60083 helyrajzi számon nyilvántartott - Budapest III. kerület, Kossuth Lajos üdülõpart 15. - ingatlan.

Az ingatlanok, a 60081/2 hrsz. ingatlanon az ELMÛ Zrt. javára bejegyzett vezetékjog kivételével, per-, teher és igénymentesek.
A fent felsorolt ingatlanok albérletére együttesen lehet pályázni.
Az albérlet idõtartama

2015. október 16. - 2025. október 15.

2. Részletes tájékoztató:
A Pályázati dokumentáció a Kiírótól vehetõ át személyesen, vagy meghatalmazott útján Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3. szám alatti Ma-
gyar Sport Háza Irodaház Postázójában, munkanapokon 10 és 13 óra között a Pályázati felhívás megjelenésének napjától a pályázati ajánlatok be-
nyújtási határidejéig.
A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
A Pályázati dokumentációért a Kiíró ellenértéket nem számít fel. A dokumentáció átvétele feltétele az érvényes pályázat benyújtásának.
A pályázattal kapcsolatban kérdések az Ujlakan.Gabor@bmsk.hu e-mail címen tehetõk fel 2015. szeptember 17. (csütörtök) napjáig. A kérdésekre
adott valamennyi válasz 2015. szeptember 21. (hétfõ) napjáig megküldésre kerül valamennyi kérdezõ e-mail címére.

3. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazott értékelési szempont:  
A megajánlatott havi nettó bérleti díj összege alapján kerülnek rangsorolásra a pályázatok.
A pályázat nyertese: a legmagasabb havi nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összegû bérleti díjat tartalmazó érvényes pályázat.

4. A megkötendõ szerzõdés típusa: 
Határozott idõre szóló albérleti szerzõdés, melynek tervezete a Pályázati dokumentáció részét képezi.  

5. A helyszíni bejárás helye és idõpontja, a pályázatok benyújtásának helye, módja és határideje:
Helyszíni bejárás találkozási helye:

Budapest III. kerület, Királyok útja 33. 
Helyszíni bejárás idõpontja:

2015. szeptember 14. (hétfõ) 10.00 óra.
A fenti idõpontban a meghirdetett mindhárom ingatlan megtekinthetõ.

Pályázatok benyújtásának helye:
BMSK Zrt. Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza Irodaház Postázója).

Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt csomagolásban (borítékban, dobozban), 5 (öt) példányban (1 eredeti és 4 másolati példányban), személyesen, illetve meghatal-
mazott útján kell benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejárta elõtt. 
A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
A csomagoláson (borítékon, dobozon) szerepelnie kell a következõknek: pályázó neve és címe; „AJÁNLAT - A BMSK RÉSZÉRE A VOLT KSH TE-
LEP ALBÉRLETE PÁLYÁZATRA -  CSAK A PÁLYÁZATI HATÁRIDÕ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ
FEL!” felirat.
Kiíró az pályázatok átvételérõl átvételi igazolást ad.

Pályázatok benyújtásának határideje:
2015. október 01. (csütörtök) 14.00 óra.

Az ajánlattevõ a benyújtási határidõ lejáratát követõen pályázati ajánlatát nem módosíthatja, illetve nem vonhatja vissza.

6. A pályázatok bontásának idõpontja:
2015. október 01. (csütörtök) 14.00 óra.

A pályázatokat a Kiíró képviselõje zárt körben bontja fel.
Kizárólag az 5. pontban meghatározott feltételeknek megfelelõen benyújtott pályázatok kerülnek felbontásra.

7. A pályázatok értékelésének határideje:
2015. október 05. (hétfõ).

8. A pályázók értesítésének módja:
Valamennyi pályázót a Kiíró írásban értesíti a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 3 napon belül postára adott levélben.

9. A pályázat érvényességének feltételeit a Pályázati dokumentáció III.7.1. pontja tartalmazza.

10. Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást a Pályázati dokumentáció III.7.2. - 7.3. pontjai alapján eredménytelennek nyilvánítsa.
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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

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)

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete, a Kaszásdûlõ utcai Fidesz irodában
(Kaszásdûlõ utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügy-
véddel, minden hónap negyedik keddjén (legközelebb szeptember 22-
én) 17-tõl 19 óráig. Érdeklõdni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyûlési képviselõ megbízásából ingyenes jogse-
gélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19
óráig és dr. Kõvári Béla minden hónap harmadik csütörtökén 18-tól 20
óráig Varga Mihály országgyûlési képviselõ irodájában (Bécsi út 77-79.,
Bokor utca-Galagonya utca sarok). Bejelentkezés nem szükséges. Érdek-
lõdni a 06(20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• 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.
• 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.)
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-
tében, hétfõn 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus ut-
ca 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.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni a
06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí-
men lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)

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 17 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.)

15 éves a Sansz Ingatlanközvetítõ Iroda!
Farkas Zoltán ügyvezetõ, tulajdonossal beszélgetünk:

- Mióta mûködik a Sansz Ingatlanközvetítõ Iroda, mi a fõ tevékenységük?

- 2001-ben alapítottam az ingatlanirodát, néhány évet kivéve Csillaghegyen, a

Mátyás király úton mûködtünk. A válság minket sem került el, 5 évig otthonról

dolgoztunk, idén májusban költöztünk vissza eredeti helyünkre.

Fõ tevékenységünk a családi- és társasházak, házrészek értékesítése, valamint

foglalkozunk ipari ingatlanokkal és mindezek bérbeadásával is. Ügyfeleinknek

széleskörû tájékoztatást nyújtunk a nyilvántartásunkban szereplõ ingatlanokról.

Mindenkinek segítünk megtalálni az igényeknek leginkább megfelelõ otthont.

- Jelent-e valamiféle elõnyt, hogy ön is Csillaghegyen született, és azóta is itt él?

- Csillaghegyi születésû révén, jelentõs helyismerettel rendelkezem. Az ingatla-

nok nagy részét és a tulajdonosok zömét jól ismerem.  15 éves tapasztalatom

alapján talán kijelenthetem, hogy Csillaghegy ingatlanspecialistája vagyok.

- Mi az üzleti filozófiájuk?

- Mi nem csak üzletet látunk egy ingatlan értékesítése során, hanem azt szeret-

nénk elérni, hogy az eladó és a vevõ is elégedetten álljon fel a szerzõdés aláírá-

sa után és mosolyogva fogjanak kezet, hisz lássuk be, az életük egyik legna-

gyobb, legfontosabb döntésében nyújtunk segítséget!

- A csillaghegyieken kívül is vannak ügyfeleik?

- Meglehetõsen széles ügyfélkörrel rendelkezünk. Csillaghegy mellett Óbuda,

Rómaifürdõ, Békásmegyer-Ófalu és a környezõ településeken található ingatla-

nok közvetítésével is foglalkozunk.

- Vannak kedvezményes akcióik?

- Igyekszünk ügyfeleink kedvébe járni, a Sansz 15 éves jubileuma alkalmából

szeptember 15-tõl október 15-ig  a megszokott 3% helyett 2%-ért vállalunk

ingatlanközvetítést. 

A Csillaghegyi Sansz Ingatlanközvetítõ Iroda címe: 1039 Mátyás király út 17.

Elérhetõségek: tel.: 06-20/95-88-798. E-mail: sanszingatlan@t-online.hu.

Weboldal: www.sansz.ingatlan.com.

„Sansz- egy eséllyel több”

MEGJELENÉSÜNK

Lapunk következõ száma szeptember 25-én, pénteken jele-

nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók az obuda.hu

honlapon.

Megtekinthetõ KSZT
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti az érintet-
teket, hogy 2015. szeptember 11. és 2015. szeptember 28. kö-
zött a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépí-
tészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.) 
a Budapest III. kerület Bécsi út-Gelléri Andor Endre utca-
(16385/1) hrsz-ú közterület-Kolostor utca-Kiscelli utca által ha-
tárolt terület Kerületi Szabályozási Terve (KSZT) megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

Polgári Esték Békásmegyeren
„Magyar országot!” címmel a Polgári Esték Békásmegyeren elneve-
zésû rendezvénysorozat következõ elõadását szeptember 16-án 18
órai kezdettel tartják a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.), a Fidesz III. kerületi szervezete rendezésében.
Vendégek: Stefka István, a Magyar Hírlap fõszerkesztõje; Bencsik
András, a Demokrata fõszerkesztõje; dr. ifj. Lomnici Zoltán CÖF
szóvivõ, alkotmányjogász. (A belépés ingyenes.)
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