
Útlezárásokra kell számítani, mivel már-
cius 1-jén elkezdődtek a Heltaí tértől 
északra fekvő területen a munkálatok.

Az ország települései csatlakozhatnak a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésé-
ért létrejött globális összefogáshoz. 

Új honlapon regisztrálhatnak az április 
23-24-ei eseményre az érdeklődők. Új 
távokon is indulhatnak a versenyzők.
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Bike & Breakfast: először Óbudán
Bringás reggelivel várták a kerékpárral munkába 
indulókat február 25-én reggel három helyszínen, a 
kerületet átszelő Eurovelo6 kerékpárút mentén. Az 
akció minden hónap utolsó péntekén folytatódik.

Részletek a 12. oldalon

A Pais Dezső Általános Is-
kola először 2008-ban kapta 
meg az ÖKO-iskola címet, 
majd 2011-ben ismételten, 
idén január 30-ától pedig 
Örökös Ökoiskola  lett.

Hosszú évek kitartó 
és folyamatos mun-

kájának, tudatos környe-
zeti nevelésüknek kö-
szönhető az elismerés. 

Az iskola dolgozói példát 
mutatnak a környezetba-
rát szemléletben. Szelek-
tíven gyűjtik a hulladé-
kot, elem- és papírgyűjtő 
akciókat szerveznek. 
Céljaik elérése érdeké-
ben nagyon sok lehetősé-
get biztosítanak a diá-
kok, pedagógusok, dol-

gozók számára. Témana-
pokkal, projektekkel szí-
nesítik a tanítási órákat, 
délutáni foglalkozáso-
kat, pl. a víz világnapja, 
a Föld napja,  a környe-
zetvédelmi világnap al-
kalmából. Létrehozták a 
Zöld Diákparlamentet is.

Folytatás a 2. oldalon

A kommunista diktatúra áldo-
zataira emlékezett Tarlós Ist
ván főpolgármester, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
ta, valamint a kerületi pártok 
és civil szervezetek képvise-
lői a Katinyi mártírok emlék-
művénél február 25-én.

A most felnövekvő nem-
zedéket is emlékez-

tetni kell a történelem sötét 

időszakaira, hogy soha 
többé ne érvényesülhessen 
a gyilkos kommunista dik-
tatúra, bármilyen elneve-
zés köpönyege alatt is pró-
báljon visszatérni – mond-
ta Tarlós István a kommu-
nista diktatúra áldozatai-
nak emléknapján, a Kati-
nyi mártírok parkjában 
tartott megemlékezésen.

Tudósítás a 3. oldalon

A Vörösvári úti szak-
rendelőben egész-

ségnappal indult február 
27-én az idei „Egészség-
körút Óbudán” elneve-
zésű programsorozat. 
Ebben az évben 10 alka-
lommal szerveznek in-
gyenes egészségügyi szű-
rő vizsgálatokat a Szent 
Margit Rendelőintézet 
szakemberei.

Továbbiak a 4. oldalon

Örökös Ökoiskola

Ingyenes egészségnapok

Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira

Fotók: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról

Rendszeresen szer-
veznek kerékpártú-

rát a Hajógyári-szigetre 
az autómentes világnap 
alkalmából. Októberben 
kisállat-kiállítást, bemu-
tatót tartanak az állatok 
világnapjához kapcsoló-
dóan, az Elveszett Álla-
tok Alapítványnak a 
közreműködésével. Suli-
túrák alkalmával a pilis-
szentkereszti Szurdok-
ban vagy a Hajógyári-
szigeten a természettel 
ismerkednek tanulók, a 
pedagógusok irányításá-
val gyakorlati és elméleti 
feladatokat oldanak meg. 
Iskolai ökokert is van, 
amelyben különböző 
zöld ségeket termeszte-

nek, ezeket később főzé-
si alapanyagként hasz-
nálják technika órákon. 
Nagy hasznát vesszik a 
komposztálónak. Köz-
vetlen környezetüket fo-
lyamatosan szépítik, vi-
rágot, sövényt, fákat ül-
tettek az iskola előtt és 
az udvaron a szülőkkel 
együtt. A Gőtés-tónál 
gyakran összegyűjtik az 
eldobált szemetet. Az er-
dei iskola, a nyári kör-
nyezetvédelmi tábor fan-
tasztikus élményeket 
nyújt a gyerekeknek.

A civil szervezetekkel 
és a szomszédos öko-
iskolával is szerveztek 
közös programot, a „Tet-
tekkel a jövőért” mottó 
jegyében a Duna-part 

pünkösdfürdői szakaszát 
tisztították meg. Az 
Óbor-körrel és a helyi la-
kosokkal együttműköd-
ve „helytörténeti kaland-
túrát” szerveztek. Él-
ménybeszámolót hall-
hattak a diákok, és kiállí-
tást rendeztek egy an-
tarktiszi expedícióról. Is-
meretterjesztő progra-
mot tartottak „Élj úgy, 
mint egy fa!” címmel. 
Évente több alkalommal 
figyelemfelkeltő akció-
kat szerveznek a pazar-
lás és túlfogyasztás el-
len. Az iskolán kívüli 
környezeti nevelés fon-
tos része az Ófalu Kö-
zösségi Mintakert és a 
Tündérkert évszakon-
kénti látogatása is.

Örökös Ökoiskola a Pais 

„Fogadj örökbe 
egy zöldterületet!”

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a ke-
rület Környezetvédelmi Alapjának terhére – 
zöldfelület örökbefogadására lehetőséget adó 
pályázatot hirdet a fenti címmel a kerületben 
működő civil szervezetek részére.

Támogatható tevékenységek: a pályázat útján 
elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet 
működési területén, közterületen fekvő zöldfelü-
letek rendbetételére, kialakítására és megtisztítá-
sára, ezen belül növényültetésre, növénygondo-
zásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt 
esetben talajcserére), parképítési feladatok elvég-
zésére, valamint a rendbetett terület folyamatos 
gondozására, takarítására fordítható.
Az elnyerhető támogatás maximális összege 
200.000 forint.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, 
amely lehet az elvégzendő munka értéke is. 
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető 
a www.obuda.hu internetes oldalon, vagy be-
szerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 
2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő 
tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt Csikós-
né Mányi Júlia civil referens a 437-8645-es tele-
fonszámon, vagy a csikosnemj@obuda.hu e-
mail címen.
A beadás határideje: 2016. március 25. (pén-
tek) 12 óra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma március 25-én, pénte-
ken jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu honlapon.



32016. 5. szám ÖnkOrmányzat – EmlékEzés – Pályázat

A kommunista rendszerek áldozata-
inak szóló emléknapot az első Or-
bán-kormány vezette be 2000-ben, 
annak a napnak az évfordulóját kije-
lölve, amelyen letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták Kovács 
Béla kisgazda politikust, a második 
világháború utáni Magyarország 
egyik legjelentősebb kommunista-
ellenes szereplőjét.

Kovács Béla letartóztatása 
fontos határkő volt az 1945-

1947-es demokráciakísérlet tör-
ténetében. Az a nap, 1947. febru-
ár 25-e az első lépés volt azon az 
úton, amelyen a kommunista párt 
kiiktatta az ellenszegülőket, és 
meg indult a totális, egy párti dik-
tatúra felé. A későbbiekben a po-
litikai osztály elsorvasztása, a 
társadalom ellenállásának meg-
törése, az egyházak kivéreztetése 
és megalázása, valamint a közép-
osztály teljes szétzúzása is a kom-
munista diktatúra módszereihez 
és következményeihez tar tozott.

- Csak akkor számolhatunk el 
és le az elmúlt 69 esztendővel, 
ha minden áldozat méltó emlé-
ket kap, minden bűnöst nevén 
nevezünk, ha lehetséges, még fe-
lelősségre is vonunk – jelentette 
ki a főpolgármester.

Tarlós István felidézte, hogy 
2008-ban Bús Balázs polgármes-
terrel közösen kezdeményezték a 
katinyi mártírok előtt tisztelgő em-

lékmű felállítását. A Katinyi már-
tírok parkja arról a tragédiáról kap-
ta nevét, amelyben Sztálin paran-
csára az egykori szovjet titkosszol-
gálat a legszerényebb becslések 
szerint is több mint 15-20 ezer len-
gyel értelmiségit, valamint kato-
na- és rendőrtisztet végzett ki – fej-
tette ki a városvezető, aki a törté-
nelem egyik legnagyobb hamisítá-
sának nevezte, hogy a kommunista 

rendszer sokáig náci propagandá-
nak állította be a történteket, ame-
lyért Oroszország csak 1990-ben 
vállalta magára a felelősséget.

Világszerte körülbelül 100 
millióra teszik a vörös diktatúra 
áldozatainak számát, közülük 
több mint egymillióan Közép-
Európából kerültek ki. Mellet-
tük azonban azok is a rendszer 
áldozatának tekinthetők, akiket 
börtönbe zártak, vallattak, kí-
noztak, megbélyegeztek, vallási 
hovatartozásuk miatt üldöztek, 
továbbá megfosztották a tisztes-
séges élet lehetőségétől.

Tarlós István beszéde végén 
röviden kitért a migránsválságra 
is. - Tegyünk azért, hogy ne tör-
ténhessen meg, ami megtörtént 
a második világháború előtt, 
amikor mindenki sejtette, hogy 
nagy a baj, de mindenki becsuk-
ta a szemét, és senki nem akarta 
tudomásul venni, és tenni ellene 
– mondta a bevándorlás jelentet-
te problémákra utalva.

Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira

A megemlékezést követően Faludy György: Recski 
est című versét hallgathatták meg a jelenlévők, majd 
az emlékműnél koszorút helyezett el Budapest Fővá-
ros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgár-
mester, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevé-
ben Bús Balázs polgármester és Kiss Anita jegyző, a 
Fidesz III. kerületi Szervezete, a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom, a KDNP III. Kerületi Szervezete, a 
Lehet más a politika, a POFOSZ III. kerületi szerveze-
te, Budapest III. Kerület Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzata, a III. Kerületi Görög Önkormányzat, Óbu-
da-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zata és a Wysocki Légió, a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat, Budapest 3. Tankerülete, Óbuda-Békás-
megyer Ifjúsági Önkormányzata, a III. kerületi Fideli-
tas, az Óbudai IKSZ, valamint Óbuda-Békásmegyer 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.

Emlékév – könyvbemutató
A békásmegyeri kitelepítés 70. évfordulójára emlé-
kezve a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
„Braunhaxler” Egyesület az idei évet „2016 a Német-
országba kitelepített civil áldozatok emlékéve”-nek 
nyilvánította, Fővédnökségét Bús Balázs polgármes-
ter vállalta el. Az emlékév nyitó rendezvénye április 2-
án, 18 órakor lesz a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.), ahol kiállítással, ünnepi mű-
sorral és a „Szülőfalunk, Békásmegyer” című 
könyv magyar és német nyelvű reprint kiadásának 
bemutatójával emlékeznek a kitelepítettekre, az  itt-
hon  maradottakra,  a  szétszakított  családokra. 

Keresztútjárás
Az Óbuda-Hegyvidék  Szentháromság Plébánia, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület mindenkit vár Nagypénteken, 
március 25-én a német és magyar nyelvű kereszt-
útjárásra a Kiscelli Kálváriastációknál. Találkozó   
15 órakor a Kiscelli Múzeum bejáratánál.

Civil működési pályázat
A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratában 
lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infra-
struktúra, mind humán-erőforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2015. január 1. előtt bejegyzett és ott 
ténylegesen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a szervezetek, 
amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységü-
ket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a 
bíróság 2015. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, 
illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhető maximális támogatási összeg: 500 000 forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap – február 22-től – letölthető a www.
obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerezhető a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil refe-
rensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.). 
A pályázatról további információt nyújt Csikósné Mányi Júlia civil referens a 
437-8645-ös telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2016. március 25. (péntek) 12 óra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Fotók: Antal István
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A Szent Margit Rendelőintézet és 
Óbu da-Békásmegyer Önkormány-
zata 2016-ban is megrendezi az 
„Egészségkörút Óbudán” elnevezé-
sű programsorozatát, melyet az 
egészségmegőrzés jegyében 
2014-ben indított útjára.

Az egészségtudatos maga-
tartásra ösztönzés, a pre-

ventív gyógyítás minden egész-
ségügyi szolgáltató fő célkitű-
zései között szerepel. Az önkor-
mányzat célja, hogy az egész-
ségben eltöltött életévek számá-
nak növekedésével hozzájárul-
jon Óbuda-Békásmegyer, ezál-
tal közvetve Magyarország la-
kosságának megelégedéséhez.

Idén a Szent Margit Rendelő-
intézet szakemberei 10 alka-
lommal szerveznek ingyenes 
egészségügyi szűréseket a ke-
rület 8 különböző pontján, a 

szakrendelőkben és a közösségi 
házakban. Első alkalommal 
február 27-én a Vörösvári úti 
szakrendelőbe mehettek szűré-
sekre az emberek, majd március 
6-án Egészségnap „Nem csak 
nőknek” címmel folytatódott a 
szűrőprogram a Békásmegyeri 
Közösségi Házban. 

Legközelebb április 23-án 
és 24-én az Óbudai Futófesz-
tiválra (Pünkösdfürdő, Duna-
part) várják az egészségükért 
tenni akaró polgárokat. (Bő-
vebben a 27. oldalon.) 

Azok között, akik az Egész-
ségkörút Óbudán ingyenes 
szűrésein részt vesznek, érté-
kes, az egészségmegőrzéshez 
hozzájáruló ajándékokat sorsol-
nak ki.

Ingyenes egészségnapok

Fotók: Antal István
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Ki ne ismerné a mondást: „Lengyel, 
magyar két jó barát, együtt harcol s 
issza borát.” Ennek jegyében prog-
ramsorozattal várják az érdeklődőket 
a kerületi kulturális intézményekben 
márciustól.

Már a XI. században, a közös határvonal 
kijelölésekor véd- és dacszövetséget kötött 
Ferdeszájú Boleszláv és Könyves Kálmán, 
hogy közösen védjék érdekeiket a német 
császársággal szemben. Ez nem változott 
később sem, hiszen a két uralkodóházat 
szoros dinasztikus kapcsolatok fűzték ösz-
sze évszázadokon át. Lengyel segítségre 
később is számíthattunk, gondoljunk csak 
Józef Wysockira, aki egy egész lengyel lé-
gió élén vett részt az 1848-1849-es szabad-
ságharcban az oldalunkon, míg Bem tábor-
nok a Magyar honvédség egyik legendás 
főparancsnoka volt.
Éppen egy évtizede, 2006. március 24-én 
Lech Kaczynski lengyel és Sólyom László 
magyar államfő Győrben avatta fel ez első 
köztéri emlékművet, ahol a gyökereivel 
egymásba kapaszkodó két fa méltó módon 
szimbolizálja a két nép barátságát. Azóta 
évente váltakozva, hol Lengyelországban, 
hol pedig itthon ünnepeljük közösen ezt a 
napot. 2010-ben éppen Óbuda volt az ün-
nep helyszíne.
Idén, a kerek évfordulón az Óbudai Társas-
körben, az Óbudai Kulturális Központ há-
zaiban és az Esernyős Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Információs Pontban több 
programmal is adóznak az ünnepnek.

Az Óbudai Társaskör programja
Szervező: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata.
Időpont: 2016. március 18., 19 óra
Szilasi Alex (zongora) CHOPIN ESTJE
Műsor: Chopin – Liszt: Három dal (A vágy, 
A gyűrű, Bordal); Chopin: f-moll zongora-
verseny op.21 (zongoraötös változat).
A belépés ingyenes, de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött: informacio@obudaitarsas-
kor.hu

Esernyős Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Információs 

Pont programjai
Rajzpályázat III. kerületi alsó tagozatos 
iskolások számára, lengyel mese alapján
Mese: A farkas és a reggelije. (fordította: 
Kerényi Grácia). Leadási határidő: márci-
us 23. 
Díjátadó és kiállítás az óbudai gyermekrajz 
pályázat beérkezett műveiből.
Helyszín: Esernyős Kamaraterem. Díját-
adó: április 6., 17 óra.  Kiállítás: április 6. 
– április 30.

Kiállítás: Lengyel színházi és filmplakátok
Helyszín: Esernyős Kamaraterem. Kiállí-
tás: március 1. – március 31.

Lengyel ízek kavalkádja (ebédmenü)
Időpont: március 21., 23., 25. Helyszín: 
Esernyős Kávézó

Filmklub
Időpont: március 8., 18 óra: IDA (R.: 
Pawel Pawlikowski, fekete-fehér, feliratos, 
lengyel-dán filmdráma, 80 perc, 2013). Idő-
pont: március 22., 18 óra: WALESA – A 
REMÉNY EMBERE (R.: Andrzej Wajda)
(színes, feliratos, lengyel életrajzi dráma, 
127 perc, 2013)

Élőzene: Cosa Polska az Esernyős teraszán
Időpont: május 5., 18 óra. 

Egy kis gasztronómia: Sörkóstoló len-
gyel sörökből, sörismereti előadással
Időpont: június 10., 18 óra.

Irodalmi est: Kerényi Gráciáról a szüle-
tésnapján 
Időpont: szeptember 9. Előadó: Csisztai Gi-
zella polonista, Kerényi Grácia tanítványa.

Óbudai Kulturális Központ 
házainak programjai

Civil Ház
Esemény: március 15. Toborzó. 
A piac területe katonai táborrá alakul, lo-
vakkal, huszárokkal. 

Időpont: március 11., 16.30 óra
16.30 Kézműves foglalkozás, csákó-, pár-
ta- és kokárdakészítés, jelmezes fotózás.
16.45 Katonai toborzó és táncház a Göncöl 
Néptáncegyüttessel. Vendég: Wysocki Lé-
gió Hagyományőrző Egyesület.
17.30 Honvédek, hírszerzők, légionisták cí-
mű könyv portréiból nyílik kiállítás
Kovács István történész 1848-49-es sza-
badságharc lengyel résztvevőinek életraj-
zi lexikonát tavaly jelentette meg a Ma-
gyar Napló Kiadó. A kiállításon a lexikon 
néhány főhősének arcképcsarnoka látható.

A kiállítás megtekinthető március 31-ig 
a Ház nyitvatartási idejében.

Lengyel polcavató és beszélgetés Roman 
Kowalski nagykövettel
Időpont: március 21., 17.30. óra. A Nagy-
követség támogatásával, a Civil Ház egyik 
könyvespolca a két nép közös történelmét és 
barátságát bemutató könyveknek ad helyet. 
Az avatás után pódiumbeszélgetés Roman 
Kowalskival. A beszélgetést vezeti: Kovács 
Orsolya Zsuzsanna, újságíró, polonista.

Filmvetítés: Katyn
Időpont: március 30., 17 óra. 

Csillaghegyi Közösségi Ház
A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei 
– vetítéssel egybekötött előadás Kovács 
István professzor, történész, író, diplomata 
előadásában. Időpont: március 12., 17 óra.

Békásmegyeri Közösségi Ház
Kiállítás: 1956-2006 plakátokon (váloga-
tás a Magyar Plakát Társaság és a Lengyel 
Intézet anyagából, magyar és lengyel grafi-
kusok munkáiból.) A kiállítás megtekint-
hető: október 17. és november 3. között.

10. jubileumi Magyar-Lengyel Barátság Nap

Elmaradt túra új időpontban!
Az Összefogás Óbudáért Egyesület  min-
den érdeklődőt vár tavaszköszöntő gyalog-
túrájára, a Maróti-hegyekbe. Útvonal: Esz-
tergom autóbusz-állomás-Kálvária-hegy-
Kis-Kúria-hegy-a 2012-ben felújított Vaska-
pu menedékház (404 m)-Búbánat völgy-au-
tóbusz megálló. Táv: 10 km. Időtartam: 
megállókkal 4,5-5 óra, középnehéz túra. 
Találkozó: 8.25 órakor, Flórián tér Volán-
busz megálló, busz indul: 8.36 órakor. Ér-
kezés: Újpest-Városkapuhoz 16.40 órakor. 
Időpont: március 20. (vasárnap). (A túrá-
ra a +36 30 350 8359-es telefonszámon, 
vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-
mail címen lehet jelentkezni.)
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2015. évi engedélyek 
2016. március 31-ig, a 2016. évre kiadott engedélyek a kiadás 
napjától 2017. január 31-ig érvényesek (kivéve a gyermekszállí-
tási kedvezményt, amely a tanév végéig érvényes). Kérjük, hogy a 
kérelmek benyújtása előtt tájékozódjanak a www.obudaiparkolas.hu 
honlapon, az igénylések pontos menetéről! 
Az engedélyek igénylésére az Óbudai Kulturális Központban fel-
állított ideiglenes ügyfélszolgálaton is lehetőség van.
Azon III. kerületi lakosok részére, akik saját gépjárművükre vo-
natkozóan nyújtottak be 2015-ben kérelmet a 2016. évre vonatko-
zó lakossági várakozási hozzájárulás (lakcím szerinti övezet-
ben korlátlan időtartamra) és az övezeten kívüli kedvezmény 
(napi 90 perc) igénylésének ügyintézését megkönnyítette az Óbu-
dai Parkolási Kft. azzal, hogy postai úton küldte meg a 2016-os 
évre vonatkozó kérelem formadokumentumait. Ezáltal az ügyfe-
lek visszaküldhetik postai úton a kérelmet, vagy akár szemé-
lyesen is intézhetik a regisztrációjukat.
Amennyiben kérdésük van, kérjük, tájékozódjanak honla-
punkról, hívják Call Centerünket, vagy keressék fel az ügyfél-
szolgálatokat!
A postai úton beküldött kérelmek pozitív elbírálását a www.
obudaiparkolas.hu oldalon az Ügyfélablak igénybevételével vagy 
Call Centeren (+36-21-208-8002) tudják ellenőrizni.
A személyes ügyintézéshez minden esetben érdemes időpontot 
foglalni Call Centeren (+36-21-208-8002) vagy a honlapról (www.
obudaiparkolas.hu) elérhető Ügyfélablakon keresztül.
Az ideiglenes ügyfélszolgálat nyitva tartási rendje:
1032 Budapest, San Marco utca 81.
H-Cs: 7:00-19:00; P: 7:00-18:00; Sz-V: 9:00-17:00.
A Mozaik utcai ügyfélszolgálat nyitva tartási rendje:
1033 Budapest, Mozaik utca 7. földszint
H: 9:00-17:00; K: 9:00-17:00; Sz: 9:00-18:00; CS: 9:00-17:00; 
P: 9:00-16:00.

Pénztár kizárólag a Mozaik utcai ügyfélszolgálaton üzemel. A 
pénztár szerdán csak 9:30-tól üzemel, egyéb napokon pedig a 
nyitva tartási idővel megegyező időtartamban (pénztári ebédidő: 
12:00-12:30).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyes ügyek (pl.: pótdíj, egye-
di kérelem benyújtása) intézésére kizárólag a Mozaik utcai ügy-
félszolgálatunkon van lehetőség. Erről bővebben a honlapunkon 
tájékozódhatnak.

2016. március 31-ig érvényesek a 2015. évi parkolási engedélyek

A Gladiátor utcában, a Zsó-
fia utcában és a Ringató ut-
cában kezdődtek útépítési 
munkák február 29-én. Hús-
vétra megújul a Kecske ut-
cai feszület is.

Úgynevezett teljes pá-
lyaszerkezetű útfel-

újítást végeznek a Gladi-
átor utcában (a Zsófia ut-
ca és a Nádszál utca kö-
zött); a Zsófia utcában (a 
Gladiátor utca és a Rozá-
lia utca között); a Ringa-
tó utcában (a Gladiátor 
utca és a Rozália utca kö-
zötti szakaszon). A mun-

kálatok közel 3 ezer 
négyzetméternyi útfelü-
letet érintenek. Az útfel-
újításokat várható május-
ban fejezik be. 

A fenti útépítéseken 
kívül február 29-én 
kezdték a Kecske utcai 
feszület felújítását, ami-
vel húsvétig, március 27-
ig elkészülnek.

Útfelújítások
Márciusban több változás lesz a menetrendekben - ír-
ja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Az ünne-
pek és az iskolai tavaszi szünet miatt is érdemes figyel-
ni, hogy egy-egy napon melyik menetrend szerint lehet 
utazni. Több vonalon új idénymenetrendet vezetnek be, 
valamint óraátállítás is lesz.
Március 15-e, az 1848-as forradalom és szabadságharc év-
fordulója, majd a március 27-én és 28-án tartandó húsvét 
ünnepe miatt is változásra kell számítani a tömegközleke-
désben: március 14-én (hétfőn) a szombati, 15-én (kedden) 
a vasárnapi és ünnepnapi, 24-én (csütörtökön), 25-én (pén-
teken) és 29-én (kedden) pedig a tanítási szünetek alatt ér-
vényes menetrend szerint közlekednek a fővárosi járművek.
Március 15-én a fővárosban több, útlezárással is járó ren-
dezvényt tartanak. Emiatt számos járat útvonala változik.
Március 12-én (szombaton) több vonalon is új, sűrűbb kö-
vetést biztosító tavaszi-őszi menetrendet vezetnek be, pél-
dául a D11-es, D12-es, D13-as hajó és a 26-os busz vonalán. 
Érinti a kerületet, hogy jobb járatcsatlakozást biztosító menet-
rend-módosítás lépett életbe a március 1-jére virradó éjszaka a 
901-es és a 960-as busz, továbbá az 1-es villamos vonalán. (A 
változásokról részletesen a BKK oldalán lehet olvasni.)

Változó menetrendek

A 17-es villamos az Idegenvezetők Világnapján
Az elmúlt évek hagyományának megfelelően idén is 
csatlakozott a Budapesti Közlekedési Központ az Ide-
genvezetők Világnapjához. A rendezvény részeként  
február 28-án a 2-es, a 6-os és a 17-es villamos vonalán 
különleges, idegenvezetéssel egybekötött utazáson ve-
hettek részt az érdeklődők. A magyar nyelvű idegenve-
zetés részeként érdekességek hangzottak el a villamo-
sok útvonalán lévő épületekről, helyszínekről.

Fotó: Antal István
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Táncjáték a Hospice-ért
A Botafogo Táncegyüttes március 18-ai előadását az idén 25. születésnapját 
ünneplő Magyar Hospice Alapítvány javára ajánlja fel. A Botafogo Táncegyüttes 
nagysikerű kétfelvonásos táncjátékával, a Sakk című előadásával támogatja 
az óbudai székhelyű Magyar Hospice Alapítvány betegeinek ellátását. A társu-
lat a nézőket egy különleges utazásra invitálja, ahol az együttes egyedi táncos 
formanyelve által kiderül: az élet maga is egy nagy sakkjátszma – háború, küz-
delem, szerelem, ármány és játék. Minden jegyvásárló egy óra betegápolást 
ajándékoz az itt ápolt, gyógyíthatatlan betegeknek.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2010-ben helyi elismerést alapított civil 
szervezetek részére, melyet a képviselő-testület dön-
tése alapján „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” né-
ven adnak át 2013-tól.
Ki kaphatja a díjat?
Az, a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata területén bejegyzett civil 
szervezet, amely a kerület polgárai érdekében kifej-
tett tevékenységét kimagasló színvonalon, az általa 
nyújtott szolgáltatást igénybe vevők általános elége-
dettsége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.
Ki jelölhet?
Minden, III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező lakos vagy III. kerületi 
székhellyel rendelkező civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
Az elismerésben részesítendő civil szervezet nevét, 
székhelyének címét, a szervezet jegyzésére jogosult 
személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevő személy vagy szervezet nevét és lak-
címét, illetve székhelyének címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzju-
talommal jár. A díjazott szervezetről a képviselő-
testület dönt a civil és nemzetiségi bizottság javasla-
tának figyelembevételével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év szeptembe-
rében - a Civil és Nemzetiségi Napon – adják át. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2016. április 
29-ig (péntek) várják a következő címre: Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és 
Kulturális Főosztály, 1033 Budapest, Fő tér 4.
A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további 
információt Csikósné Mányi Júlia nyújt a 437-8645-
ös telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-
mail címen.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 

A hagyományokhoz híven 
idén is sokan igyekeztek segí-
teni az izombeteg gyermekek-
nek azzal, hogy jegyet váltot-
tak a Gyógyító Jószándék ala-
pítvány jótékonysági estjére, 
melynek az Óbudai Társaskör 
adott otthont február 21-én.

A program résztvevői 
összeköthették a kel-

lemeset a hasznossal: egy 
jó ügyet segítve meghall-
gathatták a Budapest Klez-
mer Band koncertjét. A 

szórakozás mellett olyan 
gyermekeknek segítettek, 
akiket a sors nem ajándé-
kozott meg a könnyed 
mozgás szabadságával. Az 
alapítvány a támogatói be-
vételből az izombeteg 
gyermekek hétköznapjait 
teszi könnyebbé és nyári 
táborozásukat támogatja. 

Kérik, aki teheti, szemé-
lyi jövedelemadójának 1 
százalékával is segítse a 
szervezetet, melynek adó-
száma: 18109726-1-41.   sz

Jótékonysági est 

Fotó: Antal István
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Czeglédy Gergő (MSZP) mi-
közben Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának 
Pénzügyi, Tulajdonosi és Va-
gyonnyilatkozat-kezelő Bi-
zottsága elnöke, egyben a 6. 
számú választókerület (a 
Szentendrei út-Bogdáni út-
Vihar utca-Vörösvári út és a 
Flórián tér által határolt terü-
let) önkormányzati képviselője. A po-
litikust az eddigi és a várható óbudai 
fejlesztésekről kérdeztük.

- Melyek azok az eredmények, 
amelyeket sikerült elérni a válasz-
tókörzetében az elmúlt évben?

- Vannak ennek a választóke-
rületnek vissza-visszatérő prob-
lémái. A legfontosabb talán a 
biztonság kérdése, mert sok az 
idős lakos, akiknek a biztonság-
érzete fontos. Ilyen még a hajlék-
talankérdés valamint a kutyások 
és nem kutyások közötti konflik-
tus is. Ezen túlmenően az elmúlt 
évben a parkolás kérdése is gon-
dot jelentett, ami mára meg-
nyugtatóan rendeződött. Sokan 
tartottak eleinte az új parkolási 
rendszertől, de aztán meggyő-
ződhettek arról, hogy azt, amit 
kialakítottunk Óbudán, az Buda-

pesten a leginkább 
megengedő, legtöbb 
kedvezményt tartal-
mazó megoldás. Az 
említett ügyekben si-
került megoldást ta-
lálni például a bizton-
ság helyzetében az-
zal, hogy telepítet-
tünk újabb négy biz-

tonsági kamerát a területen, illet-
ve a közeljövőben további kilenc 
kamera felszerelése várható. 
Mindez az itt lakók biztonságér-
zetét komolyan javíthatja. Sike-
rült segíteni a Szellő utcai lakók 
problémáin az ottani parkolási 
rendszer átalakításával, valamint 
játszótér-felújításra is sor került a 
Vö rös vári úti cikk-cakk házak 
mögötti területen. Partnerünk 
volt a rendőrség a Szentendrei úti 
éjszakai gyorshajtásos zavaró 
közlekedés megszüntetésében.

- Milyen fejlesztések várhatók 
az elkövetkezendő időszakban 
Óbudának ezen a területén?

- Egy régi probléma megoldá-
sa várható az úgynevezett „dom-
bos játszó” területén, amely a 
Derű utca mellett található. Itt a 
közösségi tervezés eredménye-
képpen, bevonva a lakosságot a 

tervezésbe, a hely jövőbeni funk-
cióját próbáltuk meg közösen ki-
találni. Három körben egyeztet-
tük a véleményeket a lakosság-
gal, miután meg is születtek a 
tervek. A megvalósítás útjában 
álló probléma, hogy a beruhá-
zásra forrást kell találni. Bízom 
benne, hogy prioritást kap az el-
képzelés, amely ezen a helyen 
létrehozna egy sportparkot, pihe-
nőhelyet és egy kutyafuttatót is. 
Ez a „dombos játszó” eddig neu-
ralgikus pontja volt a környék-
nek, mert rengetegen hord ták 
oda messzebbről is a kutyáikat, 
aminek a környékbeliek nem 
örültek. Olyan megoldás születik 
a tervben, hogy az „érzékeny” 
házaktól a lehető legtávolabb, 
körbekerítetten épül meg majd a 
kutyafuttató. Folytatni szeret-
nénk ezen túlmenően a többi rá-
szoruló játszótér felújítását is. 

- Mint a pénzügyekért is fele-
lős bizottság elnöke, hogyan lát-
ja a kerület idei költségvetését?

- A költségvetési bizottságban 
a szavazáskor is elmondtam, 
hogy a helyzetemnél fogva a 
költségvetésről háromféle aspek-
tusból tudok véleményt nyilvání-
tani. Az egyik, hogy a pénzügyi 
bizottság elnökeként részt vet-
tem a költségvetés elkészítésé-
ben. A másik nézőpont az MSZP-
frakció vezetőjéé, míg a harma-

dik a 6. számú választókerület 
képviselőjéé. Mindhárom hely-
zetből nézve igent mondtam a 
költségvetésre. A pénzügyi bi-
zottság vezetőjeként - politikai 
szempontokat nem ide sorolva - 
elmondható, ez egy olyan fej-
lesztési súlypontokat célul kitű-
ző költségvetés, amely csökkenti 
a pénzügyi kiszolgáltatottságot, 
mindezt úgy, hogy a szociális el-
látás színvonala növekszik. Fon-
tos szempont, hogy az elmúlt 
években sikerült sorra úgy zár-
nunk a pénzügyi éveinket, hogy 
jelentős pénzmaradvány keletke-
zett. Kockázatokat nélkülöző 
költségvetés ez, amely ezen túl 
jelentős fejlesztéseket is tartal-
maz. Politikai párt helyi vezető-
jeként, fejlesztéspártiként azt 
mondom, óriási fegyvertény, 
hogy a szociális ellátás színvona-
la emelkedik, miközben ez az or-
szágos környezetről nem mond-
ható el. Nem nagyon ismerek 
olyan kerületet sem, amely ennyi 
kulturális szolgáltatást, ennyi 
fesztivált, ennyi közösségi házat 
tart fenn a kerületieknek. Az em-
lített közösségi tervezésekkel pe-
dig készen állunk arra, hogy ha a 
fejlesztésekhez szükséges anya-
gi források rendelkezésre állnak, 
akkor megvalósítsuk az elképze-
léseket. 

Bodzay Zoltán

Hármas igen a költségvetésre

A február végi jobb időjárás beköszöntével bezártak az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által üzemeltetett ingyenes jégpályák mind Békás-
megyeren, mind pedig a Fő téren. Elbontották a jégpályát, amely csaknem 
három hónapig nyújtott korcsolyázási lehetőséget az óbudaiaknak

Gyászhír
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Simkó Rózsa, a III. ke-
rületi Erdőalja utcai Általános Iskola egykori igazgatója, majd a  
rendszerváltást követően több cikluson keresztül Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata Képviselő-testületének tagja, egyben az 
oktatási bizottság elnöke. Búcsúztatóját és temetését 2016. már-
cius 23-án 12 órakor tartják a kelenföldi Szent Gellért Plébánia 
és Urnatemetőben (XI. Budapest, Bartók Béla út 149.)

Fotó: Antal István
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Dr. Gáti József az űrro-
botika, az irányításel-

mélet, illetve a szabályo-
zástechnika kiemelkedő 
egyénisége, Prof. Bejczy 
Antal (a NASA Jet 
Propulsion Laboratory ve-
zető kutatója) életéről be-
szélt. Dr. Haidegger Ta-
más bemutatta az egyetem 
BARK-kutatásait és a ro-
botika területén elért ered-
ményeit. Az iRobottech-

nikai Központ kutatói és 
fejlesztői, – köztük Takács 
Árpád – az űrben is hasz-
nálható robotok alkalma-
zásáról beszélt, kiemelve a 
sebészeti és teleoperációs 
felhasználási lehetősége-
ket. Dr. Galambos Péter a 
XXI. század egyik nagy 
kérdéséről – az ember és a 
gép kapcsolatáról és jövő-
beli kihívásairól – tartott 
prezentációt. Takács Bence 

az oktatásban használható 
robot-alkalmazásokról be-

szélt: a LEGO-ból összeál-
lítható gépekről, a ROMO 
fiatalokat célzó robotjáról, 
a Nao humanoid robot 
programozási lehetőségei-
ről és interaktivitásáról.

Az előadásokat dr. 
Hirn Attila (MANT) zár-
ta dupla bemutatóval. Az 
első részben a sugárzás 
jelentette veszélyek földi 
és űrbeli különbségeiről 
és ezek kivédéséről be-
szélt, majd a magyar fej-
lesztésű Pille sugárzás-
mérő rendszerről, amit 
először Farkas Bertalan 
kozmonauta alkalmazott 

az űrben. A fiatalok nagy 
örömére interaktív bemu-
tatókkal zárult a szakmai 
program. Lehetőség volt 
megtekinteni működés 
közben a Nao robotokat – 
melyek táncoltak és be-
széltek az érdeklődőkkel 
–, a CALap sebészeti asz-
szisztenst demonstráció 
közben, valamint a KU-
KA önjáró mobil manipu-
látort. A Gateway to 
Space kiállítás március 
15-ig tekinthető meg a 
Millenárison. (További 
információ: http://www.
urkiallitas.hu)                sz

Óbudai Egyetem a Gateway to Space-n

Még látható az interaktív robot kiállítás
A LEGO-ból összeállítható gépekről, a humanoid robotok-
ról, a „gép-emberek” sebészeti alkalmazásairól is szó esett 
az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobot technika Központja 
(BARK) és a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) közös 
előadássorozatában, melyet a Millenárison, a NASA által 
támogatott Gateway to Space űrkiállításon tartottak. A be-
mutatókkal egybekötött prezentációk a magyar űrkutatás 
és a modern robotika viszonyáról és jövőjéről szóltak.
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Számítógépes ismeretek időseknek
Március 29-én kezdődik az „Ismerkedés a számí-
tógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhe-
tik!” elnevezésű tanfolyam következő kurzusa. Ér-
deklődni és jelentkezni Neubrandt Olginál lehet a 
06-30-221-4938-as telefonszámon.

A Csukás rajzpályázat eredményhirdetése
Mint arról hírt adtunk, a Pais Dezső Általános Isko-
la tanárai rajzpályázatot hirdettek a III. kerületi isko-
lásoknak, „Csukás István 80” címmel. A választha-
tó témakörök közt a nagy meseíró verseinek sze-
replői, a Pom-Pom mesék képzelt lényei, A téli tü-
csök emlékképei, Legkedvesebb jelenetem Csukás 
István meséiből és könyvborító készítés is szere-
pel. A rajzok beküldési határideje: március 31. A 
zsűri az első három helyezettet díjazza. Az ered-
ményhirdetés időpontja: április 8. 15 óra.

50 éves a Csillaghegyi Általános Iskola
1965. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a gye-
rekek és a tanárok előtt a Csillaghegyi Általános Is-
kola (régi nevén: Dózsa György utcai Általános Is-
kola) a Ráby Mátyás utcai Általános Iskola jogutód-
jaként. Az intézmény ebben a tanévben ünnepli 
fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi prog-
ramsorozatban április 29-én kötetlen beszélgetés-
re várnak mindenkit aki ide járt, vagy itt dolgozott 
az elmúlt 50 évben. A találkozót jó idő esetén az is-
kola udvarán, rossz idő esetén a tornateremben 
tartják. (Kérik, hogy a részvételi szándékot a 
talalkozo@csillagh-bp3.sulinet.hu e-mail címen, 
vagy a 368-6651-es telefonszámon április 20-ig je-
lezzék.)

Tehetséggondozó szakkör 
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2015-2016-os 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A 
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájá-
ba év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes je-
lentkezés nincs. Szakkörvezető: Számadó László.

1% 1% 1%
Az Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány az el-
múlt évben támogatóitól kapott 1 százalékból 
(171.098 forint), azt kiegészítve új hangszereket 
vett a fúvóstanszakon tanuló növendékeknek. Tá-
mogatásukat köszönik!

Korrepetálás általános- 
és középiskolásoknak, 

előkészítõk érettségizõknek 
Szaktanárok szakszerűen, nagy gyakorlattal oktatják 
az általános és középiskolai tanulókat matematikából, 
fizikából, kémiából, magyarból, történelemből. Lehető-
ség van mindennapos korrepetálásra, érettségizők in-
tenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétől az 
emelt szintű érettségi sikeres letételéig. Mód van közös 
tételkidolgozásra. Bukásmegelőzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. 
Elindul a központi írásbelire való előkészítés III., V., VII. 
osztályos tanulóknak. A diákokat minden délután és 
szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a taná-
rok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért napokon és 
időpontban (A jelentkezők a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámot hívhatják. További tájékoztató az interneten, 
a www.obudamatek.hu oldalon.)            Thalész-Kör

Budapest Főváros III. Kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata – 
a kerület Környezetvédelmi Alapja 
terhére – a környezettudatos nevelés 
elősegítése érdekében pályázatot 
hirdet a kerületben működő nevelési 
és oktatási intézmények részére.
Pályázható tevékenység: környezettu-
datos nevelést elősegítő tevékenység.
A pályázók köre:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat közigaz-
gatási területén működő óvoda;  általá-
nos vagy középiskola; a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz tar-
tozó általános vagy középiskolák ese-
tében az iskolát támogató alapítvány, 
egyesület is pályázhat.
(Egy intézmény esetében vagy az in-
tézmény, vagy civil szervezete nyújt-
hat be pályázatot.)
Az önkormányzati fenntartású óvodák 
tagóvodái külön-külön is pályázhat-
nak.
Pályázati feltételek:
A támogatás a következő tevékenysé-
gekre fordítható.
A környezettudatos gondolkodást nép-
szerűsítő, ismertető és erősítő céllal
• kirándulás, látogatás szervezése 

nemzeti parkokba, állatkertbe, vadas-
parkba, természetvédelmi területre;
• környezetvédelemmel, természetvé-
delemmel kapcsolatos helyszínek 
meglátogatása;
• környezetvédelmi oktatással kapcso-
latos tevékenység. 
A támogatás formája: egyszeri, vissza 
nem térítendő.
A támogatás mértéke: a pályázónként 
megítélhető legmagasabb összeg 
200 000 Ft.
A támogatás felhasználásának ideje: a 
képviselő-testület döntésének időpont-
jától 2016. december 31-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. március 25. (péntek) 12 óra.
Az adatlap hozzáférhető:
• az önkormányzat internetes honlap-
ján (www.obuda.hu); 
• a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján (1033 Budapest, Harrer 
Pál utca 2.)
• a polgármesteri hivatal oktatási osz-
tályán (1033 Budapest, Fő tér 4.)   
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben 
tájékoztatást ad Szathuryné Ruszthi 
Nóra a 437-8614-es telefonszámon, 
vagy a szathury.nora@obuda.hu e-mail 
címen.

Pályázat a környezettudatos nevelésért

Az önkormányzat Siófok-sóstói tá-
borába 6 turnusban várják az óbu-

dai iskolák, sportegyesületek, intézmé-
nyek által szervezett csoportokat június 
20-tól július 31-ig. A táborozási díj idén 
is 33 ezer forint/fő/hét. 

Az ár tartalmazza a szállást, a napi 4 
étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna, va-

csora), az útiköltséget, szabadidős- és 
sportprogramokat, valamint a strand-
belépőket. Emellett minden résztvevő 
egy „Sóstó visszavár!” feliratú torna-
zsákot kap ajándékba. (Érdeklődni a 
388-9770-es telefonszámon vagy a 
kovacs.bor bala@obudasport.hu e-
mail címen lehet.)

Táborozás a Balatonnál
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta, az Esernyős Óbudai Kulturális, Tu-
risztikai és Információs Pont, a This Is 
Melbourne Too kávézó és a Rozma-
ring Kertvendéglő összefogása nyo-
mán február 25-én 7-től 9 óráig elő-
ször tartottak kifejezetten kerékpáro-
soknak szervezett reggeli akciót, 
melyben a résztvevő helyszínek vala-
melyikére betérő bringások bőséges, 
tápláló reggeli csomagot és fényvisz-
szaverő matricát kaptak ajándékba.

A Fő téren található Esernyős 
felé kerekezők közül több 

mint 40-en döntöttek úgy, né-
hány percre megállnak, hogy el-
fogyasszák az ízletes olasz kávé-
ból, különböző ízek közül vá-
lasztható prémium perecből és 
organikus szőlőléből összeállí-
tott reggelit. Békefi Anna, az 
Esernyős ügyvezetője örömét 
fejezte ki az akció sikere és kö-
zösségformáló ereje miatt, és 
megjegyezte, hogy így külö-
nösen jó hangulatban telt a reg-
gel, de a tavasz beköszöntével 
még több kerékpáros vendégre 
számítanak majd.

A This is Melbourne Too-
ban az ínyenc kávé mellett 
frissen facsart narancslével és 
gazdag croissant kínálatból ki-
választható péksüteménnyel 
készültek a szervezők. Kósa 
Ákos, a Graphisoft Parkban ta-

lálható speciality kávézó vezetője 
elmondta, hogy a közel 50, kifeje-
zetten emiatt érkező vendégük 
lelkesen fogadta az akciót, és 
hasznos kezdeményezésnek tart-
ja ennek a sportnak és közlekedé-
si formának a népszerűsítését.

A Rozmaring Kertvendéglő 
csapata is csatlakozott a Bike & 
Breakfast akcióhoz. A Duna óbu-
dai partszakaszának egyik leg-
hangulatosabb éttermében is ká-
véval, gyümölcslével és péksüte-
ménnyel várták azt a körülbelül 
30 biciklist, akik Szabó Lajos, a 
vendéglő vezetőjének beszámo-
lója alapján üdvözölték a kezde-
ményezést, és várják a folytatást.

Bike & Breakfast: először Óbudán

Fotók: Antal István
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A WWF Magyarország felhí-
vást tett közzé, amelyben arra 
kéri az ország településeit, 
hogy csatlakozzanak a klíma-
változás hatásainak csökken-
téséért létrejött globális ösz-
szefogáshoz, de nem köti ki 
azt, hogyan tegyék! 
Önkormányzatunk kiemelt fi-
gyelmet fordít a környezetvéde-
lemre, ezért kerületi szinten 
egy közös pályázatot kívánunk 
benyújtani, ami valóban a helyi 
összefogást és az éghajlatvédel-
met képviseli, így nagyobb 
eséllyel pályázhatunk a Föld 
Órája Fővárosa 2016 címre.
Bármely kerületi magánszemély, 
csoport, egyesület, intézmény 
szervezhet Föld Órája eseményt, 
a lényeg, hogy ennek március 
19-én kell megtörténnie. Lehet 
akár egy gyertyafényes, fenntart-
ható menüt felszolgáló jótékony-

sági vacsora, városszintű zöldítési 
akció, energiahatékonysági ke-
rekasztal, egy zöld-suli, zöld-ovi 
kezdeményezés útnak indítása, 
vagy szinte bármilyen, kapcsoló-
dó közösségi városrendezési ese-
mény. Csak az a fontos, hogy kap-
csolódjon a Föld Órája szellemi-
ségéhez és céljaihoz, saját telepü-
lésük és az egész Föld fenntartha-
tó jövőjének szolgálatában.
Aki egyetért a program céljával 
és csatlakozni kíván a kezdemé-
nyezéshez, kérjük, hogy a Föld 
Óráját követően március 21-én 
12 óráig küldjék meg a doku-
mentációt a megadott e-mail 
címre. (zoldobuda@obu da.hu). 
A beérkezett munkákból fo-
gunk közös pályázatot benyúj-
tani a WWF Magyarországhoz.
A dokumentációnak tartal-
maznia kell:
Fotókat – jó minőségű, legalább 

160dpi felbontású fotókat (mini-
mum 10 db) –, amelyeket a WWF 
Magyarország számára haszná-
latra átadhatunk. A WWF Ma-
gyarország a fotókat saját belső 
dokumentációjában archiválja, 
azokból válogatást tesz közzé a 
fotókredit megjelölésével saját 
weboldalán, Facebook oldalán, il-
letve sajtókommunikációs anya-
gaiban. A pályázati anyaghoz 
csatolt fotókon szereplők vállal-
ják és tudomásul veszik, hogy a 
róluk készült képek ezeken a csa-
tornákon megjelenhetnek.
Rövid leírást az eseményről – 
legalább 300, de legfeljebb 600 
szó terjedelemben, amelyben ki-
térnek arra, hogy az esemény 
hány embert vont be; milyen ha-
tása volt/lesz (akár a város valódi 
kibocsátásának csökkentésére, 
klímaváltozással szembeni ellen-
álló képességére, akár a részt ve-
vő egyének szemléletformálásán 

keresztül a zöld életmódra); 
mennyire volt egyedi, innovatív, 
vagy kreatív a megvalósítás.
Elérhetőségeket (név, e-mail 
cím, telefonszám).
A WWF Magyarország a Föld 
Órája Fővárosa kihívás győzte-
seként egy települést díjaz a rang 
elnyerésével és a „A WWF Föld 
Órája Fővárosa 2016-ban” város-
névtábla átadásával. Emellett a 
WWF Föld Órája Fővárosa díja-
zottja és a versenyben részt vett 
települések pályaműveiből készí-
tett válogatást a WWF Magyar-
ország sajtókommunikációjában 
megjeleníti, eredményeiket saját 
jelentésében a nemzetközi Earth 
Hour kampánystábjának is el-
küldi, akik ugyancsak a mozga-
lom sikerkommunikációjában 
használhatják.
A wwf.foldoraja.hu weboldalon 
a programról további részletek 
találhatók.

2016. március 19-e a Föld Órája! 

Környezetünk védelme érdekében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az 
e-reuse Kft.-vel együttműködve meghirdeti a lakosság számára az elektro-
mos és elektronikai hulladékok háznál történő ingyenes begyűjtését.

A házhoz menő begyűjtés során azok számára is elérhetővé 
válik a szolgáltatás, akik nem tudják a már használaton kí-

vüli, nagyobb méretű elektronikai berendezéseiket a kijelölt 
gyűjtőhelyekre eljuttatni.  
A használaton kívüli elektronikai berendezésekért a begyűjtést végző 
e-reuse Kft. munkatársai házhoz mennek, amennyiben igényüket leg-
később március 18-ig jelzik az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
• a 260-5205-ös telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 6.30-15.30 
óra között, pénteken 6.30-13 óra között;
• az info@ereuse.hu e-mail címen a nap 24 órájában.
A hulladékokat április 6-án (szerdán) 12 és 18 óra között szállítják 
el a jelentkezők által megadott címről.
A begyűjtés során leadható minden olyan ép és egész gép, készü-
lék, amely árammal, akkumulátorral vagy elemmel működik.
Éljenek a lehetőséggel, óvjuk együtt környezetünket! 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Háznál gyűjtik az elektromos 
és elektronikai hulladékot

A Főkert Zrt. 
mu n k a t á r s a i 
február 17-től 
permetezik a 
budapesti fákat. 
A permetező-
szer a közelben 
parkoló autók-
ban semmilyen 
kárt nem okoz, 
az első autómo-
sáskor könnyű-
szerrel lemos-
ható. A fővárosi 
parkok és a fa-
sorok fáinak tél végi lemosó permetezése az éjszakai órákban tör-
ténnek, így a munkálatok nem zavarják a gyalogos- és közúti for-
galmat. 

A III. kerületben - az ütemterv szerint - már megtörtént a fák le-
mosó permetezése a Hajógyári-szigeten, a Szentendrei úton és az 
Árpád fejedelem útján.

A fasor fenntartásért felelős szakemberek mintegy két hét 
alatt végzik el a kezelésükben lévő több mint 10 ezer fa növény-
védelmét, melyek között a kőris, a japánakác, a juhar, az ostor-
fa valamint a hárs a leggyakrabban előforduló fafaj. A lemosó 
permetezésre azért van szükség, hogy a fás részeken, kéregre-
pedésekben áttelelő kártevők - takácsatkák, levélatkák, levél- 
és pajzstetvek, amerikai lepkekabóca 
- számát gyérítsék.

Az alkalmazott szer közterületi fel-
használásra engedélyezett, környezet-
barát készítmény. A leggondosabb 
munkavégzés közben is előfordul 
azonban, hogy a szer a parkoló autókra 
hullik. A permetezőszer a gépkocsik-
ban semmilyen kárt nem okoz, és az el-
ső autómosáskor - plusz költséget nem 
okozva - eltávolítható, könnyűszerrel 
lemosható.

Permetezéssel védik a fákat
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Hangverseny a Megbékélés Házában
A Dalabai Együttes ad hangversenyt március 19-
én 17 órai kezdettel a Megbékélés Háza templom-
ban. Bővebb információ: www.megbekelestemplom.
hu. A belépés díjtalan. (Cím: Királyok útja 239., 
Újmegyeri tér.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik a bibliai előadássorozat (Is-
ten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség-
ben). Az érdeklődőket keddenként várják az ÓKK-
ba. „Farizeusból Krisztus-követő. Pál megtérése” 
címmel március 8-án; „Pál hajótörése és megmene-
külése” címmel március 22-én hallhatnak előadást. 
Előadók: Filep György, Kecskeméti János, Holló Pé-
ter, Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belé-
pőjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

1% 1% 1%
• A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése 
Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond támoga-
tóinak, hogy a 2014. évi személyi jövedelemadó 1 
százalékból, 600 ezer 350 forint befolyt összeggel 
támogatták az alapítványt. Az összeget a Békás-
megyeri és Csillaghegyi Református Egyházköz-
ség javára, felújítási munkákra fordítják. (Adóazo-
nosító: 19676906-1-41.)
• A Szent Péter és Pál Alapítvány 2015-ben támo-
gatóitól kapott 1 százalékból (489 ezer 899 forint) - 
azt kiegészítve - a templom énekvetítő rendszeré-
nek kialakítását támogatta. (Adószám: 18029119-1-
41.) További támogatásukat köszönjük!

A tavaly novemberi, Nyíregyházán rendezett 
XIV. Országos Ifjúsági Nép tánc fesz tiválon 
remekül teljesítő együttes Nívódíjban része-
sült és ajánlást kapott az Ifjúsági Nép tánc
antológia 2015 című rendezvényre. 

A minden évben megtartott Nép-
tánc anto lógia az év legszínvona-

lasabb színpadi koreográfiáit hivatott 
bemutatni. A legjobbak közé bekerül-
ni komoly szakmai rangot jelent. A pá-
lyázatra beküldött alkotások közül a 
Martin György Néptáncszövetség és 
az Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület bírálóbizottságának döntése 
alapján kerülnek ki az év kiemelten 
legjobbjai.

Karácsonyi 
ajándékként 
érkezett meg 
a hír, misze-
rint az Ifjú 
Kincső Nép-
táncegyüttes 
által előadott, 
Taba Csaba 
és Fejér Erika 
által készített 
Szőlőpásztor-
kodók című 
koreográf ia 

bejutott Ifjúsági Néptánc an to lógia 2015 
című nagyszabású gálaműsorba. Az ifjú-
sági korosztály 14 legjobb színpadi mű-
vét felvonultató, valamint a IX. Országos 
Ifjúsági Szólótáncverseny díjazottjainak 
helyet adó rendezvényt február 20-án a 
Hagyományok Házában tartották. 

A Kincső Néptáncegyüttes alapítója és 
vezetője, Turcsánné Horváth Annamá-
ria. Kiemelt támogatójuk Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata. A táncosok az 
Aelia Sabina Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulói. Néptánc pe-
dagógusaik és művészeti vezetőik Taba 
Csaba és Fejér Erika, akik büszkék tán-
cos tanítványaikra és az elvégzett közös 
munka szakmai eredményére.    

A Néptáncantológia gálaműsorában 
az Ifjú Kincső Néptáncegyüttes 
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Orvosi emlékek Aquincumból
Elsősorban időskorúaknak szólt dr. Zsidi Paula, az 
Aquincumi Múzeum főigazgató-helyettesének elő-
adása február 16-án. Aquincum, Pannonia Inferior 
helytartói székhelye különösen gazdag az orvoslás-
sal, gyógyítással kapcsolatos emlékekben. Az elmúlt 
évek számos ásatása több, elsősorban sírokból szár-
mazó orvosi eszközt hozott felszínre, és néhány újabb 
orvossír is napvilágra került. Az ókorban az orvosi fog-
lalkozás kézműves mesterségnek számított. Minden 
városban működött medicus, a nagyobb lélekszámú 
helyeken specialisták, sebészek, fog- és szemorvo-
sok, fül- és nőgyógyászok rendeltek. Erről és más ér-
dekességekről hallhattak előadást a résztvevők. 

Múzeum a neten
A Fő téri Szabó Ervin könyvtár is csatlakozott a „kö-
zös kincseink az interneten” elnevezésű országos In-
ternet Fiesta programhoz. Ennek kapcsán március 
21-én 11 órakor Révész Nándor muzeológus „Múze-
um a neten” címmel tart előadást, melyben a múze-
um digitalizációs programjáról és az internet intéz-
ményi kommunikációban betöltött szerepéről beszél. 
(A program ingyenes, a részvételi szándékot kérik je-
lezni a fszek0307@fszek.hu e-mail címen, vagy a 
368-8476-os telefonszámon.)

Jöjjön ki Óbudára!
Fenti címmel folytatódik a Fő téri Szabó Ervin Könyvtár 
beszélgetéssorozata március 31-én 18 órakor, a Szép-
írók Társaságának szervezésében. A vendég ezúttal 
Térey János, József Attila-díjas író-költő lesz. Beszélge-
tőpartnere Bárdos Deák Ágnes. A rendezvényre a belé-
pés díjtalan. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, 
hogy részvételi szándékukat jelezzék a 368-8476-os te-
lefonszámon, vagy a fszek0307@fszek e-mail címen. 
(A könyvtár nyitva tartása: hétfőn, szerdán és pénteken 
13-tól 19, kedden és csütörtökön 10-től 16 óráig.)

Több mint egy éve tartja folyamatosan mű-
során az Óbudai Társaskör Feszt baum Béla 
színművész és a Kék Duna Koncert-Sza-
lonze nekar Se ress Rezső előtt tisztelgő est-
jét, amelynek hanganyaga immár CD-n is el-
érhető lesz.

A Rózsavölgyi és Társa kiadó és az 
Óbudai Társaskör közös gondozá-

sában februárban megjelent lemez 20+1 
dalt tartalmaz. A Fesztbaum Béla által 
szerkesztett és előadott dalokkal és szö-
vegekkel a különös sorsú magyar világ-
sláger, a Szomorú vasárnap szerzőjére, 
Se ress Rezsőre emlékeznek. A csak az 
Óbudai Társaskörben hallható esteken a 
színművész és a Berki Sándor vezette 
Kék Duna Koncert-Szalon ze nekar hó-
napról hónapra megidézi ezt a jellegze-
tesen pesti alakot, a „füttyös muzsi-
kust”, a „kis Seresst”, aki szinte soha 
nem hagyta el szeretett VII. kerületét, 
és évtizedekig volt meghatározó szerep-

lője a pesti éjszakának. Egyedi humora 
és keserédes melankóliája lett a védje-
gye, dalai fájdalmasan ismerősek. Egy-
szerre idézik a kort, a ’30-as, ’40-es 
évek mozgalmas, tragikus pillanatait, és 
válnak azóta is mindenkor aktuális 
szívüggyé, vigasztalóvá, útitárssá.

Zongorázni igazán nem tudván, fél 
kézzel pötyögve, rekedtes hangján adta 
elő számait, melyek egytől egyig igazi 
slágerré váltak: Csak átutazó vagyok 
itt a Földön, Szeressük egymást, gyere-
kek, Az élet egy nagy csodálatos sem-
mi… Vendégkönyvébe dedikált az 
egész XX. század Toscaninitől a wale-
si hercegen át Louis Armstrongig. Otto 
Klemperer, a világhírű karmester le-
gendás mondata Seressről: „Nem mu-
zsikus – csak zseni.”

A Dalok a Kispipából CD már előren-
delhető az informacio@obudai tar sas kor.
hu címen és a megjelenést követően az 
Óbudai Társaskörben. 

Dalok a Kispipából – már CD-n

Az elmúlt években 
igyekeztünk számos 

meghívásnak eleget tenni 
kerületünkön belül és kí-

vül egyaránt, gazdagítva 
ezzel Óbuda kulturális 

életét és öregbítve jó hír-
nevét. Tavaly több szak-
mai megmérettetésen is 
részt vettünk, volt ahol 
különdíjban részesültünk 
és volt ahol első helyezést 
értünk el. Szeretnénk az 
elmúlt évek eredményes 
munkáját idén is folytat-

ni. Köszönetet mondunk 
az Óbuda Kulturális Köz-
pont munkatársainak, va-
lamint Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának 
a támogatásért és az 
együttműködésért.

Csiki Gergely 
együttesvezető

Száz táncos ropta a Göncöl gálaműsorán

A Göncöl Néptáncegyüttes immár harmadik nagysikerű évzáró karácsonyi műsorát tartot-
ta tavaly december 20-án az Óbudai Kulturális Központban. A műsorban közel száz táncos 
lépett színpadra. Az est háziasszonya Erdélyi Tímea színésznő volt.

Óbuda Napján tavaly adták át Csillaghegyen az Akácfa utcai játszóteret. A kis par-
kot szegélyező üres fehér fal szebbé tételének érdekében Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére rajzpályázatot hirdetett az önkormányzat az ovisok köré-
ben. A legvidámabb képek már fent vannak a falon

Az elmúlt napokban az Aelia 
Sabina Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékei az alábbi sike-
reket érték el. 
• A területi válogatón a Nyíregy-
házi országos zongoraverseny 
elődöntőjébe jutott Nagy Sebes-
tyén. Tanára: Barta Gábor.
• A XII. Országos kürtverseny 
budapesti válogatóján Kovács 
Fruzsina II. helyezést ért el. Taná-
ra: Czentnár Dezső, korrepetito-
ra: Czentnár Judit. 
• A Szabolcsi Bence Zeneiskola 
gitárfesztivált tartott, ahol az is-
kola két kamaracsoportja vett 
részt: a Beregszászi Gabriella, 
Tóth Bernadett gitárduó (tanáruk: 
Soós Lilla) és a Kató Linda, Pál 
Szilveszter, Szücsi Balázs gitár-
trió (tanáruk: Szücsi Balázs). 

Mindkét csoport bejutott az ápri-
lis 2-ai gálahangversenyre.
• Az I. Konrád Péter fővárosi ütő-
fesztiválon a következő eredmé-

nyek születtek: szólókategóriában 
Brenner Krisztián nívódíjat ka-
pott. Kamarakategóriában ki-
emelt nívódíjjal értékelték a Ga-

rai László, Gráf Nóra, Nyáry Vil-
mos, Soóki-Tóth Kristóf, Szeder 
Gábor, Teremy Kristóf alkotta 
szextett teljesítményét. Ugyan-
csak ők nyerték el a tanárok által 
legjobbnak ítélt produkciónak já-

ró különdíjat. Kovács Ti-
bor felkészítő tanári kü-
löndíjban részesült.

Zeneiskolások sikerei
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, 

tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját 
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban 
foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a 
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, 
legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújta-
ni az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy 
meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti cí-
men.

A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14.00 órakor a Bp., III. kerül-
et Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyisé-
gében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefo non érte-
sítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, 
hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást 
követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000.-Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról 
szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot min-
den más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban 
lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi 

XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási 
jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által 
az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges 
kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagy-
ontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI. 2.) rendelet 3. para-
grafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, he-
lyiség- és telekhasznosítási osztály +36-1-430-3464-es és a +36-1-430-
3465-ös telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Szociális gondozó felvétele
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésé-
re teljes munkaidős, határozatlan közalkalmazotti jogviszony-
ban. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Ápoló pályázati 
feltételek: középfokú képesítés (általános ápoló-asszisztens), 
felnőtt szakápoló, szociális gondozó és ápoló.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 20. A 
pályázat elbírálásának ideje: 2016. március 31. A pályázat 
részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szak-
mai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. A 
munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. A pályázat benyújtható a honti.szilvia@kszki.
obuda.hu e-mail címen keresztül, további információ: Honti 
Szilvia, 06-1-250-1552.



A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, a kerület közbiz-
tonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú lako-
sok jelentkezését várja tagjai sorába a helyi polgárőr-
ség. (Bővebb felvilágosítás a polgaror obuda.hu hon-
lapon, és az Óbudai Polgárőrség facebook-oldalon. 
E-mail cím: polgaror.obuda@gmail.com. Telefon-
szám: 06-30-621-6088. Személyesen a Kaszásdűlő 
utca 7. szám alatti irodában, szerdánként 15-től 19 
óráig lehet jelentkezni, az ügyeleti időben.)

Újabb sikeres évet zárt az óbudai Rendőrkapitány-
ság - így összegezte az elmúlt évben elért eredmé-
nyeket Horváth Antal ezredes, a III. kerületi Rend-
őrkapitányság vezetője február 18-án. Az évérté-
kelő állománygyűlésen részt vett Bucsek Gábor 
rendőr dandártábornok, Budapest rendőrfőkapi-
tánya és Bús Balázs polgármester is. 

A z úgynevezett bűnügyi fertőzöttség 30 
százalékkal csökkent 2015-ben. Ezen 

felül az összesített nyomozás-eredményes-
ségi mutatót is tovább tudta növelni a kapi-
tányság, ami a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények esetében az 50 százalékot is 
meghaladta. 

Ötödére csökkent 
a rablások száma

Csökkent a garázdaságok, illetve a lopá-
sok száma. Ami különösen jelentős ered-
mény: a személygépkocsi-lopások egyhar-
madával, a gépjármű-feltörések és a lakás-
betörések száma a negyedével esett vissza. 
A rablások száma mindemellett közel az 
ötödére csökkent, ami az egyik legnagyobb 
eredmény az elmúlt évben. Ezzel pedig si-
került teljesíteni a tavalyi év egyik legfon-
tosabb célkitűzését: a bűncselekményszám 
csökkentését, éppen azokban a kategóriák-

ban, melyek jelen-
tős mértékben ha-
tározzák meg a la-
kosság szubjektív 
biztonságérzetét. A 
rendészeti állo-
mány mintegy 10 
százalékkal több 
elfogást hajtott 
végre a kerületben, 
illetve tovább nőtt 
a bűncselekmény 
gyanúja miatti elő-
állítások száma, 
részben a megerő-
sítő erőknek is kö-
szönhetően.

Hatékony 
bűnmegelőzési munka

A felderítő munka mellett a bűnmegelő-
zési tevékenységre is nagy hangsúlyt fekte-
tett a kapitányság. Tavaly a BRFK bűn-
megelőzési osztálya három kisfilmet készí-
tett a témában. Ezeket több helyen is vetí-
tették, emellett a kerületi kapitányságon 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízott bűn-
megelőzési tanácsokat adott a városrész 
több pontján. A kapitányság munkatársai 
számos esetben tartottak bűnmegelőzési 
előadásokat a kerületi iskolákban, nyugdí-
jas otthonokban.

Több volt a baleset
Horváth Antal rendőrkapitány ugyanak-

kor sajnálatosnak nevezte, hogy a 2015-ös 
év baleseti statisztikája az előző évhez ké-
pest növekvő tendenciát mutatott, a számo-
kat és a sérülések súlyosságát illetően egy-
aránt. 

Az idősek sérelmére elkövetett, úgyne-
vezett telefonos-trükkös lopások száma is 
több lett a kerületben. Év végére csökken-
tek ezek a típusú bűncselekmények. A vá-
rosrészben élő nyugdíjasok kezdték gya-
nakvóan kezelni azokat a hívásokat, ami-
kor a csalók magukat az idős emberek uno-

kájának, gyermekének kiadva, általában 
szörnyű balesetre hivatkozva próbálták 
meg kicsalni otthon tartott készpénzüket, 
egyéb értékeiket. Ezt egyértelműen a folya-
matos és magas színvonalú bűnmegelőzési 
munka eredményének tulajdonította Óbu-
da rendőrkapitánya.

Fontos az együttműködés
Beszámolójában kitért arra is, hogy eze-

ket a kiemelkedő eredményeket nem sike-
rült volna elérni a szervezeten belüli, illet-
ve társzervekkel való együttműködés nél-
kül. Jelentősen hozzájárult a közterületi je-
lenlét fokozásához, így a közbiztonság 
fenntartásához a polgárőrséggel és a közte-
rület-felügyelettel közös szolgálattervezés.

A rendőrkapitány terveik közül kiemelte 
a nyomozás-eredményességi mutató növe-
lését, különösen a kiemelten kezelt, a la-
kosságot leginkább irritáló bűncselekmé-
nyek tekintetében. A balesetek visszaszorí-
tása érdekében a frekventált területeken és 
időszakokban továbbra is demonstratív jel-
legű ellenőrzéseket fognak végrehajtani 
önállóan és esetleges erősítés bevonásával. 
A bűnmegelőzés területét érintő feladatok 
maradéktalan megvalósulása érdekében a 
jövőben az eddiginél nagyobb mértékben 
válik szükségessé a körzeti megbízottak 
bevonása, különösen a veszélyeztetett kor-
osztályt érintő bűncselekmények számá-
nak csökkentése érdekében.

Határozott, gyors fellépés
Bucsek Gábor rendőr dandártábornok, 

Budapest rendőrfőkapitánya hozzászólásá-
ban elmondta, hogy a fővárosban a rendőr-
ség kiérkezési ideje az elmúlt évben 15 
percre csökkent, ami európai viszonylatban 
is példaértékű. Említést tett arról is, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal tavaly no-
vemberi felmérése szerint Budapesten az 
elmúlt két évben egyértelműen nőtt az ál-
lampolgárok bizalmi indexe a Budapesti 
Rendőr-főkapitánysággal szemben. 

A III. kerületi Rendőrkapitánysággal kap-
csolatban megemlítette, hogy az elmúlt év-
ben rengeteg pozitív visszajelzést kapott az 
óbudai lakosoktól, melyben köszönetet 
mondtak azért, hogy a rendőri intézkedések 
során határozott, ugyanakkor empatikus fel-
lépést tapasztaltak a helyszínre érkező rend-
őrök részéről. Példaértékűnek nevezte továb-
bá a rendőrség együttműködését társszervei-
vel, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatával, amiért külön köszönetét fejez-
te ki Bús Balázs polgármesternek.       sz. cs.

Évértékelő a kerületi rendőrkapitányságon

Tovább csökkent a közterületi bűncselekmények száma 
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Szol gál ta tás
 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
 Lakatosmester Gyulabácsi vállal zársze-
relést és javításokat. Kisebb új munkákat. 
Tel.: 06-20-9424-943, 705-05-11
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga ran-
ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket tás mun-
kák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! Konyhabú-
torok készítése, összeszerelése. A leg ki sebb 
mun kát is el vál lal juk! Tel.: 06(30)960-4525
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000

 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. 
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-4899,  
06(70)280-0479
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, havonta 
járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes ingatlan 
és betöltött 75. életév. Éljen gondtalanul, ké-
nyelmesen saját megszokott otthonában! Pin-
tér Judit, tel.: 06-1-406-5699, 06-30-921-2418
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni cse-
re, szalagfüggöny, szúnyogháló, harmoni-
kaajtó. Hétvégén is. Nagy Sándor Tel.:06 
(20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós 06-
30-2-664-666
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 

árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
  Ablakcsere! Műanyag ablakok, bejárati 
ajtók gyártása, beépítése egyedi méretben, 
akár 5 munkanap alatt! Tel.: 06(30)960-
4525, www.csabAblak.hu
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala kí-
tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, víz-
sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á val! 
www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 961-6153
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelé-
sét 1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Lakásfelújítás, festés, burkolás, kőmű-
ves, parkettázás. Víz, gáz, villany munkála-
tok. Tel.: 06-20-599-65-98
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Társasházi közös képviseletet meg-
bízhatóan, referenciákkal Óbudán. www.
kozoskepviselet.hu Tel.: 06-1-396-70-16, 06-
70-33-86-723
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 0670/397-3869
 Ne cserélje le régi öntöttvas kádját! A 
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20-
529-4180, www.kad-felujitas.hu
 Teljeskörű könyvelés cégek és egyéni 
vállalkozások részére. Expensum Kft. 06-
30-632-6109

Egész ség
  Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai 
ma gán ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 
1035 Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer-
da 16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je-
lent ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or-
vos csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé-
sén vár ja ked ves be te ge it: Gabriel Med 
Stú dió III. ker. Po zso nyi u. 32. Anya jegy-
szű rés, ta nács adás, kis mű té tek. Be je lent-
ke zés: 06(30)350-8359

 

 Dr. Kalán Jú lia bőrgyógyász-koz m e-
tológus fő or vos ma gán ren de lé se: III. ker. 
Bé csi út 217-ben (EuroCenterrel szem-
ben). Gyer mek bőr gyógy ászat is. Bőr ki-
nö vé sek el tá vo lí tá sa. Be je lent ke zés: 
06(20)543-3948

 Fül-orr-gégészeti magánrendelés min-
den szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

 Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes 
bemutató órák! Természetes fiatalító meg-
oldás. Az arc visszanyeri fiatalos kontúr-
ját. Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctorna@
gmail.com; www.arctorna-obudan-hu92.
webnode.hu

 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyugdí-
jas kedvezmény! Tel.: 06(20)806-7783
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában 
segítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Jó állapotban lévő rácsos és állítható kór-
házi ágy eladó jutányos áron. Érd.: délután 
06-1-344-18-92, 06-30-595-0108

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

Oktatás
 Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia-, ma gyar-
ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos- és kö zép-
is ko lá so kat a Vörösvári úton, min den dél-
után. Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 
fős kis cso port ban. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Német beszédcentrikus nyelvoktatás és 
vizsgafelkészítés Óbudán, - külföldi-, és 
Goethe - Intézetekben megszerzett szakmai 
tapasztalattal, bármely korosztálynak. 
0630/773-9155, emilia5@t-online.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 
367-8160, 06(20)243-9043
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 Matematikából  korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Tanulj angolul könnyedén! Békásmegye-
ren, Óbudán. Beszédközpontúan, igényeid 
szerint, otthonodban. Tel.: 06-20-439-6410

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

  Könyveket, könyvtárakat  (régit, 
újabbat) antikváriumunknak vásárolok. 
100 könyv felett díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06(20)425-6437

 225 000 Ft-os narancssárga Zepter víz-
tisztítót 152 580 Ft-ért, valamint „szarvacs-
kás” hátmasszírozót olcsón eladnám. (egyi-
ket sem használom), 06-20-278-4969

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól, 
ezüst 350 Ft-tól. Min den fé le ré gi sé get, órá kat, 
por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, ké pes la po-
kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes ha gya té kot. 
Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs lés. Üz let: V. ker., 
Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150

 Gábor Eszmeralda becsűs műgyűjtő-
nő, legmagasabb áron készpénzért vásá-
rol festményeket, bútorokat, órákat, por-
celánokat, ezüsttárgyakat, arany ék sze re-
ket, egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszál-
lás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő 
u. 67. 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan 
kiszállással: bútort, festményt, porcelánt, ke-
rámiát, hiradástechnikát, könyvet, órákat, sző-
nyegeket, aggancsot, hanglemezt, készpénzért. 
Pintér Nikoletta, 466-83-21, 06-30-973-49-49
 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, műtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 E-
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes 
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
 Magas áron vásárolok törtaranyat, fazon-
aranyat, ezüstöt, borostyánt, órákat. Cím: V. 
ker Kígyó utca 4-6. Tel.: 06-20-590-5284, 
06-1-792-1692
 Gyönyörű reneszánsz bútor eladó magán-
személynek. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06-30-9487-499
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fe-
hérvári úti csarnok földszint, virágsoron 
(Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 061/2094245

 Számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat rész-be sze re-
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)857-2653

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2 üzlethelyiség 18,4 MFt-ért eladó. 
Tel.: 06(20)498-4847
 Eladó III.ker Aranypatak utcában be-
kerített, gondozott, 835 m2 telek, egyedi gáz 
és fafűtéses cserépkályha fűtésű lakóházzal. 
Külön két autónak épült garázzsal, fatáro-
lókkal. Telefon: 06-1-387-17-61
 Felújítandó tégla és  panellakást keresek 
saját részre a III.kerületben. Tel.: 20-585-0226
 Üzlet eladó III. ker Kaszásdűlő utcában, 25 
m2-es, utcafrontos, 8 millió Ft. Tel.: 06-20-
333-1448
 Lehet megéri eladni lakását? Ingyenes ér-
tékbecslés, ha eladva: csak 3% jutalék. In-
gatlanirodánk telefonja: 06-20-960-0600. 
Diploma, nyelvismeret, tapasztalat
 Eladó lakást keresek készpénzes fizetés-
sel!!! Várom hívását!!! Tel : 06-30-9673067
 III. Kórház utcában, közvetelenül a Fló-
rián áruház mellett IV. emeleti, 65 m2-es la-
kás eladó. Tel.: 06-20-927-0151
 Belbudai kétszobás összkomfortos 71 
m2-es lakás  eladó magánszemélynek. Ár: 38 
MFt. Tel.: 06-30-9487-499
 Törökbálint, Veréb u. 22. 18×52 m, 884 
m2, hétvégi faházzal, villany, fúrt kút, mel-
léképületekkel, építési lehetőséggel eladó. 
Tel.: 06-20-437-2127, 06-30-541-7609
 Budapest környékén 20 km-en belül hét-
végi telket vennék 100-200 m2-ig, kis házzal, 
kocsibeállóval, vízzel, villannyal.  Tel.: 06-
20-437-2127, 06-30-541-7609
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésé-
re megvizsgálom. dr. Székely 06-30-9000-963
 Bojtár utcában telek, bontandó házzal 
35 milliós irányáron eladó tulajdonostól. 
06/209929788
 Eladó lakás, Pók utcai ltp, 73 nm-es, 1+3 
félszobás, duplakomfortos, szépen felújított, 
beépített bútorokkal. Iá: 29.800.000 Ft

Állás
 Óbudai irodaházunkba keresünk Gond-
nok – Karbantartót. Telefon: 06-30-922-5101 
 Műszaki előkészítőt keresünk, építőipa-
ri-lakatos munkák feladataihoz, középfokú 
vagy felsőfokú végzettséggel. Jelentkezni 
e-mailben fényképes önéletrajzzal: info@le-
genda21.hu Tel.: 06-30-203-13-60

Füg gö nyök
Szé les mé ret- és min ta vá lasz ték ban. 

Kar ni sok
Haj lí tott, egye di mé ret re 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/

aPróHirdEtés
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 Mérnököt felveszünk (építő-építész-
gépész) építőipari fémszerkezeti kisprojek-
tek vegyes feladataihoz, előkészítéstől a pro-
jektvezetésig. Jelentkezés, e-mail: info@le-
genda21.hu Tel.: 06-30-203-13-60
 Szentendrei étterembe keresek jó kommu-
nikációs képességgel rendelkező felszolgálót 
angol nyelvtudással. Érd: 06-30-274-8571
 Római-partra keresünk nyelvtudás-
sal rendelkező pultost,  szakácsot és 
konyhai kisegítőt ill. asztal leszedőt. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal lehet: 
fejosne.helga@xxlcatering.hu címen

 Római-parti szálloda gyakorlattal 
rendelkező szobalányt és konyhai kise-
gítőt keres. Érdeklődni a 453-0060-as 
vagy 453-0062-es számon lehet, hétköz-
nap 8-14 óra között

 „Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Au-
tistákért Alapítvány önkénteseket, terapeutá-
kat keres fiatal felnőtteik fejlesztéséhez, se-
gítéséhez. Löfflerné Orbán Györgyi: +36-30-
311-6790 , +36-30-733-7243

 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását és nagytakarítását vállalom közületek-
nek, magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800

 Varrónői állás. Óbudai esküvői ruhasza-
lonba, esküvői ruhák alakítására önállóan dol-
gozni tudó, nemdohányzó kolléganőt keresünk 
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-20-467-95-29

Kiadó
 A Szentendrei úton két db 26 m2-es üzlet-
helyiség kiadó. Érdeklődni lehet hétfőtől-
csütörtökig 15-18 óra között a 3884-726-os 
telefonszámon

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241

Életjáradék
 Segítséget nyújtunk idős személyeknek 
életjáradéki szerződéssel. Őszi Napsugár Ala-
pítvány. Biztonság, segítség. 06-70-379-32-10
 Eltartási- vagy életjáradéki szerződést 
kötne idős emberrel, kölcsönös bizalommal, 
dr. Pálfi, 06-30-2480-444

 

Idősgondozás
 Idős embereknek vállalok bevásárlást-

takarítást-mosást és felügyeletet: 66 éves nő, 
tel.: 06-20-393-3031

HirdEtés

A Ritka és Veleszületett Rendellenességekkel Élők Országos 
Szövetsége (Rirosz) idén is képzőművészeti pályázatot hirdetett, 
melynek eredményhirdetését a Ritka Betegségek Világnapján, 
február 27-én tartották.

Idén a díjazottak között szerepelt Nitsch Norbert - az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátottjának – „Szita-
kötő az éjszakában” című alkotása. 
Beküldött pályamunkájáért, a „Szita-
kötő” kategória különdíját vehette át.

Óbudai siker 
a képzőművészeti pályázaton
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó 
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés 
módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó ajánlatához 
a pályázat benyújtásától számított 60 napig 
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők 
vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat Raiffeisen 
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályá-
zóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték 
befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 
óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai 
Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és 
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. 

Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány 
letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti 
címen.
A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14 
órakor a Bp. III., kerület Mozaik utca 7. sz. 
alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztve-
vőket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményéről. A pályázat kiírója fenn-
tartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat 
kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást köve-
tően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű lici-
tet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a 
Magyar Államot minden más jogosultat meg-
előző, valamint az egyes állami tulajdonban lé-
vő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény ér-
telmében a Tatai Önkormányzatot elővásár-
lási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rende-
zése érdekében, az állam által az állampolgá-
rok tulajdonában igazságtalanul okozott károk 
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. 
törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogo-
sultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási 
jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj-
donában lévő egyes vagyontárgyak elidegení-
téséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. parag-
rafusában meghatározottak szerint szerződés-
kötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-
3463-as telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következő internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
 Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ÜDÜLŐ ingatlan értékesítésére

Tat án ,  üdü lőövez e tben ,  a z  Ö reg t ó t ól  10  pe rc ny i  sé t á r a ,  f öld sz i n t  +  emele t  + 
já rha t ó  l apos t e t ős  k ia la k í t á sú ,  7  szobá s ,  21  fé rőhelye s ,  mű ködő,  ön kor má ny -

z a t i  t u l a jdonú  üdü lő  ELA DÓ! 
Tat a ,  Őz u .  10 -12 .  4367,  436 8  h r sz - ú

t e lek t e r ü le t :  360  m 2  +  360  m 2 =  720  m 2 

Ö veze t i  be sorolá s:  Ü h-TÓ -I K
A ké t  t e lek  eg y üt t  ke r ü l t  beé pí t é s r e ,  i ke rhá z  je l leg ű  beé pí t é s sel ,  1973 -ba n . 

A z  i nga t l a n  ös sz köz műve s ,  a  221,5  m 2 ha sz nos  a l ap t e r ü le t ű  üdü lőé pü le t  t é l i -
e s í t e t t ,  f ű t é sé t ,  meleg v í z  e l l á t á sá t  gá z k a z á n  b i z t os í t ja .   

A z i ngat lanok e g y üt te s  i rányára:  32 . 5 0 0 .0 0 0  Ft  (á fa  mente s) 
Pá lyá z a t i  b i z t os í t ék :  3.250.0 0 0  Ft . 

A helysz í n i  meg t ek i n t é s  sz a k ma i  kol légá k  körbeveze t é sével  b i z t os í t o t t . 
A megtekintéshez időpontot egyez tetn i az alább megadot t telefonszámokon lehet.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata a kultu-
rális intézmények és emlékhelyek látoga-
tásának támogatására pályázatot hirdet 
a kerületben működő nevelési és oktatási 
intézmények részére.

A pályázók köre:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata közigazgatási 
területén működő  óvoda; általános vagy 
középiskola; a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központhoz tartozó általános 
vagy középiskolák esetében az iskolát tá-
mogató alapítvány, egyesület is pályázhat.
(Egy intézmény esetében vagy az intéz-
mény, vagy civil szervezete pályázhat.) Az 

önkormányzati fenntartású óvodák tagóvo-
dái külön-külön is pályázhatnak.
Pályázati feltételek:
A támogatás kizárólag a programokon 
résztvevő gyermekek és az őket kísérő pe-
dagógusok alábbi kiadásaira számolható 
el: helyi utazás; vonat- és buszjegyek; autó-
buszbérlés; hajó menetjegy; belépőjegy 
(kulturális intézmények, emlékhelyek).
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez a 
kerületi kulturális intézmények látogatása.
Kerületen kívüli kiemelten támogatott 
emlékhelyek: Terror Háza; Holokauszt Em-
lékközpont; Recski Nemzeti Emlékpark.
A támogatás formája: egyszeri, vissza 
nem térítendő.
A támogatás mértéke: a pályázónként el-

nyerhető legmagasabb összeg: 150 ezer Ft.
A támogatás felhasználási ideje: a képvi-
selő-testület döntésének időpontjától 2016. 
december 31-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
március 25. (péntek) 12 óra.
Az adatlap hozzáférhető:
• az önkormányzat internetes honlapján 
(www.obuda.hu);
• a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati iro-
dáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.);
• a polgármesteri hivatal oktatási osztályán 
(1033 Budapest, Fő tér 4.).
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tá-
jékoztatást ad Szathuryné Ruszthi Nóra a 
437-8614-es telefonszámon vagy a 
szathury.nora@obuda.hu e-mail címen.

Pályázat kulturális intézmények és emlékhelyek látogatásának támogatására



252016. 5. szám civil szErvEzEtEk

Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdő 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány   19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány  19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány  18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítő Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület   18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derűs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola (Hapkidosuli) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdőalja Alapítvány 19020305-1-41
Erős Várunk Alapítvány  18072251-1-41
Esések Iskolája Egyesület 18336377-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány  18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924-1-41
Ganz Villamossági Evezős Klub  18087808-2-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER´S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekeinkért´91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
Gyermekeink Egészséges Felnőtt Koráért Alapítvány  18029947-1-41
„Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedűs István Alapítvány  19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövőbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club  18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány  19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41

Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek  
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb Jövőjéért 18269253-1-41
Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezős Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminősége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betű Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány  18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztő, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképző Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány  18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Művészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Nagy László-ZÁPOR Diáksport Egyesület 18275870-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató Egyesület  18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400-1-41
Pais Dezső DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idősotthon Alapítvány 18123618-1-41
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 19010289-1-42
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület  18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány   19652533-1-41
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő 
és Diák Vízisport Egyesület 18040551-1-41
Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
Szérűskerti Napraforgók Alapítvány  10325737-4-44
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezső Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcművészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület   18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány  18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel 
azonban nagymértékben segíti a kerületben működő civil szervezetek 
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil 
szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós 
pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési 
telkek értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerint.

Magánszemélyek, befektetők figyelem! 
III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi 
környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15-20% beépítési lehető-
séggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési 
telkek ELADÓK!  

Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek 
Terület: 1034 m2  
Irányár: 32 519 685 Ft + áfa, összesen: 41 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft.
2. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek 
Terület: 1584 m2  
Irányár: 47 401 574 Ft + áfa, összesen: 60 200 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek 
Terület: 1003 m2  
Irányár: 30 000 000 Ft + áfa, összesen: 38 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
4. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek 
Terület: 1000 m2  
Irányár: 29 921 259 Ft + áfa, összesen: 38 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
5. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 128 hrsz. alatti telek 
Terület: 1007 m2  
Irányár: 33 149 606 Ft + áfa, összesen: 42 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.200.000 Ft.
6. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek 
Terület: 1099 m2 
Irányár: 31 259 842 Ft + áfa, összesen: 39 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
7. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 135 hrsz. alatti telek 
Terület: 1006 m2  
Irányár: 31 574 803 Ft + áfa, összesen: 40 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
8. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 139 hrsz. alatti telek 
Terület: 1550 m2  
Irányár: 46 377 952 Ft + áfa, összesen: 58 900 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.900.000 Ft.
9. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 140 hrsz. alatti telek 
Terület: 1516 m2  
Irányár: 43 070 866 Ft + áfa, összesen: 54 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.500.000 Ft.
Az ingatlant 24 m2 nagyságú területre vonatkozóan vezetékjog terheli, az 
ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton 
azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánla-
tot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, 
legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani 
az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási 
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti cí-
men.

A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14.00 órakor a Bp., III. Mo-
zaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében 
kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a 
pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a 
legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően 
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályá-
zatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. 
törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, 
valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormány zati 

tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővá-
rosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igaz-
ságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. tör-
vény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra 
elővásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyon-
tárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában 
meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály +36 1 430-3466-os és a +36 1 430-3463-
as telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, 
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Pályázati felhívás Saroglya utcai 
építési telkek értékesítésére II. ütem
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Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit 
Kft. csapata több újdonsággal várja idén 
a futókat. Az esemény kétnapossá vált, 
új honlap segíti a regisztrációt, új távo-
kon indulhatnak a versenyzők és már a 7 
kilométeres távon is lesz időmérés.
A 2016-os verseny fővédnöke: Storcz Bo-
tond háromszoros olimpiai bajnok, világ- 
és Európa-bajnok kajakozó a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség szövetségi vezető-
edzője, aki az egyik legeredményesebb 
magyar kajakozóként, a sport elkötelezett 
híveként és támogatójaként szívesen vállal-
ta, hogy képviseli, erősíti az eseménysoro-
zat által képviselt célokat.
A verseny védnöke: Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere.
A helyszín változatlanul a Duna-part, ez a 
természetes környezet immár hatodik alka-
lommal ad otthont a rendezvénynek. Évről 
évre április utolsó hétvégéjén rendezi meg a 
sporteseményt az Óbudai Sport és Szabad-

idő Nonprofit Kft., azzal a céllal, hogy a he-
lyi és környező térségek futóköreit erősítsék, 
részvételre ösztönözzenek egyént és csapatot 
egyaránt.

Újdonságok a Futófesztiválon
A Futófesztivál immár kétnapos, április 
23-án és 24-én rendezik. Ennek oka, hogy 
így mindenki kényelmesen rajthoz tud áll-
ni, szülők együtt futhatnak gyermekeikkel, 
vagy akár további kihívást érezve maguk-
ban a másik napon, kényelmesen rajthoz 
tudnak állni a hosszabb távokon is.

Regisztráció
Az esemény saját honlap működésével kezdi 
meg az idei szezont, amely már február 29-től 
hasznos információkkal és az esemény részle-
teivel segíti a versenyre készülőket. Ezzel egy 
időben elindult a nevezés is, amelyet szintén a 
honlapon, a www.obudaifutofesztival.hu ol-
dalon tehetnek meg az érdeklődők.

Új távok, időmérés 
a 7 km-es távon is

A két napon összesen 8 választható távon 
tudnak a nevezők rajthoz állni. Április 23-
án a Családi Futónapon mini, midi, csalá-
di, 3,5 km-es és nordic walking távon, míg 
április 24-én a kilométer szerelmeseinek 
szervezett futamokon 7 km-es, félmaratoni, 
és félmaratoni váltóban 2 és 3 fős csapatok-
ba szerveződve mérettethetik meg magu-
kat az indulók. A félmaratoni szakaszon a 
futók kezdeményezésére a szervezők idén           
korábbra tették a kezdési időpontot. Szin-
tén a résztvevők igényét figyelembe véve a 
7 km-es távon is lesz időmérés.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, va-
lamint a versenyt szervező és lebonyolító 
Óbudai Sport Kft. is bízik benne, hogy a 
változtatások még  több lelkes óbudait csá-
bítanak a szabadba és közös sportolásra.
Találja meg az Önnek leginkább megfe-
lelő távot és nevezzen még ma!

Hamarosan Óbudai Futófesztivál! A nevezés elindult     

Óbuda-Békásmegyer erős 
emberei kilenc világcsúcsot 
szereztek a Füzesgyarma-
ton rendezett G.P.C. World 
Cup erőemelő versenyen. 

A klubot kilenctagú 
csapat  képviselte, a 

versenyzők kemény 
edzésekkel, többtonná-
nyi „anyagmozgatással” 
készültek, hogy a tőlük 
elvárt magas színvonalon 
teljesítsenek. A forma-
időzítés jól sikerült, ezt 
bizonyítják az eredmé-
nyek. Gruber Anna: 3 vi-
lágcsúcs, összetett III. 
hely. Rohrmann Katalin: 
2 világcsúcs, abszolút I. 
hely.  Gruber Vilmos: 2 

világcsúcs, I. helyezés. 
Verebi István: 2 világ-

csúcs. További érmes he-
lyezések: Dallos Ottó, 
Bezsenyi Sándor, Horák 
Menyhért, Göbölös Lász-
ló. Margittai Tamás 
egyéni csúccsal elért ne-
gyedik helye azért érté-

kes, mert ő a fiatal gene-
ráció tagja, a jövő embe-
re. A csapat még eredmé-
nyesebben szerepelhetett 
volna, sajnos, id. Kasza 
László és Baranyai Jó-
zsef többszörös Eb- és vb 

győztesek sérülés miatt 
nem indulhattak.

Gruber Vilmos, a klub 
elnöke elégedetten érté-
kelte a szereplést: - Vala-
mennyi versenyző kitett 
magáért, vállalta a ke-
mény felkészülést, mert 
bízott a tudásában és az 
elvégzett munkában. A si-
kerek mögött a baráti szel-
lem, az összetartás is sze-
repet játszott, például La-
katos József balesete elle-
nére is ott volt a társai kö-
zött, aktívan segítette az 
edzéseket. Klubunk évek 
óta külföldön is eredmé-
nyesen képviseli Óbudát, 
itthon is egyre kedvezőbb 
a megítélésünk. Mi nem 
csak a versenyzőkkel fog-
lalkozunk, szívesen lá-
tunk minden érdeklődőt 
korra és nemre való tekin-
tet nélkül, akik jó társa-
ságban, vidám hangulat-
ban szeretnének mozogni, 
izmosodni, hosszú ideig 
fittnek maradni.    

Kép és szöveg: lovas  

Gruber’s Gym SE: egy verseny – kilenc világcsúcs

Sakk emlékszimultán
A Széchenyi Emlékév keretében, hagyományte-
remtő szándékkal, az Óbudai Széchenyi Kör és az 
Óbudai Kulturális Központ közös szervezésében 
tartják április 9-én 16 órától az I. Széchenyi Sakk 
Emlékszimultánt.
A szimultánt adja 20 táblán: Csom István nemzet-
közi nagymester, olimpiai bajnok, az Óbudai Szé-
chenyi Kör elnöke.
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ (1032 Buda-
pest, San Marco utca 81.)
A szimultánon való részvételre március 31-ig, kor-
látozott számban jelentkezéseket is elfogadnak, 
amelyeket visszaigazolnak.
(Jelentkezés, információ: Döry Jenő, nemzetközi 
mester, a verseny titkára, doryjeno@gmail.com.)

A nyergesújfalui Szalézi-Iri-
nyi Középiskolában február 
13-án tartották a már hagyo-
mányos Vándor József Foci 
Kupát. A győztes idén a 
Szaleziánum-Óbuda csapa-
ta lett.

A kupát nem vándor 
jellegéről, hanem a 

dorogi születésű Vándor 
József szalézi misszioná-
riusról nevezték el a 
nyergesújfalui szerve-
zők. A Kubában szolgáló 
misszionárius emlékét, 
akinek boldoggá avatása 

folyamatban van, Lux 
Ambrus, az iskola igaz-
gatója idézte fel a mérkő-
zések kezdete előtti el-
igazításon.

A kupát az óbudai 
szalézi kollégium Szale-
ziánum-Óbuda csapata vi-
hette haza, akik csupán 
egy gól különbséggel előz-
ték meg a SZÁMALK-
Szalézi Szak középiskola 
csapatát. A házigazda 
Sza lézi-Irinyi Középisko-
la focistái a dobogó har-
madik helyét szerezték 
meg.

Szalézi iskolák 
labdarúgó-tornája
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap első péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
  minden hónap első hétfő 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  437-8930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü-
let ön kor mány za ti kép vi-
se lő je min den hó nap el ső 
he té ben, szer dán 16.30-tól 
17.30 órá ig az MSZP III. 
ke rü le ti iro dá já ban: Mó kus 
ut ca 1-3. Tel.: 244-8036.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-30-
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036.

Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he-
té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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Rejtvényünkben két közismert idézetet talál a 
vízszintes 1. és a függőleges 25. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az első fősor (zárt betűk: L. E. A. 
Ö.).  14. Talál. 15. Zuhanyzik. 16. Rizling féle. 17. 
Vagy, angolul. 18. Laza rendezvény. 19. Mezőgazda-
sági eszköz. 20. O. E. 21. Magyaros német anya. 23. 
Menyecske. 24. Sín betűi keverve. 25. Thaiföldi, za-
irei és egyiptomi autók jele. 26. Névelős amerikai ál-
lam. 29. Azonos zöngés hangok. 30. Megkevert ama. 
31. Béka beceneve. 32. Villanykörték. 34. Kórházi 
osztály. 36. Rövid akkumulátor. 37. H-val az elején 
Hooperrel kapcsolatos. 35. Varázslat. 41. Épület. 43. 
Félig menő! 44. Vegyianyag csoport. 46. E pillanat-
ban. 47. Menyecske. 48. Krimi regényhős, Bertalan. 
49. Matematikai léc. 50. Fordított mutató szó. 51. Lom 
társa. 52. Történelmi korszak. 54. Tellur. 55. Idős. 57. 
Tengeri képződmény. 58. Pl. az óleum.
FÜGGŐLEGES: 1. Pl. kutyafekhely. 2. Iron. 3. Ké-
sen van. 4. Idegen csillag. 5. Belül szurok. 6. Kerti 
virág. 7. N. O. I. 8. Üres tál!. 9. Hó vége. 10. Í. L. E. 
11. Tantál. 12. I. világháborús csatahely. 18. ...Shop 
Boys. 19. Becézett Erika. 22. London folyója. 23. Kis 
Anikó. 25. A második fősor (zárt betűk: N. G. N. 
R.). 26.  Pár betűi keverve.  27. Menyecske fordítva. 
28. A. Z. K. 30. S-sel a végén péksütemény. 33. Sza-
kad az eső. 35. Pár betűi keverve. 36. Görög levegő. 
38. Bíróságra vivé az ügyét. 39. Orosz vadászgép be-
tűjele. 40. Az ártatlanság germán istennője. 42. Vén-
séges. 45. Duplázva mondjuk. 46. Összedőlt épület 
fordítva. 49. LOLE. 50. Vasrozsda. 51. A Solaris sci-
fi szerzője. 52. UTE. 53. Némán kilesi! 56. TeleSport. 
57. Juttat. 58. Szintén nem.                   Ipacs László

Közismert idézetek

Intézményvezetői pályázat
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján  pályázatot hirdet az 
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont (1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.) in-
tézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás el-
látására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hó-
nap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott idő-
re, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól.
A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Benedek 
Elek utca 1-3.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: 
az intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan 
működésének, színvonalas szakmai munkájának, 
gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőr-
zése, az intézmény közalkalmazottai felett a mun-
káltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény közfeladatai: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvényben meg-
határozott feladatok ellátása. Pszichiátriai betegek 
nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali el-
látása, szociális foglalkoztatás, támogató szolgál-
tatás.
Pályázati feltételek:  magyar állampolgárság; 
cselekvőképesség; büntetlen előélet; az 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6. és 9. 
pontjában előírt felsőfokú szociális végzettségek 
valamelyike; legalább öt év felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociá-

lis ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat; 
szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást kö-
vető két éven belüli megszerzése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 
3 év vezetői gyakorlat; egyéb szakirányú felsőfo-
kú szakképesítés; szakértői engedély; számítógép 
felhasználói szintű ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: fényképpel ellátott 
részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettsé-
get, képesítést és az egyéb feltételeknek való meg-
feleltetést tanúsító okiratok másolatát; az intéz-
mény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó progra-
mot; nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőké-
pességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 
a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak 
kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben 
hozzájárul; a pályázat tartalma közölhető harma-
dik személlyel; vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalásáról.
Illetmény, juttatás:  a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alap-
ján, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mel-
léklet I. 1. d) pontja az irányadó, egyéb juttatások 
a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges in-
formáció: a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében 
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörre kinevezhető. A 
nyertes pályázó a határozott idejű magasabb veze-
tői megbízás mellett határozatlan idejű közalkal-
mazotti kinevezést kap az 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 3. számú melléklet 6. és 9. pontjában meg-
jelölt munkakörök valamelyikére. Megbízása ese-
tén a jogviszony létesítésének feltétele 2007. évi 

CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétele, 
továbbá 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizo-
nyítvány (erkölcsi) benyújtására köteles.
Álláshely betölthető: a pályázat elbírálásáról szó-
ló képviselő-testületi határozatban meghatározott 
naptól (legkorábban 2016. május 1-jétől). 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pá-
lyázatot egy példányban írásban kell benyújtani 
személyesen a Bp., III. kerület Polgármesteri Hi-
vatal Munkaügyi Osztályán (1033 Budapest, Fő 
tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton 1300 Budapest, 
Pf. 102. A borítékra kérjük ráírni: „Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkoztatási Központ intéz-
ményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
március 25. (A pályázatnak legkésőbb a megjelölt 
benyújtási határidőig be kell érkeznie.)
A pályázattal kapcsolatosan további informáci-
ót nyújt: dr. Gallóné Nagy Judit, a szociális szol-
gáltató főosztály vezetője a 437-8663-as telefon-
számon.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
adási határidejének lejártát követő első képviselő-tes-
tületi ülés (várhatóan 2016. április 15.). A megbízásról 
– a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában 
foglaltak figyelem-
bevételével – az 
egészségügyi, szo-
ciális és lakásgaz-
dálkodási bizottság 
véleményét mérle-
gelve a képviselő-
testület dönt.
A kiíró a pályázat 
eredménytelenné 
nyilvánításának 
jogát fenntartja.
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FO gA DÓ ÓRA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
a Ka bar ut ca 11. szám alat ti Job bik iro-
dá ban. Előze tes be je lent ke zés szük sé-
ges a 06(30)365-0862-es szá mon, ahol 
kü lön időpont egyez te té sé re is mód van.

FO gA DÓ ÓRA. Kiss Lász-
ló (MSZP) or szág gyű lé si 
kép vi se lő (Bu da pest, 10. vá-
lasz tó ke rü let) fo ga dó órá ját 
min den hó nap el ső pén te-
kén 16-tól 17 órá ig tartja, 
márciusban a helyszín a 
Békásmegyeri Közösségi 
Ház (Csobánka tér 5.). (Te-
le fon: 244-8036; e-mail: 
kiss. laszlo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) a hó nap negyedik kedd jén 17-től 19 órá ig 
in gye nes jog se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd del. (Ér dek lőd ni a 
367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A De mok ra ti kus Ko a lí ció III. ke rü le ti Szer ve ze te a Ke rék ut ca 
80. szám alat ti iro dá já ban min den hó nap má so dik szer dá ján 
16-tól 17 órá ig fo ga dó órát tart, mely nek so rán in gye nes jo gi ta-
nács adást nyúj ta nak. (Ér dek lőd ni a 06(30)866-8695-ös te le fon-
szá mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí men le het. Előze-
tes időpont-egyez te tés szük sé ges.)
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Közéleti fórum
„Márciusban újra kezdjük  
címmel közéleti fórumot tart 
az Összefogás Óbudáért Egye-
sület március 16-án 18 órai 
kezdettel a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 
5.). Vendégek: Wittner Mária, 
Perjés Klára, Ékes Ilona és 
Németh Bálint.
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