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A nyáron új nyílászárókat kapott a Ka-
szásdûlõi Kulturális Központ, ezzel befe-
jezõdött a régi épület teljes felújítása.

Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság hiva-
talos állásfoglalása a római-parti védmû
nyomvonaláról megérkezett a fõvároshoz. 

A Szabadidõ, szeretem! sorozat 6. állo-
mása: családi vizes sportnap augusztus
16-án a Csillaghegyi Strandfürdõben. 25

Családi vizes sportnap

8
Teljes pompájában a 3K

9
Partmenti védmû kell

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma augusztus 1-jén,
pénteken jelenik meg.
Újságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Egy nap alatt beteltek
a meghirdetett idõ-

pontok a békásmegyeri
egészségnap hasi ultra-

hangvizsgálataira. A júli-
us 5-én rendezett esemé-
nyen közel 250-en vettek
részt. TUDÓSÍTÁS A 10. OLDALON

A szociálisan rászo-
ruló - rendszeres

gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ -
gyermekeknek az önkor-
mányzat idén már kilen-

cedik éve szervezi meg a
nyári étkezést a szünidõ
teljes idõtartamára, a jú-
nius 16-tól augusztus
29-ig terjedõ idõszakra. 

INFORMÁCIÓ A 11. OLDALON

Mint arról beszámoltunk, megnyitotta kapuit az Óbudai Strand a hûsölni, kikapcsolódni vágyók elõtt a Laborc utcai szabadidõparkban, ahol közel
400 gyermek részvételével kezdõdött el az önkormányzat által támogatott nyári napközis tábor elsõ turnusa TÁBORI KÖRKÉP A 2-3., BELÉPÕ ÁRAK A 33. OLDALON

Egészségkörút Óbudán: népszerû
az ultrahang-szûrõvizsgálat

Ingyenes nyári étkeztetés gyermekeknek 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Pihenés, hûsölés, strandolás a szabadidõparkban
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Szünidõ

A nyári szünet elsõ napjai-
ban megnyitotta kapuit a
Siófok-sóstói tábor a III.
kerületi gyermekek elõtt.
Az önkormányzat által tá-
mogatott és az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. által szervezett
táborozási lehetõséggel
augusztus 3-ig, 6 turnuson
keresztül fogadják az is-
kolai csoportokat. 

A Balaton melletti
helyszínen a gyere-

keknek lehetõségük van
többek közt röplabdázni,
kosárlabdázni, focizni,
biciklizni, tollasozni,
ping-pongozni, kerékpá-
rozni vagy a kültéri fit-
neszparkot használni.
Így akkor sem kell meg-

ijedni, ha nincs kifeje-
zetten strandidõ. A júni-

us 23-ai nyitástól július
második hetéig mintegy

500 gyermek strandol-
hatott a Balatonban,

sportolhatott, kézmû-
veskedhetett, és számos
színes programból válo-
gathattak. Egyebek mel-
lett szabadtéren moziz-
hattak, kivetítõn követ-
hették a futball-világ-
bajnokság eseményeit.
De volt zene, tánc, tá-
bortûz is. 

Óbuda erdélyi testvér-
városából, Csíkszeredá-
ból is érkeztek gyerekek,
számukra is nagy él-
ményt jelentett az ese-
ményeken való részvé-
tel. A 30 diákból és 4 pe-
dagógusból álló csoport
ellátogatott Veszprémbe,
Balatonfüredre, hajóki-
rándulást tett Tihanyba,
ahol megtekintették a
bencés apátságot.  

Felhõtlen nyaralás Siófok-Sóstón

S okan élnek a lehetõ-
séggel, melyet a tá-

borban résztvevõ gyer-
mekek aránya is mutat,
hiszen a rendszeres
gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõk
25 százalékát teszik ki a
táborozóknak. Már az
elsõ két turnusban, he-
tenként több mint 300
gyerek tölthette haszno-
san, élményekkel gaz-
dagodva szabadidejét. 

Sport minden 
mennyiségben

A szervezõk a szünidõ
végéig, sok más mellett
tematikusan összeállított
sportprogramokkal várják,
a gyerkõcöket. Mindezt a
kerületi sportegyesületek-
kel együttmûködve való-
sítják meg. A Budai Akro-
batikus Sportegyesület jó-
voltából a táborozók Cheer
pom-pon edzésen vehet-
nek részt, az Óbudai Brick

Factory baseball edzései is
nagy sikert aratnak. Az
Óbudai Kaszások Kosár-
labda Sportegyesület ko-
sárlabda játékot vezetett,
az Óbudai WDSE ritmikus
gimnasztika edzésekkel
színesíti a programot.
Szintén jelen vannak az
Óbudai Kézilabda Sportis-
kola edzõi is, és a Vasas
Röplabda Szakosztályá-
nak képviselõi. A labdarú-
gó-világbajnokság idején a
foci sem maradhatott ki,
amelyet a Csillaghegyi
MTE és az Atlétikai Sport-
egyesület Rómaifürdõ
edzõi házi bajnokságon
tettek lehetõvé. 

A sport mellett teret
kap a rendszeres stran-
dolás is. A gyermekek

hetente háromszor láto-
gatják a Pünkösdfürdõi
Strandot. A táborban
töltött meleg napokon a
felfrissülést az önkor-
mányzat felajánlásával,
egy párakapu üzemelte-
tésével biztosítják. A
sport nonprofit kft. az
Óbudai Védõnõi Szol-
gálattal szorosan együtt-
mûködve állandó védõ-
nõi részvételt biztosít, a
szakemberek program-
jaikkal még színesebbé
teszik a tábori életet.
Tartottak már táplálko-
zási vetélkedõt, és min-
den héten játékos mó-
don mutatják be a gye-
rekeknek az egészséges
táplálkozás lehetõségeit,
annak jótékony hatásait. 

Dunai programok 
- A Duna-part közelsége

miatt kihagyhatatlan prog-
ramnak bizonyul a sár-
kányhajózás, melyet a
BKV Sport Centrum, va-
lamint a Multi Kajak-
Kenu Klub segítségével
tudunk megvalósítani. Az
elsõ foglalkozást július 8-
án tartottuk. A BKV Sport
Centrumban nagy öröm-
mel fogadták a két csapa-
tot. A gyerekek, bár ha
kezdetben tartottak is egy
kicsit a vízre szállástól, a
hajóban a közös evezés
mindenkinek meghozta a
kedvét és a lelkesedését. A
program nagy sikert ara-
tott, alig ért véget, de szin-
te mindenki visszavágyott
- tudtuk meg dr. Csepeli
Zsuzsannától, az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. vezetõjétõl.

Színes vakáció a Kiserdõben
Idén elsõ alkalommal az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. az önkormányzat támogatásával elindítot-
ta nyári táborát a Dr. Béres József Általános Iskola Kis-
erdei Tagintézményében. A részvétel III. kerületi lak-
hellyel rendelkezõ gyermekeknek ingyenes, csak az ét-
kezés megfizetése szükséges, hasonló módon, mint a ta-
nítási idõszakban. Így kedvezmények a tanévnek megfe-
lelõ feltételek mellett vehetõk igénybe.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Közel 400 gyermek részvé-
telével indult el idén az
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata által támo-
gatott nyári napközis tá-
bor elsõ heti turnusa a
Laborc utcai szabadidõ-
parkban. Az elõzõ évekhez
hasonlóan rengeteg sport-
programmal várták a szü-
nidejüket töltõ diákokat.  

L ehetõség nyílt profi
játékosokkal kosa-

razni, judózni, akrobati-
kus tornázni, basebal-
lozni és aerobikozni is.
A futball kedvelõi egy
héten keresztül mérkõz-
tek meg az ASR által
szervezett focibajnoksá-
gon. A Kamasztér Ala-
pítvány játszóházzal
lepte meg a táborozókat. 

A bátrak egy kis idõre
mesterlövészekké vál-
hattak egy kiszuperált
BKV buszban, de a biz-
tonságuk érdekében ter-
mészetesen csak légpus-
kát használhattak. A III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság KRESZ-vetélkedõt
és a szabályos kerékpá-
ros közlekedést elsajátító
feladatokkal foglalkoz-
tatta az érdeklõdõket. 

A Védõnõi Szolgálat, a
III. kerületi Népegész-

ségügyi Intézet, az Elve-
szett Állatok Gyógyító,
Ellátó, Elhelyezõ Alapít-
vány, a Gyermekeink
Egészséges Fogaiért Ala-
pítvány, a fõvárosi és a
kerületi Népegészség-
ügyi Intézet munkatársai
által szervezett táplálko-
zási vetélkedõn az egész-
séges életmód feltételei-
rõl 10 állomásos megmé-
rettetésen sok informáci-
ót kaptak a gyerekek. 

A medence melletti fa-
házakban is számos prog-
ram közül válogathattak.
Voltak kézmûves foglal-
kozások, egy szülõ az

origami technikát népsze-
rûsítette és tanította a gye-
rekeknek. A Csillagvizs-
gálóban az égi jelensége-
ket kémlelték. A nagy me-
legben népszerû volt a já-
tékos úszás, és a kislányok
kedvence, a tánc is. 

A gyerekek szívesen
vettek részt a foglalkozá-
sokon, melyek néhányuk-
nak ez a sportágválasztás-
ban is segített. A táboroz-
tatók sok pozitív visszajel-
zést kaptak a szülõktõl és
a gyerekektõl egyaránt. 

Az érdekes programok
mellett a szervezõk odafi-

gyeltek a tábori étkezés
minõségére is, reggelire
barna és rozsos kiflik vol-
tak a szendvicsek alap-
anyagai vegyes zöldségek-
kel, ebédre rántott hal és
különféle fõzelékek feltét-
tel, uzsonnára gyümölcs.

Tartogat még megle-
petéseket a nyár, csak
hogy néhányat említ-
sünk, ellátogatnak a tá-
borba a rendõrségi hely-
színelõk, a BRFK
KRESZ-játékokkal ké-
szül, és táborozók ki-
próbálhatják a röplabda-
játékot, a kézilabdát, de
még a vívást is. 

Strand, sport a Laborc utcában

A nagyszülõ-unoka
alkotótáborban a

textilkészítés rejtelmei-
be tekinthettek be azok a
gyerekek, akik részt vet-
tek a Textilipari Gyûjte-
mény foglalkozásain. Az
alkotni vágyók az egy-
kori Goldberger gyár

évszázados falai közt
„találkozhattak” a via-
szos festéssel, indiai
nyomódúcokkal, cso-
mózással, mintázott
hengerekkel, szitanyo-
mással egyedi mintát
varázsolhattak egy-egy
ruhadarabra. 

E zzel a címmel tarta-
nak kézmûves fog-

lalkozásokat az Óbudai
Kulturális Központban,
hasznos és kellemes el-
foglaltságot kínálva a
szünidejüket töltõ gyere-

keknek. A programon ér-
demes részt vennie azok-
nak, akik szívesen alkot-
nak, szeretik kipróbálni
kreativitásukat. A kíná-
latban agyagozás, üveg-
festés, nemezelés, bábké-

szítés, mozaik technika,
és apró tárgyak készítése
is szerepel. A következõ
foglalkozást július 23-án
10-tõl 13 óráig tartják. (A
program ingyenes. Cím:
San Marco utca 81.)

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla 

Textilipari alkotótábor

1 gyár, 1 mûhely, 1 jó csapat

Ha szerda, akkor ÓKK!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A III. kerületi sportegyesü-
letekkel foglalkozó soro-
zatunk megkezdése elõtt
az önkormányzat száz szá-
zalékos tulajdonában álló
gazdasági társaság vendé-
gei voltunk. Dr. Csepeli
Zsuzsanna ügyvezetõ-igaz-
gató tájékoztatott a kft.
tevékenységérõl.

- Mikor, milyen elkép-
zeléssel, milyen felada-
tok megoldására jött lét-
re az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Kft.?

- Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata ki-
emelt helyen kezeli a
sportot, amit mi sem bi-
zonyít jobban, mint
hogy 2007 szeptemberé-
ben megalapította az
Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.-t.
Központi feladatunknak
tarjuk a tudatos testmoz-
gás, ezzel a betegség
megelõzés kiemelkedõ
szerepének tudatosítá-
sát, a diák és a lakossági
sportigény fellendítését,
a sportélet felpezsdíté-
sét. Összefogjuk a kerü-
letünkben mûködõ 63
sportegyesület mûködé-
sét, elõkészítjük és ko-
ordináljuk az Óbuda
Sportolója-díjra, a Hi-
degkuti Nándor Emlék-
plakettre, a Jó tanuló, jó
sportoló díjra érkezõ je-
löléseket. Óbuda-Bé-
kásmegyer területén
négy mûfüves sportpá-
lyát, két strandröplabda
pályát, a Barátság park-
ban lévõ strandot, az
Óbudai Tenisz Klubot,
és télen az ingyenes Fõ
téri korcsolyapályát
üzemeltetjük. A III. ke-
rületi diákolimpia szer-
vezésében és felügyelet-
ében is részt vállalunk,
továbbá mi gondosko-
dunk a 400 férõhelyes
Balatonszabadi-sóstói
üdülõpark mûködésérõl.
A nyári idõszakban elõ-
készítjük és koordinál-
juk három helyszínen az
önkormányzati gyerek-
táborokat és a külföldi,

testvérvárosi csereüdül-
tetéseket.

Nyolcezren
sportmezben
- Mennyire sikerült a

kerület lakóit bevonni a
tervezett programokba?

- Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata
2012-ben az Óbudai
Sport Nonprofit Kft.
szervezésében elindítot-
ta az Óbudai Olimpia
névre keresztelt szabad-
idõs sportrendezvény-
sorozatát, melynek célja
az volt, hogy felhívja a
III. kerületi lakosság fi-
gyelmét a londoni olim-
piára és a hozzá kapcso-
lódó eszmékre; mint
sportszerûség, egészsé-
ges életvitel, összetar-
tás, közösség építés. A
nagyarányú résztvevõ
létszám arra ösztönözte
a III. kerületi önkor-
mányzatot, hogy 2013-
ban is folytassa sport-
rendezvény sorozatát,
így került lebonyolításra
a „Mozdulj rá!” prog-
ram, melynek versenye-
in már 8000-en vettek
részt. 

2014-ben is folytató-
dik az óbudai mozgás
hadjárat a kerületi lako-
sok számára. „Szabad-
idõ, szeretem!” jelmon-
dattal 2014. március 8-
án, a Kerék Általános Is-
kola és Gimnázium csar-
nokában tartott Nõnapi
Fitnesz Nappal kezdõ-
dött a sportsorozat. A
rendezvényt követõen

további hét sportese-
ményt (Óbudai Futó-
fesztivál, Tour de Óbu-
da, Nyugdíjas Vizes
Sportnap, két alkalom-
mal sport- és szabadidõs
családi nap a Csillaghe-
gyi Strandon, Óbudai
Sportágbörze, Óbudai
Teljesítménytúra) szer-
vezünk 2014 októberéig.

Duna-parti futás
- A sportolási lehetõ-

ségek széles kínálatából
melyik esemény volt a
legnépszerûbb?

- Egyértelmûen az
Óbudai Futófesztivál,
melyet április 26-án ren-
deztünk meg. Új hely-
színünkön, a Duna-part
pünkösdfürdõi szaka-
szán a változékony idõ-
járás ellenére már kora
reggeltõl érkeztek a
résztvevõk. A három tel-
jesíthetõ távon - 3,5 ki-
lométer, 7 kilométer,

félmaratoni - 2300-an
indultak.

A 7 kilométeres távon
Gyurta Dániel és Varga
Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter - aki maga
is teljesítette a távot -
buzdító beszéde adta a
kezdõ lendületet. A fél-
maratoni távrészvevõit
Gyurta Gergely, a 3,5
kilométeres mezõnyt
Bús Balázs polgármes-
ter és Sinkó Andrea indí-
totta el. 

- A program összeállí-
tásakor gondoltak a
családokra is. A várt
eredménnyel zárultak
ezek a rendezvények?

- Az egynapos, ingye-
nes szabadidõs napjain-
kat úgy szervezzük meg,
hogy minden korosztály
számára biztosítsunk ér-
deklõdésének és fizikai
felkészültségének meg-
felelõ sportlehetõséget
(helyszínek kiválasztása,
kiegészítõ játékos prog-
ramok megvalósítása).
Számunkra az a cél,
hogy már egészen kicsi
kortól jöjjenek hozzánk
gyerekek, szinte belenõ-
jenek a sport szeretetébe.
2014-ben ennek jegyé-
ben indítottuk el az ön-
kormányzat támogatásá-
val 180 óvodás korú
gyermek ingyenes úszás-
oktatását. Reményeink
szerint idén rendezvé-
nyeinken elérhetjük a
10-12 ezer fõs résztvevõi
számot.

Diák sportnapok,
táborok

- Az egészséges életre
nevelést minél fiatalabb
korban kell kezdeni. A
diákok bevonására sike-
rült megfelelõ kapcsola-
tot kialakítani az isko-
lákkal?

- Igyekszünk „össze-
kötõ” szerepet betölteni
az óbudai sportegyesü-
letek és a kerületi isko-
lák között. Az elmúlt
években a sportélet álla-
mi és önkormányzati tá-
mogatása lehetõséget
biztosít az egyesületek
számára új sportszerek
beszerzésére, verse-
nyek, nevezési díjak fe-
dezésére, az edzõk mun-
kájának méltó elismeré-
sére és a magasabb óra-
számban történõ foglal-
kozások megtartására az
iskolákban is. Továbbá
számos kerületi iskola
aktív résztvevõje az ál-
talunk szervezett ingye-
nes sportnapoknak. A
nyári idõszakban nagy
hangsúlyt fektetünk az
önkormányzati gyer-
mektáborok (három
helyszínen: Laborc utcai
nyári napközis tábor,
Keve-Kiserdei nyári
napközis tábor, sóstói
nyári tábor) gördülékeny
lebonyolítására, azon
belül is a sport, egész-
ségmegõrzés, környe-
zetvédelem és a tudatos
táplálkozás kiemelt he-
lyen szerepeltetésére.

Bemutatjuk az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.-t

Tudatos testmozgással a betegségmegelõzésért

FOTÓ: LOVAS ALBERT

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sportakadémia 
- Jó ötletnek bizonyult

a Sportakadémia létre-
hozása. Terveznek to-
vábbi elõadásokat?

- Az aktív sportolás
mellett ingyenes sport
szakelméleti elõadásokat
is szervezünk az õszi-téli
hónapokban, Óbudai
Sportakadémia elneve-
zéssel. Az elmúlt szezon-
ban meghívott vendé-
günk volt Pál Feri atya,
katolikus pap, mentálhi-

giénés szakember, Bene-
dek Tibor, háromszoros
olimpiai bajnok, a ma-
gyar férfi vízilabda-válo-
gatott szövetségi kapitá-
nya, Szilágyi Áron olim-
piai bajnok vívó. Az elõ-
adások megszervezését
továbbra is tervezzük, az
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény dísz-
termében kaptunk hosz-
szabb távon lehetõséget
az elõadások megtartásá-
ra.            Lovas Albert

Nagy népszerûségnek örvend
a kerületben élõ óvodás és
iskolás gyermekek körében a
Római Sport Egyesület úszó-
napközis tábora a Pünkösd-
fürdõi Strandon, köszönhetõ-
en a családias hangulatnak,
az edzõk közvetlenségének,
odafigyelésének. 

Megalakulása óta, az-
az 18. éve szervez

nyári napközis úszótábort a
Római Sport Egyesület. A
rászoruló gyermekek ön-
kormányzati támogatással
vehetnek részt a progra-
mon. (Az önkormányzat és
az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. tá-
mogatásával két éve ingye-
nes úszásoktatást is tarta-
nak a napközis táborba já-

róknak.) Az egyesület ki-
váló úszói, versenyzõi
szintén itt készülnek fel a
magyar bajnokságra. Az
egyesület vezetõ edzõi,
Gyepes Ádám és Barnák
Viktória az úszástudás mel-
lett a „vizes mozgás” sze-
retetére nevelik a gyerme-
keket. - Célunk, hogy
olyan tehetségeket fedez-
zünk fel, akiket a verseny-
sport felé tudunk terelni.
Úgy, mint Gyurta Dánielt,
Boulsevicz Beatrixet, Csa-
bai Dórát, Gercsák Csa-
bát, Barnák Vikit, Horváth
Dórit és Venyige Ádámot.
Minden úszni vágyót sze-
retettel várunk táborunkba!
- invitálta a gyerekeket
Gyepes Lajos, az egyesület
elnöke. 

Óbuda Napján a legered-
ményesebben szereplõ
sportolókat elismerésben
részesítette Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata. A
férfiak közül Gyurta Ger-
gely, az Újpesti Torna Egy-
let úszója kapta meg az
Óbuda Sportolója-díjat. 

- Hogyan kezdõdött úszó
pályafutása?

- Négyéves koromban
szüleim levittek az uszo-
dába, hogy tanuljak meg
úszni. Részükrõl  nem
volt semmi kényszer,
semmi elvárás, hogy belõ-
lem nagy úszót akarnak
nevelni. Ez a hozzáállás
kedvezõen hatott rám,
nem éreztem kötöttséget,
felszabadultan úsztam,
szívesen jártam az uszo-
dába. Ez a szabad érzés
akkor sem változott, ami-
kor már komolyabbá vál-
tak az edzések, egyre job-
ban motivált, hogy javul-
tak az eredményeim 

- Más sportágakat is ki-
próbált?

- Nem próbálkoztam
más sportággal, az úszáson
kívül nem vonzott, nem ér-
dekelt egyetlen mozgás-
forma sem. Ha mûvelni
nem is, de nézni azonban
szeretek néhány sportot. A
magas szinten ûzött kosár-
labda, fõleg az NBA, jég-
korong és amerikai futball
kedvéért szívesen ülök a tv
képernyõje elé. 

- Sokáig testvére árnyé-
kában szerepelt, de ma

már az úszó elithez tarto-
zik. Fejlõdésében volt Da-
ninak motiváló szerepe?

- Egyetlen percig sem
éreztem azt, hogy a bá-
tyám árnyékában lennék.
Nagyon jó érzéssel tölt el,
hogy ilyen csodálatos bá-
tyám van. Az embernek
mindig jó, ha van egy
olyan ember az életében,
aki példát mutat. Dani már
15 évesen eljutott az olim-
piára, ezüstérme engem is
nagyon boldoggá tett. Azt
gondoltam, ha neki sike-
rült ilyen eredményt elér-
ni, akkor én is képes lehe-
tek rá. Sokat beszélget-
tünk, jó testvérhez illõen
mindig ellátott tanácsok-
kal, igazi példaképként te-
kintettem rá. Abban is
nagy szerepe van, hogy
Európa-bajnok lettem.

- Miért igazolt át Új-
pestre?

- Az UTE egy igazán
nagy múltú egyesület. A
dédszüleim is sportoltak
itt, ez is szerepet játszott
az egyesületváltásban.
Nem bántam meg a dön-
tést, hiszen nagyon jó ba-
ráti közösségbe, csodás
szakmai mûhelybe kerül-
tem. Van három fantasz-
tikus edzõm: Széles Sán-
dor egy zseni, Kovácshe-
gyi Ferenc és Virt Balázs
is nagyon értik a szak-
mát. Ilyen alkotó légkör-
ben még a legnehezebb
edzéseket is könnyebben
el lehet viselni. Itt min-
denki száz százalékos tá-

mogatást kap, ezért ne-
künk is ilyen szinten illik
teljesíteni.

- A dániai rövidpályás
Eb-n 1500 méteren rommá
verte a mezõnyt. Ez volt az
elsõ kiugró eredménye.
Edzõje szerint klasszissá
érett. Folytatás következik?

- Célom egyértelmûen
az olimpiai érem! Ezenkí-
vül más nem igazán hajt.
De ez akkora ösztönzõ erõ,
ami elég lesz minden aka-
dály legyõzéséhez. 

- És mi lesz, ha „nagy”
lesz?

- Természetesen már
foglalkoztat a verseny be-
fejezése utáni életem is. Je-
lenleg nappali tagozaton,
de egyedi tanrendben vég-
zem tanulmányaimat a Bu-
dapesti Kommunikációs
Fõiskolán.  

- Mit jelent önnek az
Óbuda-sportolója-díj?

- Nagyon megtisztelõ
számomra, hiszen születé-
sem óta Óbudán lakom,
sok emlék köt a kerülethez.
Meghatódva vettem át a
díjat, ugyanakkor büszke-
séggel töltött el, hogy az
önkormányzat és Bús Ba-
lázs polgármester példa-
képnek tekint. Ez nem
csak nagy megtiszteltetés,
de felelõsséget is jelent: a
jövõben ügyelnem kell ar-
ra, hogy minden szem-
pontból meg tudjak felelni
a velem szemben támasz-
tott elvárásoknak.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Óbuda férfi sportolója 2014

Gyurta Gergely úszó

RSE tábor a Pünkösdfürdõi Strandon

Úszás minden mennyiségben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

A programsorozatban számos kulturális esemény közül
választhatott a közönség július elsõ hetében is. Koncert,
színházi elõadás, kiállítás egyaránt szerepelt az esemé-
nyek sorában. 

Óbudai Nyár képekben

Zene és színház a színpadokon

„Szól a kakas már…” cím-
mel az eltûntnek hitt mára-
marosi zsidó muzsikából vá-
logatott a Muzsikás Együt-
tes a Fõ téren július 4-én.

AMuzsikás Együttes
már a ‘80-as évek-

ben is találkozott gyûjtõ-
útjai során olyan megjelö-
lésekkel, hogy „zsidó
csárdás”; „zsidó cimba-
lom”; „zsidó hangolás”.
Akkor még nem tulajdo-
nítottak ezeknek a megje-

löléseknek jelentõséget.
Késõbb, egy a vallásos
zsidóság életét és tárgyi
emlékeit bemutató kiállí-
tást követõen, tudatosan
kezdték el kutatni a zsidó

hangszeres zenét. Ezt a
munkát Simon Zoltán,
Kodály Zoltán tanítványa
irányította, segítette. Az
album ennek a gyûjtõ-
munkának az eredménye.   

Máramarosi zsidó muzsika 

A 300 éve született Carl Philipp Emanuel Bach zeneszerzõi munkásságának legszebb
mûveibõl adtak koncertet a Budapesti Vonósok a Szent Péter és Pál Fõplébánia-temp-
lomban július 7-én

A szervezõk a hétvégi programok mellett a hétköznapo-
kat is igyekeznek színesebbé varázsolni, egyebek mel-
lett a Csobánka téren a Hétfõ-Zene elnevezésû koncert-
sorozattal. Rák Béla gitármûvész július 7-én lépett fel 

Hétfõ-Zene Békásmegyeren 

OROSZLÁNOK AQUINCUMBAN: Jékely Zoltán a Római Biroda-
lom végnapjaiban játszódó színdarabját láthatta a közönség
a múzeum hangulatos romkertjében július elsõ napjaiban

SZURCSIK MUNKÁI. Szurcsik József 1980-1985 között
sokszorosító grafika szakon végzett a Képzõmûvészeti
Fõiskolán. Arcélképeket készített a ‘80-as években,
festészetének máig meghatározó eleme a monumentá-
lis, épülettestû, profilban ábrázolt lapos arc, a hatalom,
a tömegtársadalom és az egyén viszonyát meghatározó
emblematikus motívum. Ezekbõl a mûveibõl válogattak
az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában  

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Több mint hatszáz év után
lett Óbudának újra egyete-
me. Ez legnagyobb részben
dr. Rudas Imrének, az Óbu-
dai Egyetem idén leköszönt
rektorának köszönhetõ,
akit az önkormányzat Pro
Óbuda-díjjal tüntetett ki.

Luxemburgi Zsig-
mond királynak kö-

szönheti a magyar törté-
nelem, hogy a királyság
központja Budára került.
Az átszervezés lázában
hozta létre a reneszánsz
uralkodó a mai fõváros
elsõ - egyébként sajnála-
tosan rövid életû - egye-
temét Óbudán 1395-ben,
amely az 1367-ben Pé-
csett alapított universitas
után a második volt Ma-
gyarországon. 

2010. január 1-je óta
mûködik újra ilyen minõ-
sítésû felsõoktatási intéz-
mény a III. kerületben: az
Óbudai Egyetem, amely-
nek alapítása dr. Rudas
Imre nevéhez fûzõdik.

- Az egyetemalapítást
három fõiskola összeol-
vadása elõzte meg. 2000-
ben Budapesti Mûszaki
Fõiskola néven mûködött
tovább a korábbi Kandó
Kálmán Mûszaki Fõis-
kola, a Bánki Donát Mû-

szaki Fõiskola és a
Könnyûipari Mûszaki
Fõiskola. Ennek az új in-
tézmények a rektora let-
tem 2003-ban, és egy év-
vel késõbb fogalmaztam
meg stratégiai célként,
hogy az intézményeknek
a jogszabály adta lehetõ-
ségekkel élve egyetem-
mé kell válnia - mesélte
dr. Rudas Imre.

A többi fõvárosi egye-
tem eleinte kétkedéssel
fogadta az új intézmény
szervezõdését, volt, aki
konkurenciát látott ben-
ne, de az egyetemen fo-
lyó oktatás magas szín-
vonalát ma már senki
nem vonja kétségbe.

- Az alapítással elsõ-
sorban az volt a cél, hogy
teljes kínálatot tudjunk
nyújtani a hallgatóknak:
mester és doktori képzé-
seket. Ahhoz, hogy sikert
érjünk el, természetesen
rengeteg változásnak
meg kellett történnie,
szükség volt például a
bolognai rendszer beve-
zetésére és a jogszabályi

környezet változására is.
Szerencsénk volt, az aka-
rat találkozott a lehetõsé-
gekkel - fogalmazott dr.
Rudas Imre, aki a kérdés-
re, hogy tudományos, pe-
dagógiai vagy menedzse-
ri munkájára-e a legbüsz-
kébb, határozott választ
adott: - Mindegyik na-
gyon fontos, de egyértel-
mûen arra vagyok a leg-
büszkébb, hogy egyete-
met alapítottam.

A rektor idén nyáron
átadta az irányítást, le-

köszönt tisztérõl. Az ön-
kormányzat, amely kü-
lönösen büszke arra,
hogy a városrész ismét
egyetemmel büszkél-
kedhet, Pro Óbuda-díj-
jal tüntette ki õt. 

- Nem születtem Óbu-
dán, nem is éltem Óbu-
dán, de Óbuda a szívem
egy része. Sokkal többet
jelent nekem, mint bár-
melyik másik városrész
- köszönte meg az elis-
merést. 

(KGY)

Pro Óbuda-díj: dr. Rudas Imre 

Óbuda a szíve egy része

Megalakult a hatodik kar 
Székesfehérváron megalakult az Óbudai Egyetem
hatodik kara, az Alba Regia Mûszaki Kar. Az új kar
az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ-
jának, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Karának integrációja révén jött lét-
re. Ezzel megtörtént az elsõ lépés a kormány és
Székesfehérvár közös törekvésének megvalósítása
felé: a városban a mûszaki felsõoktatás önálló kar
keretében biztosítja azt a szellemi és infrastrukturá-
lis hátteret, amely a Székesfehérváron és a régió-
ban megtelepedett vállalatok versenyképességé-
nek, foglalkoztatási, mûszaki kutatási és fejlesztési
igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges.

A Gyermeksziget Montes-
sori Óvoda Mosolygó Tag-
óvodában fergeteges han-
gulatú ünnepséggel kö-
szöntötték a nyarat. 

A z eseményt az Al-
ma együttes kon-

certje nyitotta, majd az
óvodában dolgozók

közremûködésével kez-
detét vette számtalan
ügyességi játék a gyer-
mekek nagy örömére.
Volt arcfestés, ugráló-
vár, elektromos kismo-
torozás, pónicikli és sok
kihívás, amelyek teljesí-
téséért a gyermekek ap-
ró ajándékokat is kap-

tak. Jótékonysági vásárt
tartottak a szülõk segít-
ségével, ahol kisebb em-
léktárgyakat vehettek a
látogatók; a büfében
senki sem maradt éhen,
hiszen mindenki talált
az ízlésének megfelelõ
majszolni valót a bõsé-
ges kínálatból.

Nyárköszöntõ óvodások

T ízéves hagyományt
követve idén nyáron

is színes programmal vár-
ták az Óbuda-Békásme-
gyer testvérvárosaiból ér-
kezõ cserediákokat a szün-
idõben. Varga Mihály or-
szággyûlési képviselõ
meghívására a csíkszere-
dai József Attila Általános

Iskola, majd Varsó, Bemo-
wo kerületének kitûnõ ta-
nulókból álló csoportja
parlamenti látogatáson
vett részt. Míg az erdélyi
és varsói gyermekek Ma-
gyarországon voltak, ad-
dig az óbudai diákokat
Csíkszeredán és Lengyel-
országban látták vendégül.

Cserediákok testvérvárosokból

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A belbecsre már régóta
büszkék lehetnek a 3K, va-
gyis az Óbudai Kulturális
Központ telephelyeként
mûködõ Kaszásdûlõi Kul-
turális Központ munkatár-
sai és a ház közönsége, a
külcsínen azonban akadt
még egy apró szeplõ egé-
szen idén nyárig.

- Egy régi épületrõl van
szó, amely korábban
székházként mûködött.
2010 után született ön-
kormányzati döntés arról,
hogy szolgálja újra a köz-
mûvelõdést. Miután az
ingatlan visszakerült az
önkormányzat tulajdoná-
ba, 2013-ban meg is kez-
dõdött annak rekonstruk-
ciója - magyarázta Dicsõ-
né Horváth Piroska veze-
tõ kulturális referens. 

A munkálatokat azon-
ban még a 2010-es költ-
ségvetési tervezés alap-
ján kezdték meg, így ab-
ban nem szerepelhetett a
nyílászárók cseréje.

- Égetõ problémáról
volt szó, hiszen ezek a
régi vasszerkezetes ab-

lakok energetikai szem-
pontból tökéletlennek
számítottak, a zajt sem

szûrték ki a kellõ mó-
don, arról nem is beszél-
ve, hogy rendkívül csú-

nyán mutattak egy
egyébként gyönyörûen
felújított épületben -
mondta a vezetõ kultu-
rális referens. 

A kivitelezést pályá-
zat útján egy kerületi
vállalkozás nyerte le.

- Nagyon elégedettek
vagyunk. Kedvezõ árat
adtak, két hétre vállalták
a munkát, és határidõn
belül végeztek is vele.
Így a nyári zárás alatt
teljes pompába öltözhe-
tett az épület - fogalma-
zott Dicsõné Horváth
Piroska hozzátéve: - A
megújulásnak egyéb-
ként a környékbeliek is
örülnek. Sokan szólíta-
nak meg, tõlük tudom,
hogy figyelemmel kísér-
ték a munkafolyamato-
kat, és elégedettek a
végeredménnyel.

(kgy)

Teljes pompájában a 3K

Július végére beköltözhe-
tõ állapotban lesznek a ta-
valy nyári robbanásban
megsérült társasház elsõ
lakásai a Tímár és a Pa-
csirtamezõ utca sarkán.

Egész Budapestet fel-
kavarta az a nagy ere-

jû robbanás, amely tavaly
nyáron történt egy társas-
házban a Pacsirtamezõ és
a Tímár utca sarkán. A
balesetnek sérültjei és ha-
lálos áldozatai is voltak.

- Az egész harmadik
emelet megsemmisült,
és a második emelet fö-
lötti födém is - kezdte az
események felidézését
érdeklõdésünkre Vikor
László, a társasház kö-
zös képviselõje.

Az önkormányzat ak-
kor segített a károk
helyreállításában, Bús
Balázs polgármester
személyesen is felkeres-
te a helyszínt, illetve a
károsultakat. Mivel a

teljes épületbõl ki kellett
költöztetni a lakókat,
számukra az önkor-
mányzat lakásokat biz-
tosított a helyreállítási
munkálatok idejére,
majd segített a biztosí-
tókkal folytatott tárgya-
lásokban is.

- A társasháznak van
biztosítása, így a bizto-
sító vállalta az eredeti
állapot helyreállításához
szükséges összeget -
mondta Vikor László. -

A munkálatok áprilisban
kezdõdtek, a kivitelezõ
száz napra vállalta a
munkát, amellyel július
31-re készül el.

Ez azt jeleni, hogy
azokba a lakásokba,
amelyek nem váltak lak-
hatatlanná a robbanás
során - ez a Pacsirtame-

zõ utcai front - augusz-
tusban már vissza is köl-
tözhetnek a lakók. 

- A többi lakásban bel-
sõ helyreállításra van
szükség, tehát az ott
élõk csak ezek után tér-
hetnek vissza - tájékoz-
tatott a közös képviselõ.

K.Gy.

Tímár utcai robbanás 

Visszaköltözhetnek az elsõ lakók

Útfelújítási munkák miatt a
Körte utcát egész hosszá-
ban lezárták a gépjármû
forgalom elõl.

APenta Kft. megkezd-
te a Körte utca teljes

útpályájának a felújítását,
illetve a szegélyek cseré-
jét. A terület a Vörösvári
út és a Hunor utca közötti

rész. A Körte utcába a be-
torkolló utcákból sem le-
het behajtani. A felújítás
befejezésének várható
idõpontja július 22-e.

A kivitelezés ideje alatt
arra kérik a lakosságot,
hogy a területen ne par-
koljanak, a jelenleg hely-
színen lévõ gépkocsikat
pedig távolítsák el!

Lezárták a Körte utcát
– tilos a parkolás

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Part menti védmû kell 
Megérkezett július 7-én az Országos Vízügyi Fõ-
igazgatóság (OVF) hivatalos állásfoglalása a római-
parti védmû nyomvonaláról - tudatta közleményben
a Fõpolgármesteri Hivatal. A fõ kérdést illetõen, mi-
szerint part menti védmû épüljön-e, vagy pedig a
Nánási út-Királyok útja nyomvonalon történjen a vé-
dekezés, a fõigazgatóság tudományos tanácsának
munkacsoportja határozottan állást foglalt, hogy az
öblözetet a Duna felõl védõ mûnek a mértékadó ár-
vízi terhelés kivédésére alkalmas szerkezetben, a
szükséges biztonsággal a parton kell megépülnie. A
tudományos tanács megállapításaival az OVF teljes
mértékben egyetért - idézte az állásfoglalást a Vá-
rosháza. Hozzátették: a fõigazgatóságnak a részle-
teket illetõ észrevételeit a fõváros akceptálja, a víz-
jogi engedély a fentiek alapján nyerhet értelmet.

Állást foglalt a vízügyi fõigazgatóság

Húsz új hulladékgyûjtõ au-
tó áll szolgálatba Buda-
pesten. A CNG üzemû jár-
mûvek környezetbarátok
és halkabbak is.

- Korábban talán nem
is hittük volna, de most
megvalósul: több mint
400 ezer szelektív hul-
ladékgyûjtõ kerül ki a
város területére - mond-
ta el sajtótájékoztatón
Tarlós István fõpolgár-
mester, aki arról is tájé-
koztatott, a papírt gyûjtõ
kékfedelû és a mûanya-
got, fémet gyûjtõ sárga-
fedelû tárolók összesze-
déséhez, ürítéséhez új,
alternatív üzemû célgé-
pekre is szükség van.
Húsz ilyen érkezett most
a fõvárosba. A CNG
üzemû gépek csendesek,
környezetbarátok és ha-
tékonyabbak is hagyo-
mányos üzemû társaik-
nál.

A szelektív hulladék-
gyûjtés átfogó megszer-
vezése még 2013-ban
kezdõdött a városban; a

Budapest.hu tájékozta-
tása szerint jelenleg
nyolc kerület már telje-
sen lefedett, a cél pedig
az, hogy ez év végére

valamennyi fõvárosi
háztartásban lehetõség
legyen a szelektív hulla-
dékgyûjtésre. 

(rt)

Csendesek, gyorsak, takarékosak

Új hulladékgyûjtõ autók 

A 100 éves Óbudai Gázgyár felújított tornyai

A Science WithoutBorders
(SWB) programban a Buda-
pesti Corvinus Egyetem
Tájépítészeti Karán rész-
tanulmányokat folytató
ösztöndíjas brazil diákok
prezentációt tartottak jú-
nius 26-án a polgármeste-
ri hivatal tanácskozóter-
mében. 

A hallgatók kéthetes
kurzust végeztek el

az egyetemen, melynek

során azt a feladatot kap-
ták, hogy tervezzenek vá-
rosi zöldutat Óbudán. A12
hallgató alaposan felké-
szült „Óbudából”, öt pre-
zentációt készítettek javas-
lataikból. Aprezentáció so-
rán érdekes és hasznosítha-
tó ötleteket sorakoztattak
fel a kerékpárutak kialakí-
tására, az óbudai történel-
mi emlékek gyalogos és
bicikliúttal történõ össze-
kapcsolására, a közlekedé-

si problémák megoldására,
a zöld felületek védelmére,
fejlesztésére vonatkozóan. 

A kurzust a tájtervezési
tanszék három oktatója -
Sallay Ágnes egyetemi do-
cens, Jombach Sándor
egyetemi tanársegéd, Dan-
csókné Fóris Edina PhD
hallgató - vezette. A pre-
zentáción az önkormány-
zatot Szabó Magdolna fõ-
tanácsadó, Massányi Kata-
lin fõépítész, Virág Bene-
dek, a Városfejlesztõ Kft.
ügyvezetõje és Dénes Ka-
talin, a fõépítészi iroda
munkatársa képviselte. 

Brazil hallgatók a Városházán

Városi zöldút Óbudán 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kánikulában enyhülést adó párakapu a Szentlélek téren
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Egészségügy

Közel negyven éve dolgozik
a kerület gyermekfogásza-
tán dr. Hermány Margit. A
népszerû fõorvosnak még
arra is volt gondja, hogy az
önkormányzati kitüntetés-
sel járó pénzjutalom egy
részét gyerekek táborozta-
tására ajánlja fel.

M érnökcsaládból
származik, de már

gyerekkora óta általános
orvos szeretett volna len-
ni dr. Hermány Margit.
Az elsõ felvételije az or-
vosi egyetemre nem si-
került, ekkor döntött
másképpen.

- A család egy régi ba-
rátja javasolta, hogy pró-
báljam meg a fogorvosi
kart. Oda azonnal felvet-
tek, és a tanulmányaim
megkezdése után szinte

rögtön tudtam, hogy jól
döntöttem: a helyemre
kerültem. Harmadévtõl
pedig már abban is biz-
tos voltam, hogy gyere-
kekkel akarok foglal-
kozni - mesélte.

A gyerekekhez való
kötõdést a nagycsalád-
ból hozta magával. Mint
mondja, a gyerek több
feladatot ad, mégis na-

gyon hálás hivatás értük
dolgozni.

- Tapasztalataim sze-
rint a gyerekek együtt-
mûködnek, rábízzák
magukat az orvosra,
nincs baj velük. Ha eb-
ben a szülõ is segít, na-
gyon sikeres lehet a
vizsgálat, a kezelés -
árulta el a doktornõ, aki
az egyetem után évekig
Tolna megyében dolgo-
zott, majd gyermekei
születése után vissza-
költözött családjával a
fõvárosba. 1976 óta dol-
gozik Óbudán, ma a
Szent Margit Rendelõ-
intézet Gyermekfogá-
szatának szakmaiterü-
let-vezetõ fõorvosa. Ne-
véhez fûzõdik az iskolai
szûrések rendszerének
kerületi fejlesztése.

- Amikor idekerültem,
hárman voltunk gyer-
mekfogorvosok, és szû-
réseket csak az általános
iskolákban végeztünk.
Az én érdemem valójá-
ban annyi, hogy a szûré-
seket a középiskolások-
ra is kiterjesztettük, és
hogy koncentráltan
kezdtünk foglalkozni a
fogszabályozással - ma-
gyarázta, hozzátéve: -
Az egész fogorvosi
munka a gyermekfogá-
szaton alapszik. Fontos
idejében felismerni, kik-
nek van szükségük sza-
bályozásra, és a megfe-
lelõ szakemberekhez
küldeni õket. A kicsik-
kel könnyû, a 14 és 18
közötti korosztályt ne-
hezebb ebbe bevonni,
de ma már õk is együtt-

mûködõen állnak hozzá
a kérdéshez. 

A fogszabályozással
kapcsolatos tapasztala-
tokat, észrevételeket, a
gyermek- és felnõttfo-
gorvosok együttmûkö-
désének szükségességét
szívesen fejti ki dr.
Hermány Margit konfe-
renciákon is. 

A kerületért végzett
munkájáért az önkor-
mányzat Óbuda Lakos-
ságának Egészségéért
Díjjal tüntette ki. Az ez-
zel járó pénzjutalom egy
részét a doktornõ gyere-
kek táboroztatására
ajánlotta fel.

- Ezentúl is Óbuda
gyermekeinek érdekeit
szolgálom - fogalmazta
meg egyszerûen hitval-
lását. K. Gy.

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj: dr. Hermány Margit

„Gyerekekért dolgozni a legjobb”

Az Óbuda Újság megjele-
nésének másnapján már
nem volt szabad idõpont
az Egészségkörút Óbudán
sorozat 6. állomásán, a
békásmegyeri egészség-
napon meghirdetett hasi
ultrahangvizsgálatokra. 

Erre az eszköz- és
szakember-igényes

vizsgálatra ingyenes szû-
rõprogramon korábban
még nem volt lehetõség.
A nagy érdeklõdésre va-
ló tekintettel egy harma-
dik ultrahang-készüléket

és hozzá természetesen
személyzetet is szerve-
zett utólag a Szent Mar-
git Rendelõintézet a júli-
us 5-ei szûrõnapra, így
az eredetileg meghirde-
tett 40 mellé további 20
idõpont kiadására volt
lehetõség. Összesen 76-
an vettek részt az ultra-
hangvizsgálaton.

Az Egészségkörút Óbu-
dán 6. állomásán 243-an
jelentek meg, túlnyomó-
részt (70 százalékban)
hölgyek. Az érdeklõdõk
több mint háromnegyede

50 év feletti, legtöbben a
60 és 70 év közöttiek
képviselték magukat a
szûrõprogramon. A ha-
sonló egészségügyi szû-
rések fontosságát jól mu-
tatja, hogy az anyajegy-
szûrésen 100-ból 13, míg
az ultrahang vizsgálaton
76-ból 35 olyan esetet ta-
láltak a szakemberek,
amelyben további, ala-
posabb vizsgálatokra
visszahívták a páciense-
ket. Az arány a többi
szûrõvizsgálaton is ha-
sonló volt.

Folytatás 
szeptember 27-én 

Az Egészségkörút
Óbudán programsorozat
következõ állomása szin-
tén Békásmegyeren lesz:
szeptember 27-én (szom-
baton) várják újra az ér-
deklõdõket a Szent Mar-
git Rendelõintézet szak-
emberei a Csobánka téri
szakrendelõben. Ismét
lesz hasi ultrahangvizsgá-
lat is, melyre regisztrálni
a program meghirdetése
után lehet majd; részlete-
kért figyeljék az Óbuda

Újságot és a rendelõintézet
Facebook oldalát (www.
facebook.com/szentmar-
gitrendelo). 

Ingyenes szûrõvizs-
gálatokkal legközelebb
a családi sportnapon (jú-
lius 19., Csillaghegyi
Strandfürdõ), a Hékás-
Békás rendezvényen
(augusztus 30., Csobán-
ka tér) és az Óbudai
Sportágbörzén (szeptem-
ber 13., Laborc utca 1.)
várják az érdeklõdõket a
Szent Margit Rendelõin-
tézet szakemberei.

Egészségkörút Óbudán: népszerû az ultrahang-szûrõvizsgálat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az emberi erõforrások miniszteré-
nek 20/2014. (III. 20.) EMMI rende-
lete a szociális nyári gyermekét-
keztetésrõl minden évben lehetõ-
séget nyújt támogatás igénylésére. 

E nnek egyik feltétele, hogy a
fenti idõszakban legalább 44,

legfeljebb 54 munkanapon ke-
resztül a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülõ
kiskorú gyermekeknek ingyene-
sen vagy kedvezményesen napi
egyszeri meleg étkeztetést bizto-
sítson a pályázó önkormányzat. A
másik feltétel, hogy az ételt az
alapanyag megvásárlására fordí-
tott összeg legalább 30 százaléká-
nak megfelelõ értékben termelõ
által megtermelt, vagy elõállított
alapanyagokból kell biztosítani. 

Ebben az évben Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata a rendelet
idevonatkozó pontja értelmében, a
településen élõ rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ gyermekek 25 százaléka
után igényelhet támogatást. Ez a
kerület esetében 400 személyt je-
lent, akik után legfeljebb 9 millió
504 ezer forintra jogosult az ön-
kormányzat, mely összeget - a be-
nyújtott pályázata alapján - meg is

kapott.Atámogatás egy gyermek-
re jutó napi összege legfeljebb
440 forint lehet.

Az önkormányzat az elmúlt
évekhez hasonlóan, kétféle mó-
don, négy helyszínen biztosítja a
szociális nyári gyermekétkezte-
tést az arra jogosultaknak. A ko-
rábbi évekhez hasonló feltételek-
rõl és a részletekrõl minden érin-
tett család elõzetesen levélben
kapott tájékoztatást.

A nyári napközis táborok-
ban meleg, kétfogásos ebéden
kívül reggelit és az uzsonnát is
kapnak a fiatalok. 

Június 30-tól augusztus 15-ig
szakképzett pedagógusok fel-
ügyelete mellett, naponta 8-tól
16 óráig fogadják a fiatalokat,
akik a játékon kívül részt vehet-
nek különbözõ kézmûves fog-

lalkozásokon, sport-rendezvé-
nyeken és jó idõ esetén stran-
dolhatnak. A szakképzett peda-
gógusok odafigyelnek az isme-
retek gyarapítására, ezért elõ-
adókat hívnak meg, kirándulá-
sokat szerveznek. 

Két iskola ebédlõjében június
16-tól augusztus 29-ig kapnak a
szociálisan rászoruló gyermekek
kétfogásos meleg ebédet. Vá-
laszthatnak, helyben fogyasztják
el az ebédet, vagy elviszik. Az
önkormányzat oktatási osztályá-
val történt elõzetes egyeztetés
alapján a nyári szünetben az aláb-
bi iskolákban történik az étkezte-
tés naponta 12-tõl 14 óráig:

Június 16-tól augusztus 29-ig:
Óvoda, Általános Iskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény (Szellõ utca 9-11.).

Június 16-tól augusztus 1-jé-
ig: Bárczi Géza Általános Iskola
(Bárczi Géza utca 2.). 

Augusztus 4-tõl augusztus
29-ig: Veres Péter Gimnázium
(Csobánka tér 7.).

Az eddigi tapasztalatok alapján
a szülõk és a gyermekek is szíve-
sen fogadják a lehetõséget, és vár-
hatóan a tavalyihoz hasonlóan,
idén is körülbelül 20 ezer adag
ételt osztanak ki az iskolákban, il-
letve a táborokban.

A nyári étkezéssel kapcsolatos
információk a szociális szolgálta-
tó fõosztályon kérhetõk: 437-
8612, 437-8546. 

20 ezer adag étel 

Ingyenes nyári étkeztetés gyermekeknek 

• A szociális szolgáltató fõosztály kéri az ebédet igénylõket,
hogy lehetõség szerint minden nap fogyasszák el helyben,
vagy vigyék el az ételt, mert a megrendelt, de el nem fo-
gyasztott adagokat is ki kell fizetnie az önkormányzatnak.

Jótékonysági koncert idõsekért
Az Aelia Sabina Mûvészeti Együttes jótékonysági mûsort szervezett az
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idõs, rászoruló ellátottjai részé-
re. A május 16-ai eseményen a Turcsánné Horváth Anikó által vezetett
Kincsõ Néptáncegyüttes gyermek és ifjúsági csoportjai léptek fel.A mû-
sor szünetében a mûvészeti iskola képzõmûvész tanulóinak munkáiból
tartottak árverést. A rendezvényen befolyt összegbõl az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény tartós élelmiszereket vásárolt, melybõl 45
csomagot állított össze és osztott ki a legrászorultabbaknak.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzati tájékoztató

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Óbuda új-
ság hasábjain minden év végén közzéteszi a helyi
adókról szóló rendeletének módosítását, illetve
egyéb fórumokon is igyekszik tájékoztatni a la-
kosságot a kerületi adórendszert érintõ változá-
sokról. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva
elmondható, hogy a tájékoztatásoknak köszönhe-
tõen egyre több óbudai ingatlantulajdonos ren-
delkezik megfelelõ ismeretekkel a kerületben be-
vezetett helyi adókról. Fontosnak érezzük, hogy a
rendeleti és törvényi szintû szabályozások éven-
kénti változására, valamint a lakosság részérõl
leggyakrabban felmerülõ kérdésekre való tekin-
tettel az újság hasábjain is segítséget nyújtsunk
az érintetteknek a helyi adózásban történõ köny-
nyebb eligazodáshoz. 

Kerületünkben a helyi adókról szóló, 1990. évi C.
törvény alapján 1996-tól építményadó, 2004-tõl
telekadó, 2012-tõl pedig magánszemély kommu-
nális adója került bevezetésre, melyeknek jelenle-
gi szabályozását az önkormányzat 49/2008. (IX.
30.) számú rendelete tartalmazza. Cikksorozatunk-
ban elõször az építményadót vesszük górcsõ alá.
Az egyes adónemekre vonatkozó közös szabályok:

Kik lehetnek az adó alanyai?
Az adó alanya az, aki a naptári év elsõ napján az
ingatlan tulajdonosa. Ennek értelmében az adott
évre megállapított adókötelezettséget nem érinti az
év közbeni tulajdonos váltás, mert az csak a követ-
kezõ évtõl vehetõ figyelembe. Fontos tudni, hogy
amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartás-
ba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli (pl.: ha-
szonélvezeti jog, özvegyi jog, használat joga), a tu-
lajdonos helyett az annak gyakorlására jogosult
válik az adó alanyává. (A tájékoztatás további ré-
szében a tulajdonos és a vagyoni értékû jog jogo-
sítottja is tulajdonosként kerül megnevezésre.)
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok, azonban vala-
mennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tu-
lajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogok-
kal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felru-
házhatnak.

Hogyan lehet eleget tenni 
a bevallási kötelezettségnek?

Mindhárom adónemre vonatkozó fontos szabály,
hogy az adóhatóságnak nincs az ingatlan tulajdo-
nosok felé egyedi értesítési kötelezettsége, vagyis
az adó alanyai önként kötelesek a törvényben elõ-
írt bevallás megtételére. A bevallási formanyom-
tatványok letölthetõek a www.obuda.hu/onkor-
manyzat-hivatal/hivatal/szervezeti-felepites/ado-
ugyi-osztaly linken az egyes adónemek alkategóri-
ái alatt, illetve beszerezhetõek az adóügyi osztály-
tól. 
Elsõ alkalommal az adókötelezettség keletkezését
(változását) követõ 15 napon belül kell adóbevallást
tenni. Az adózók nem kötelesek minden évben új
bevallást benyújtani, de abban az esetben minden-
képpen meg kell tenniük, ha változás áll be az ingat-
lanra vonatkozó adókötelezettség tekintetében.
Az adóalanyok az adóbevallás beérkezését követõ
30 napon belül határozattal értesülnek a fizetendõ
adó összegérõl, és a fizetési határidõkrõl. 

Mire terjed ki az építményadó kötelezettség?
A kerületi adórendelet fõszabályként kimondja,
hogy egyaránt adóköteles az önkormányzat illeté-
kességi területén lévõ építmények közül a lakás és
a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. A
képviselõ-testület azonban, élve a törvény által
biztosított jogával, a fõszabálytól eltérõ mentessé-
gek megadásáról is döntött rendeletének megalko-
tásakor. 

Milyen mentességek vehetõk igénybe?
Arendelet mentességet biztosít a magánszemélyek
tulajdonában lévõ, kizárólag lakás céljára használt
lakásokra, lakásrészekre.
További mentességet élvez(nek) az építményadó
alól: 
• 60 m2-ig a kerületben élõ és/vagy alkotó képzõ-
mûvészek, iparmûvészek használatában lévõ nyil-
vántartott mûtermek közül azok, amelyekben a
Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szö-
vetségének vagy a Magyar Alkotómûvészek Or-
szágos Egyesületének tagjai kizárólagosan alkot-
nak, valamint 
• az a lakásszövetkezet és társasház, ahol a lakás-
szövetkezet vagy a társasház tulajdonában lévõ he-
lyiségek bérbeadásából származó bevételeket a la-
kóépület - KSH által meghatározott definíciónak
megfelelõ - felújítására fordítják, a felújításra for-
dított összeg erejéig.
A fentieken kívül a helyi adókról szóló törvény
mentességet biztosít: az ingatlan-nyilvántartási
állapot szerint állattartásra vagy növénytermesz-
tésre szolgáló épületre, az állattartáshoz, növény-
termesztéshez kapcsolódó tároló épületre,
amennyiben azt az adóalany rendeltetésszerûen
állattartási, növénytermesztési tevékenységhez
kapcsolódóan használja. Mentes az adó alól to-
vábbá a kizárólag háziorvosi tevékenység céljára
szolgáló helyiség.

Milyen idõszakra állapítható meg az adó?
Azokra az évekre állapítható meg visszamenõleg
az adó, amelyekre az adózónak bevallást kellett
volna tennie és az adót meg kellett volna fizetnie.
Az elévülés szabályai szerint ez az idõszak maxi-
málisan - az aktuális adóévet megelõzõ - 5 év.
A jelenleg érvényes elévülési idõn belül hogyan
alakult az építményadó mértéke?
Az adó mértéke 2009. évben 1169 Ft/m2/év; 2010.
évben 1241 Ft/m2/év, 2011. évben 1430 Ft/m2/év.
2012. évtõl a képviselõ-testület az arányosabb és
igazságosabb közteherviselés érdekében differen-
ciálta a különbözõ típusú és funkciójú építmé-
nyekre vonatkozó mértékeket:
2012-ben az adó általános mértéke 1490 Ft/m2/év.
A magánszemélyek tulajdonában lévõ garázs után
1400 Ft/m2/év, a magánszemélyek külterületi épít-
ményei után 1000 Ft/m2/év, a zenés táncos rendez-
vények céljára használt, legalább 250 fõ befogadá-
sára alkalmas épületek után, illetve a játékterem,
játékkaszinó célját szolgáló épületek, épületrészek
után 1658 Ft/m2/év adómértékkel kell adózni.
2013-ban és 2014-ben: az adó általános mértéke
1550 Ft/m2/év, mely alól az alábbi esetek képeznek
kivételt:
• a csónaktároló, valamint a magánszemélyek tu-
lajdonában lévõ garázs, gépjármûtároló után fize-
tendõ adó mértéke: 2013-ban 1400 Ft/m2/év;
2014-ben 1200 Ft/m2/év.
• a 3000 m2-t meghaladó - a kereskedelemrõl szó-
ló törvényben meghatározott - bevásárlóközpont-
ok, üzletek után, továbbá a Római-parton
(Aranyhegyi-patak-Nánási út-Királyok útja-Barát-

patak-Duna folyam által határolt terület) lévõ épü-
letek, épületrészek után, valamint a zenés táncos
rendezvények mûködésének biztonságosabbá téte-
lérõl szóló kormányrendelet szerinti zenés táncos
rendezvények céljára használt - a kormányrendelet
1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott ki-
vételekkel -, legalább 250 fõ befogadására alkal-
mas épület, épületrész után a fizetendõ adó mérté-
ke 2013-ban 1722 Ft/m2/év; 2014-ben 1820
Ft/m2/év.
• A magánszemélyek tulajdonában lévõ külterületi
építmények után fizetendõ adó mértéke: 1000
Ft/m2.
• 2014-ben a magánszemélyek Aranyhegy, Üröm-
hegy, Péterhegy (Pusztakúti út-Aranyhegyi út-
Aranyvölgy utca-Bécsi út-közigazgatási határ-
Ürömhegyi út-erdõ terület-Héthalom utca-Dobo-
gókõ utca-Héthalom utca által határolt terület) te-
rületén lévõ épületei, épületrészei után fizetendõ
adó mértéke: 1200 Ft/m2/év.
• Az elsõ pince szintnek minõsülõ építményszint
alatti épület, épületrész után fizetendõ adó mértéke
10 Ft/m2/év.
Amennyiben az adóztatott ingatlan a fenti feltéte-
lek közül többnek is megfelel, az adóztatásnál a
kedvezõbb adómértéket kell figyelembe venni.

A lakóépületben lévõ garázsok 
és a teremgarázsok után is kell adót fizetni?

Igen a garázs, illetve a gépjármûtároló építmény-
adó köteles épületrész függetlenül attól, hogy az
lakóépületen belül, vagy kívül helyezkedik el. A
helyi adóról szóló törvény a gépjármûtároló fogal-
mát az alábbiak szerint definiálja, gépjármûtároló:
a lakóépületben lévõ épületrész, vagy a lakóépület
elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely ki-
alakításánál fogva gépjármû tárolására alkalmas,
függetlenül attól, hogy az épület vagy az épület-
rész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlan-
ként szerepel.

Igényben vehetõ-e a mentesség a lakásként 
használt, de a földhivatali nyilvántartásban üdülõ, 

apartman, hétvégi ház, gazdasági épület 
megnevezésû építmények után?

Nem, mert a mentesség kizárólag csak a magán-
személyek lakására vonatkozik, és a tényleges
használat mellett további kettõs feltételnek is telje-
sülnie kell, miszerint az építmény:
• a lakások és helyiségek bérletére, valamint elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló,
1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjá-
ban foglaltak alapján lakásnak minõsül és
• az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakó-
épület, lakás, kastély, villa, udvarház megneve-
zéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetés-
re váró ingatlan.
Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a fenti információk
mindössze tájékoztató jellegûek, melyek lényegi
tudnivalókat igyekeznek megosztani a helyi adók-
ról szóló, 1990. évi C. törvény, valamint Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat 49/2008. (IX.30.)
számú rendeletének építményadóra, telekadóra és
magánszemély kommunális adójára vonatkozó
részletes rendelkezéseirõl. 
Kérjük, a bevallásokkal kapcsolatos segítségért és
részletes információkért forduljanak a polgármes-
teri hivatal adóügyi osztályának ügyintézõihez,
akik készséggel állnak rendelkezésükre személye-
sen az 1034 Budapest, Zápor utca 27. szám alatt,
vagy a következõ elérhetõségeken: Apagyi Ferenc
(436-7180); Kállai László (436-7189); Tajti-
Liliom Katalin (436-7178).

Mit kell tudni a helyi adókról?

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

ÓBUDAI KÖZBIZTONSÁGI NONPROFIT Kft. (OKN Kft.)
Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2009-ben

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

K ét autó szaladt egy-
másba a Szentendrei

út kifelé vezetõ oldalán, a
Bogdáni úti keresztezõdés
elõtt július 14-én délelõtt.
A személyi sérüléssel járó
ütközés miatt hatalmas
torlódás alakult ki egészen

az Árpád hídig. A hasonló
esetek mindennaposak a
fõvárosban. Az azonban,
hogy nem történt nagyobb
baj, szinte csak a véletlen-
nek köszönhetõ. A Szent-
endrei úton közlekedõ au-
tósok, fõleg a motorosok

nagy gázt adnak, miköz-
ben a Bogdáni út felõl
épphogy átérnek a jármû-
vek, és fordítva. A gyalo-
gosok kétszer négy sávon
rohannak át az összehan-
golatlan lámpás kereszte-
zõdésben.

Veszélyes a Bogdáni úti keresztezõdés

Komplex gyakorlaton szer-
zett nemzeti minõsítést az
Észak-Budai Önkéntes Men-
tõcsoport a közelmúltban. 

A hivatalos katasztró-
favédelmi szervek

támogatására és az
Észak-Budán élõk védel-
mére alakult meg 2013-
ban az Észak-Budai Ön-
kéntes Mentõcsoport. A
csapat komplex gyakor-

laton bizonyította ráter-
mettségét, ráadásul az ezt
igazoló nemzeti minõsí-
tést is megszerezte, még-
pedig három szakterület-
re: alapvetõ vízkár-elhárí-
tási tevékenység, vezetés-
irányítás és logisztikai
képesség szakterületre. 

A minõsítést adó gya-
korlaton két másik men-
tõcsoporttal mûködött
együtt az észak-budai csa-

pat. Az akció során több
szervezési feladatot kellett
ellátniuk, egészségügyi
biztosítási pontot és lo-
gisztikai hátteret telepítet-
tek, majd nyúlgátat építet-
tek, gyakorolták a buzgár
„elfogást” és a szivattyú-
zást, sõt az elsõsegélyezést
is. A feladatsort a mentõ-
csoport szervezetten, kiug-
róan magas színvonalon
hajtotta végre. (rt)

Minõsítés a mentõcsoportnak

A meleg megviseli szerveze-
tünket, érzékeink jóval tom-
pábbak. Figyelmetleneb-
bek, türelmetlenebbek va-
gyunk és ez a gépjármûveze-
tésre is kihat. 

Nagy melegben na-
gyobb a szervezet

folyadék és sóvesztesége,
ami kimerülést okozhat.
Ez erõs szomjúságérzettel,
gyengeséggel, nyugtalan-
sággal, szédüléssel, fejfá-
jással járhat. Ennek elke-
rülése érdekében figyelni
kell a megfelelõ mennyi-
ségû folyadék fogyasztá-
sára, ezért a gépkocsiban
is tartsunk ivóvizet. Kerül-
jük a magas cukor tartal-
mú italokat. Ha az autó-
ban légkondicionáló van,
figyelni kell arra, hogy a
külsõ és a belsõ hõmér-
séklet között ne legyen túl

nagy a különbség. Ha az
autó nem légkondicionált,
a huzatmentes szellõzte-
tésrõl gondoskodni kell.
Fontos, hogy zárt autóba
kisgyermeket és kutyát ne
hagyjunk!

Ha hosszú úton a vezetõ
úgy érzi, hogy figyelme el-
tompult, álljon félre egy
parkolóba néhány percre,
igyon folyadékot, nedves

törölközõvel törölje át az
arcát, nyakát! Fontos, hogy
gépjármû vezetése közben
- ha a jármû mozgásban
van - ne igyunk folyadé-
kot, mert balesetveszélyes!
Mindig az út és a látási vi-
szonyoknak megfelelõ se-
bességet válasszunk! A
biztonságos közlekedés
elõfeltétele a sebesség he-
lyes megválasztása. A jól
ismert útszakaszokon is
adódhatnak váratlan hely-
zetek, amelyeket optimális
sebességgel haladva ki le-
het védeni.

Közlekedjenek 
figyelmesen a fõvárosban! 

Budapest zsúfolt, szûk
utcáin nemcsak az autó-
sokra, hanem a gyalogo-
sokra és a kerékpárosokra
is figyelni kell. A kerékpá-
rosok gondoskodjanak a
megfelelõ folyadékbevi-

telrõl, mert a szervezetü-
ket fokozottan igénybe
veszi a hõség. Lehetõség
szerint erõs napsütésben
ne kerékpározzanak. A ki-
jelölt átkelõhelyeken a
gyalogosoknak áthaladási
elsõbbségük van. A gép-
jármûvezetõknek fokozott
óvatossággal és mérsékelt
sebességgel kell megkö-
zelíteni ezeket a helyeket. 

Közlekedési 
tanácsok nyárra 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény szere-
tettel meghívja a III. kerü-
leti nyugdíjas polgárokat
nyári hangversenyeire.

I dõpontok és helyszí-
nek: július 21. hétfõ,

10 órakor: Víziorgona
Idõsek Klubja; * július
21. hétfõ, 14 órakor:
Õszike Idõsek Klubja; *
július 22. kedd, 10 óra-
kor: Harang Idõsek
Klubja; július 22. kedd,
14 órakor: Szérûskert
Idõsek Klubja; * július
23. szerda, 10 órakor:
Meggyfa Idõsek Klubja;
* július 23. szerda, 14
órakor: Hatvany Idõsek
Klubja; * július 23. szer-
da, 15 órakor: Derûs Al-
kony Gondozóház; * jú-
lius 24. csütörtök, 10
órakor: Harrer Idõsek
Klubja; * július 24. csü-
törtök, 14 órakor: Kisko-
rona Idõsek Klubja.

Közremûködik: Ko-
vács Dániel (hegedû),
Hegyes Ádám (zongora).
Ízelítõ a programból:
Mozart: Á-dúr szonáta;
Csajkovszkij: Virágke-
ringõ; Lehár: Cigány-
szerelem; Hubay: Csár-
dajelenet; Brahms: I.
Magyar tánc.

Ünnepeljük együtt a
nyarat kellemes és vi-
dám koncertekkel!

Nyári 
koncertek 

idõsklubokban 

Akárcsak a régi szép idõkben: pillanatkép a Fellini Római Kultúrbisztró elõtti partszakaszról

Egymilliárd forint értékû
beruházással új gasztro-
és szórakoztatóközpont
nyílik az Új Udvar bevásár-
lóközpont helyén. A Buda
Entertainment and Gastro
elnevezésû komplexum ki-
alakításának elsõ szaka-
sza idén õsszel fejezõdik
be - jelentette be az új tu-
lajdonos, aki egyben a
Gozsdu udvar alapítója.

A szórakoztatóköz-
pontban színteret

kap a kultúra és a mûvé-
szet is, ahol nemcsak a
helyieket várják, hanem a
turistákat is. A komple-
xumban egyebek mellett
nemzetközi és hazai étter-
mek, kávézók, külön ter-
mekben folklór elõadások
és több szórakozóhely
várja majd az érdeklõdõ-

ket. Külön szinten ma-
gyar kézmûvesek és fiatal
divattervezõk, festõk állít-
hatják ki munkáikat. A

mûvészek havi bérleti díj
helyett az eladott alkotá-
saik arányában fizetnek
majd. Az átalakítások idõ-

tartama alatt az üzletek
zavartalanul mûködnek,
bérleti szerzõdésük lejár-
táig. sz.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban két idõszaki kiállítás
idõtartamát is meghosszabbították. 

A szépség és a reklám - A nõi ideál
alakulása a XX. század elsõ felében

Meghosszabbítva 
augusztus 17-ig!

Az öt évtizedet be-
mutató divat- és rek-
lámtörténeti kiállítás a
nõk reklámozásban be-
töltött szerepét szemlél-
teti a múzeum gyûjte-
ményének kevésbé köz-
ismert darabjaival. A
tárlat 1900-tól az 1940-

es évek végéig tekinti át a változó
divatirányzatokat, egyúttal alkal-
mat ad a nõi szépségideál és a di-
vat változásának nyomon követé-
sére a XX. században. Az egyes
korszakok hangulatát és életérzés-

ét enteriõrök, fotómontázsok, ko-
rabeli ruhák, cipõk és egyéb ki-
egészítõk segítik felidézni.

Az örök vidám Eric
Meghosszabbítva 
augusztus 24-ig!

Az örökifjú és örökvidám
Vogel Eric vidámparki táblaképe-
ibõl a múzeumhoz került kollek-
ció adta az ötletet, hogy a neves
mûvész anyagából kiállítást ren-
dezzenek. A képek jól példázzák
azt az életvidámságot, ami jelle-
mezte a mûvészt több évtizedes
alkotói pályáján. 

(Nyitva: keddtõl vasárnapig 10-
tõl 18 óráig. Cím: Korona tér 1.)

Meghosszabbított idõszaki kiállítások a Korona téri múzeumban 

Szórakoztató központ az Új Udvar helyén

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Nyári mûvészeti kiállítás
az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézményben.

Ü nnepélyes keretek
között, telt házzal

nyílt meg a nyári mûvé-
szeti kiállítás a Kiskoro-
na Galéria dísztermében.
A július 10-ei esemé-
nyen Zsidákovics Mihály
és Vörös Valéria festõ-
mûvészek munkáiból

nyílt tárlat, „Színek és le-
tisztult formák” címmel.

A rendezvényen Mül-
ler Istvánné intézmény-
vezetõ köszöntötte a
megjelenteket. Beszédé-
ben kiemelte a mûvészet
és a lélek összefonódásá-
nak fontosságát, hiszen
minden alkotó a saját
szívét viszi a vásznára. A
megnyitót követõen Kö-
ningsné Hriczú Mária

zongorajátéka szórakoz-
tatta a III. kerületben élõ
nyugdíjasokat. A mûvé-
szek méltatása és bemu-
tatkozása után a vendé-
gek megtekintették a
gyönyörû olaj- és textil-
alkotásokat. 

A kiállítás augusztus
28-ig látogatható, hétköz-
napokon 8-tól 16 óráig a
Kiskorona utca 3 szám
alatti galériában.

Kiállítás-megnyitó 
a Kórház utcában

Szentgyörgyi József, Munkácsy-díjas festõmûvész
posztumusz kiállítását Bús Balázs polgármester és
Wehner Tibor mûvészettörténész nyitja meg július 22-én
18 órakor a Kórház utcában, az Óbudai Nyár program-
sorozatban. Közremûködik: Györffy Gergely hegedûmû-
vész. (Megtekinthetõ augusztus 31-ig ingyenesen.)

Megnevezhetetlen

Zdenko Huzjan Lendváról származó festõmûvész
képei a fenti címmel augusztus 24-ig láthatók a La-
jos utcai Budapest Galériában. (Nyitva: hétfõ kivéte-
lével, naponta 10-tõl 18 óráig. Cím: Lajos utca 158.) 

Kamaraest
Ingyenes kamaraestet rendeznek július 28-án 19
órától a békásmegyeri Megbékélés Házában. A
hangversenyen Vivaldi, Bach, Gliére és Piazzolla
mûvei hangzanak el. Közremûködik: ifj. Dráfi Kál-
mán hegedûn, Kertész Endre gordonkán. (Cím:
Újmegyeri tér, a Hadrianus utca-Királyok útja sarka,
a 34-es, 134-es busz végállomásánál.) 

Tanulmányút 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület augusztus 2-án és 3-án
(szombat-vasárnap) tanulmányutat szervez a Tolnai
Német Nemzetiségi Napra és Szekszárdra. (Rész-
letes program és jelentkezés Neubrandt Olginál a
06-30-221-4938-as telefonszámon.)

A Fõ téri könyvtár nyitva tartása 

A régi és az új olvasókat egyaránt várják az újra
megnyílt Fõ téri könyvtárban. Nyitva tartás: hétfõn,
szerdán és pénteken 13-tól 19 óráig, kedden és
csütörtökön 10-tõl 16 óráig. (Cím: Fõ tér 5.)

Reklámtáblák
Az állandó kiállítás a
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Mú-
zeum kereskedelmi
gyûjteményének eddig
kevésbé ismert zo-
mánctárgyait, tábláit
mutatja be a dohány-
zás, az ital, az élelmi-
szer, a vegyes iparcikk,
a biztosítás és a felira-
tos táblák témakörébõl.
(Cím: Korona tér 1.)

Gyermekprogram óvodá-
soknak és bölcsõdések-
nek július 24-én 10 órától
az Aquincumi Múzeumban. 

I smerkedj meg az
aquincumi pegazus-

sal és repülj vissza vele
az ókori Római Biroda-
lomba! Ahol találkoz-
hatsz a mitológiai ját-
szótér mesés lényeivel.
Végigsétálhatsz egy iga-
zi római lakóház falai

között. Kipróbálhatod
milyen játékokkal ját-
szottak a római gyerekek
és római játékszereket
készíthetsz magadnak.
(Ár: felnõtt belépõ 600 fo-
rint, gyermek belépõ 300
forint. 2 éves kor alatt in-
gyenes. A programok hely-
színe: Aquincumi Múzeum,
Szentendrei út 135. Beje-
lentkezés és további felvi-
lágosítás: Aquincumi Mú-
zeum, Közönségkapcsolat

Telefon: 250-1650, e-mail:
aquincum@aquincum.hu)

Vendégségben a pegazusnál

Az egykori Tó disco a Rómaifürdõn 

Színek és letisztult formák 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Pályázat – Felhívás

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott
vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot
és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb 2014. október 13. (hétfõ) 12 óráig van lehetõ-
ségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik ut-
ca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-
jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jo-
gosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében,
az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény
9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlan-
ra elõvásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes
vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3.
paragrafusában meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-
os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Sportlétesítmény építésére alkalmas önkormányzati telek eladó
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére.

Kéményellenõrzés a III. kerületben
A Fõvárosi Kéményseprõipari Kft. tervet készített közszolgálta-
tása elvégzésének ütemezésérõl. Az érintettek a társaság hon-
lapján elérhetik az ingyenes elektronikus értesítési rendszert.
2014 áprilisától függetlenül a tüzelési módtól, évi egy alkalommal
végezik az égéstermék-elvezetõk ellenõrzését és szükség sze-
rinti tisztítását, továbbá négy évente mûszaki felülvizsgálatát. A
munkálatokra külön megrendelés nélkül, elõre ütemezett idõ-
pontokban kerül sor.
A munkavégzés tényleges idõpontjáról legalább nyolc nappal ko-
rábban értesítik az ügyfeleket. Az értesítés többlakásos, illetve
többszintes épület esetén kapualji hirdetményen, laza beépítésû
(családi házas) lakóterületeken az utcasarkon jól látható módon
elhelyezett plakáton történik.
Az önkormányzatnak küldött tájékoztató szerint a társaság hon-
lapján, rövid regisztrációt követõen az ügyfeleknek lehetõségük
nyílik arra, hogy hét nappal az ellenõrzés elõtt emlékeztetõt kap-
hassanak a megadott e-mail címükre. Három nappal a vizsgálat
elõtt a figyelmeztetést megismétlik sms-ben is.
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Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a
fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12001008-00140645-00100001 számú le-
téti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizeté-
sét igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014. október 13. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp., III. kerü-
let Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyi-
ségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát,
hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tör-
vény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, vala-
mint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdon-
ba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Tatai Önkormány-
zatot elõvásárlási 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 kár-
pótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyon-
tárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában
meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-3466-os telefon-
számain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül to-
vábbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére

Állások az Óbudai Mesevilág Óvodában 
• Betöltendõ álláshely: 1 fõ német nemzetiségi óvodapedagó-
gus, határozott idõre. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
büntetlen elõélet; fõiskolai végzettség. Az óvoda integrált nevelésre
kijelölt intézmény, az álláshely betöltésénél elõnyt jelent gyógype-
dagógusi vagy fejlesztõpedagógusi további végzettség, vagy integ-
ráló intézményben szerzett szakmai tapasztalat. A pályázatnak tar-
talmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget
és egyéb képesítéseket igazoló tanúsító okiratok másolatát; 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát. A pá-
lyázat beadási határideje és helye: 2014. augusztus 18., az óvoda-
vezetõ részére, 1039 Bp., Bárczi Géza utca 1. számra címzett levél-
ben, vagy a barczi-o@kszki.obuda.hu e-mail címre. Az álláshely be-
töltése: 2014. augusztus 25.
• Továbbá: 1 fõ gyógypedagógiai asszisztens, határozatlan
idõre. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen elõ-
élet, felsõfokú végzettség. Az óvoda integrált nevelésre kijelölt in-
tézmény, az álláshely betöltésénél elõnyt jelent integráló intéz-
ményben szerzett szakmai tapasztalat. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget és
egyéb képesítéseket igazoló tanúsító okiratok másolatát; 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát. A
pályázat beadási határideje és helye: 2014. augusztus 18., az
óvodavezetõ részére, 1039 Bp., Bárczi Géza utaca 1. számra
címzett levélben, vagy a barczi-o@kszki.obuda.hu e-mail címre.
Az álláshely betöltése: 2014. augusztus 25.
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Hírösszefoglaló: a Budapesti
Városüzemeltetési Központ
(BVK Holding Zrt.) cégei fel-
készültek a nyárra: szükség
esetén hûtik a lakótelepe-
ket, a villamossíneket, a
strandokon befejezték a fel-
újítási munkákat, több száz-
ezer virágot ültettek a buda-
pesti virágágyakba. A fûtés-
leállást követõ idõszakban a
távfûtõ mûvek térítésmente-
sen biztosítja egy alkalom-
mal az épületek fûtési rend-
szerének két hetes ürítését,
majd újratöltését, a kémény-
seprõ-ipari cég a nyáron is
elõforduló esetleges veszély-
forrásokra figyelmeztet.

Az idei strandszezon-
ban a számos ked-

vezmény mellett a Buda-
pest Gyógyfürdõi és Hé-
vízei Zrt. két strandján, a
Csillaghegyi és a Paskál
strandfürdõkben egységes
900 forintos jegyárat veze-
tett be, mely hétköznap és
hétvégén mindenki számá-
ra elérhetõ. A többi stran-
don megmaradnak a fiata-
loknak, családoknak és a
nyugdíjasoknak biztosított
kedvezményes jegyek. A
20 alkalmas bérletek akár
25 százalékos kedvez-
ményt biztosítanak a für-
dõzõknek. (Az egyes für-
dõk árai a strandok honlap-
jain megtekinthetõk.)

A Fõkert Nonprofit Zrt.-
nek köszönhetõen ezekben

a napokban élvezhetjük az
egynyári virágok elsõ nagy
virágzását, miközben kiül-
tetésük óta már a hõséggel
is meg kellett birkózniuk.
Kiadós csapadék hiányá-
ban a cég munkatársai azo-
kon a helyeken, ahol nincs
automata rendszer, a kora
hajnali órákra idõzítik az
öntözést, hogy a víz a lehe-
tõ legkisebb párolgási
veszteséggel hasznosuljon.
Bizonyos fajoknál a növé-
nyek visszavágásával elér-
hetõ a gyorsabb bokroso-
dás, az összezáró lombbal
a talaj takarása, hogy gátol-
ja a talaj gyors kiszáradását

és a gyomosodást, ami
ugyancsak vizet szívna el a
növényektõl. 

A zrt. kezelésébe tartozó
zöldterületek öntözésére
használt víz ivóvíz minõ-
ségû. Amennyiben a hõség
miatt szükségessé válik, a
Fõkert Nonprofit Zrt. vala-
mennyi munkatársát meg
lehet kérni, hogy nyissák
ki a csapot, biztosítsanak
lehetõséget a parklátoga-
tók, gyerekek felfrissülésé-
re. Fontos tudni, hogy a fõ-
városi szökõkutakban tilos
fürdeni; kérik a lakosságot,
hogy a forró napokban se
hûsöljenek a budapesti
szökõkutakban!

A Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. minden év-
szakban, az adott termi-
nusnak megfelelõ ütem-
terv alapján végzi feladata-
it: a nyári munkák június
1-jétõl augusztus 31-ig tar-
tanak. Ezen idõszak alatt a
társaság elsõdleges felada-
ta a közterületi rend és tisz-
taság biztosítása, folyama-

tos fenntartása, különös te-
kintettel az idegenforgal-
milag frekventált területe-

ken. Hõségriadó elrende-
lése esetén 2×12 órás mû-
szakban végzik az utak lo-
csolását: nappal a sûrûn la-
kott városrészek, illetve a
lakótelepek útjait, éjszaka
a fõ- és közösségi útvonal-
hálózatot hûtik. A BKV
megrendelésére a kijelölt
villamosvonalakon a vágá-
nyokat is hûtik. 

Folyamatosan végzik a
hulladékszállítási feladato-
kat is; a lakossági hulladék
begyûjtését, a szelektív
hulladékgyûjtést, a lomta-
lanítást, a kerti zöldhulla-
dék elszállítását.

A Fõtáv a fûtésleállást
követõ nyári idõszakban
(május 16.-augusztus 15.
között) térítésmentesen
biztosítja egy alkalommal
az épületek fûtési rendsze-
rének két hetes ürítését,
majd újratöltését, ezért ké-
rik a lakóközösségeket,
hogy a felújításokat, kar-

bantartásokat lehetõség
szerint ebben az idõszak-
ban végezzék el. Fontos
idõben egyeztetni a nyáron
tervezett munkákról a kö-
zös képviselõvel és együtt-
mûködni a lakóközösség
többi tagjával is, hogy le-
hetõség szerint csak egy-
szer kelljen leengedni a vi-
zet az épület fûtési rend-
szerébõl. Gondolni kell ar-
ra is, hogy például lakás-
festéskor is le kell szerelni
a fûtõtesteket, ebben az
esetben is szükséges a
rendszer leürítése.

A két hetes ingyenes
idõszakon kívül a fûtési
rendszerek ürítését térítés
ellenében végzi a szolgál-
tató. 

A Fõkétüsz Kft. felhívja
a figyelmet, hogy bár a fû-
tési szezont követõen a tü-
zelõberendezések és a ké-
mények használatának in-
tenzitása csökken, nyáron
is szem elõtt kell tartani az
esetleges veszélyforráso-
kat. Akockázatok minima-
lizálása és különösen a
szén-monoxid visszaáram-
lás okozta balesetek meg-
elõzése érdekében foko-
zottan érdemes figyelni a
veszélyt jelentõ helyzetek
elkerülésére. Ezekre a koc-
kázatokra a kéményseprõk
is felhívják a figyelmet az
ellenõrzések során.

Számos okból érdemes
a tüzelõberendezés cseré-
jét, a kémény felújítását a
nyári idõszakra ütemezni,
ugyanis ilyenkor a fûtés át-
meneti hiánya jóval kisebb
kellemetlenséget okoz. A
kéménnyel érintett átalakí-
tások elõtt minden esetben
elõzetes kéményseprõ-ipa-
ri nyilatkozat beszerzésére
van szükség.

Strandok, közterületek, fûtésszünet 

Nyári munkák Budapesten

Vágányfelújítás fõvárosi beruházásban a Bécsi úton, a 17-es
vonalán, mely része lesz a budai fonódó villamoshálózatnak Az oldalt összeállította Klug Miklós

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

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

� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellenzõ
stb. szerelése, javítása garanciával! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� Asztalos vállal, konyhaszekrény, beépített
szekrény, egyéb kisbútor készítését, nyílászá-
rók javítását, pótlását, bútorszerelést. Tel.:
06(70)943-1294
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Vízszerelés! Csapcsere, mosógépbekötés,
teljes felújítás! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Radiátorcsere! Tel.: 06(30)954-9554;
www.vizoraguru.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Ha rossz a tetõje ránk
van szüksége! Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
�Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312

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

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden

szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, por-
celánokat, csillárt, könyveket, ezüstöt, boros-
tyánokat, szõrmét, kitüntetést, bizsukat, csip-
két, hagyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)597-8280

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
�Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-364-75-34, 06(30)382-7020
�Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

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

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

� Ezermester mindenféle hullott szarvas-
agancsot, trófeákat vásárolna  saját részre.
1500-9500ft/kg-ig. Tel.:06(30)849-4786
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu

� Egy embert keresek csõszerelõnek, vagy
segédnek hosszú távra. Tel.: 06(20)423-5812
� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu
� Negyed százada iparosként szerelek, javí-
tok (víz, gáz, központi fûtés). Hívjon! Tel.:
06(20)423-5812

� Szentendrén, a Berkenye utcában, szép
környezetben, patak-parti, 900 nm-es telek kõ-
házzal eladó. Tel.: 387-1647
� Óbudai, zöldövezeti, 49 nm-es, 1,5 szobás,
napfényes, I. emeleti lakás téglaépületben, tu-
lajdonostól eladó. Ingatlanközvetítõk kímélje-
nek! Tel.: 06(30)242-1926
� Budakalászon, a HÉV Lenfonó megállótól
15 percre, 39 nm-es, felújított, panorámás elõ-
kertes ház, szolgalmi úttal (víz, gáz, villany) el-
adó 6,5 MFt-ért, vagy óbudai garzonra cserél-
ném. Tel.: 06-26-701-112
� Csúcshegyen, Õzsuta u. 800 nm utcai telek
bérleti joga átadó, 26 nm-es faházzal. Érd.:
06(30)708-5995
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� 24 éve folyamatosan nyitva tartó óbudai kis
közért bérleti joga átadó. Tel.: 06(30)776-8867

� Életjáradéki szerzõdést kötne szakképzett
ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-
8719; 285-4808, Aradi Lászlóné

� Dr. Sárdy Lóránt festõmûvész, restaurá-
tort ez év július 10-én helyeztük örök nyuga-
lomra az Óbudai temetõben. Lelki üdvéért a
Rómaifürdõi Plébánia templomában tartot-
tunk gyászmisét

Gyász

Életjáradék

Üzlet

Ingatlan

� Takarítónõt keresünk heti két napra
Békásmegyer-Ófaluba. Gyakorlott, pre-
cíz, megbízható legyen. Tel: 06(20)911-
6167

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Lakás kiadó! A Római lakótelepen,
buszmegálló mellett, III. emeleti, 39 nm-
es, másfél szobás, légkondicionált lakás -
bútorozatlanul vagy bútorozva - hosszú
távra kiadó! Bérleti díj: 55 000 Ft+rezsi
Tel.: 30/9517-116

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

Kiadó

Oktatás

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

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

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

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

Egészség

� Festés, mázolás, tapétázás magánsze-
mélyeknek, társasházaknak garanciával. III
kerületben kedvezmény! Hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-
7726

� Vízszerelés és duguláselhárítás 0-24-
ig, ingyenes kiszállással, 2 órán belül, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)215-9160

� Klímaberendezések javítása, tisztítá-
sa, gázfeltöltés, ingyenes kiszállással 0-
24-ig, 2 órán belül. Tel.: 06(30)215-9160

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

�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom kedvezõ árakon fa és mû-
anyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Tisztelt III. kerületi Lakosok, tisztelt
Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szó-
ló, 1998. évi XXVIII. törvény (Átv.)
42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás helye
szerint illetékes települési, fõvárosban a
kerületi önkormányzat, illetve a fõvárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott
terület tekintetében a fõvárosi önkormány-
zat ebrendészeti feladatainak elvégzése ér-
dekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekin-
tettel háromévente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.
A hivatal a begyûjtött adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást vezet, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek jo-
gainak, személyes biztonságának és tulaj-
donának védelme, valamint ebrendészeti
és állatvédelmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója
az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat a
települési/kerületi önkormány-
zat, rendelkezésére bocsátani.
Önkormányzatunk a 2014. év-
ben az Óbuda-Békásmegyer
közigazgatási területén tartott
ebek kapcsán összeírást végez.
Az összeírás önbevallásos
módszerrel történik. A beval-
láshoz szükséges formanyomtat-
vány 2014. június 1-jétõl az
alábbi pontokon átvehetõ, és a
kitöltött ûrlap ugyanitt a gyûjtõ-
ládába elhelyezhetõ, vagy letölt-
hetõ a www.obuda.hu oldalról
is. Kérjük a III. kerület lakóit,
ebtartókat és ebtulajdonosokat,
hogy az „Ebösszeíró adatlapot”
kitölteni, és az alábbi lehetõségeket ki-
használva a polgármesteri hivatal részére
visszaküldeni szíveskedjenek.
Levélben, postai úton (1033 Budapest, Fõ
tér 3.); * a polgármesteri hivatal portáján
található gyûjtõládába helyezve (1033 Bu-
dapest, Fõ tér 3.); * az ügyfélszolgálati
irodán található gyûjtõládába helyezve
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2); az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. portáján talál-
ható gyûjtõládába helyezve (1033 Buda-

pest, Mozaik utca
7.); * az Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterü-
let Felügyeletének
portáján található
gyûjtõládába he-
lyezve (1033 Buda-
pest, Mozaik utca
7.); a Békásmegyeri
Okmányirodán talál-
ható gyûjtõládába
helyezve (1039 Bu-
dapest, Medgyessy
Ferenc utca 4.); * az
Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri
Közösségi Háza portáján található gyûjtõ-
ládába helyezve (1039 Budapest,
Csobánka tér 5.); * az Óbudai Kulturális
Központ Csillaghegyi Közösségi Háza
portáján található gyûjtõládába helyezve
(1039 Budapest, Mátyás király útja 13-
15.); * az Óbudai Kulturális Központ Civil

Háza portáján található gyûjtõládába he-
lyezve (1036 Budapest, Kolosy tér 2., piac,
galéria); * az Óbudai Kulturális Központ
3K portáján található gyûjtõládába helyez-
ve (1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.); *
az Óbudai Kulturális Központ portáján ta-
lálható gyûjtõládába helyezve (1032 Buda-
pest, San Marco utca 81.); * az elektroni-
kus aláírással rendelkezõk az
ebosszeiras@ obuda.hu címre küldhetik
meg.

Az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv
adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy
minden egyes kutyáról külön adatlapot
kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve
postára adási határideje: 2014. szeptem-
ber 1. 
Tájékoztatjuk az ebtartókat/tulajdonoso-

kat, hogy a kedvtelésbõl tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló,
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17/B.§ (10) pontja kimondja, hogy
2013. január 1-tõl minden négy hóna-
pos kornál idõsebb eb csak transzpan-
derrel (mikrochippel) megjelölve tart-
ható. Kérjük, amennyiben még nem
tett eleget ennek a kötelezettségének,
az ebösszeírás határidejéig pótolja.
Amennyiben az ebtartó/tulajdonos
nem tesz eleget a jelöltetési kötelezett-
ségének, 45.000 forint állatvédelmi
bírsággal sújtható. 
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás
naprakész legyen, a változásokat (el-
hullás, lakcímváltozás, új állat érkezé-

se) az összeírást követõen is kötelesek a
hivatal felé írásban jelezni.   
Az ebösszeírásban mikrochippel ellá-
tott, és az állatorvosnál korábban beje-
lentett, a központi és a helyi nyilvántar-
tásban már szereplõ illetve idõközben
elpusztult ebet/ebeket is be kell jelente-
ni!
Segítõkészségüket és együttmûködésüket
köszönjük.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Ebösszeírás szeptemberig
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Pályázat

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartal-
maznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fize-
tés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-
nél vezetett, 12001008-00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014. októ-
ber 13. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy
meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-
jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar

Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes ál-
lami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdo-
nában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat
a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes
vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3.
paragrafusában meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3465-
ös telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp. Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, 

tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Óvodapedagógus felvétele 
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély tagintézménye (1037 Bu-
dapest, Bécsi út 236.) pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógus ál-
lásra, határozott idõre. Alkalmazási feltételek: óvodapedagógusi
fõiskolai végzettség; büntetlen elõélet; egészségügyi alkalmas-
ság. A munkakör legkorábban 2014. augusztus 18-tól tölthetõ be.
A pályázatok benyújtásának határideje: augusztus 15. A pályá-
zatok elbírálásának határideje: augusztus 15. A pályázatok be-
nyújtásának módja: postai úton. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizo-
nyítvány másolata; elérhetõség megjelölésével.
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Sorozatunkban olyan ed-
zõket, vezetõket szólalta-
tunk meg, akik csendben,
különösebb reklám nélkül
végzik munkájukat. He-
lyettük tetteik beszélnek.
Olyan közösséget irányíta-
nak, akik a sportban talál-
ják meg vágyaik betelje-
sülését. Ez lehet kiemel-
kedõ versenyeredmény,
vagy egyszerûen csak az
egészségükért, a jó közér-
zetért sportolnak.

L edényi Levente, a
Ledényi Judo Team

vezetõje.
- Hogyan ismerkedett

meg a sportággal?
- A testvérem egykori

párja judozott, õ vitt le
magával az elsõ edzésre.
Ekkor 11 éves voltam,
izgatott kíváncsisággal
vártam, milyen lesz a
foglalkozás. Azonnal
megtetszett a nagyon
komplex sport, mivel te-
tõtõl talpig megmozga-
tott. Már az edzés végén
tudtam, hogy ez az igazi
sportágam.

-  Miért éppen Óbu-
dán folytatja tevékeny-
ségét?

- Egy óbudai fit-
neszteremben voltam
nyolc évig üzletvezetõ
és személyi edzõ, de ez
a munka nem elégített ki
igazán, ennél többre
vágytam, valami másra,
izgalmasabb, nagyobb
feladatra.  A judoban ta-

láltam meg ezt a lehetõ-
séget. Szerencsére Óbu-
dán zöld utat kaptam
tervem megvalósítására.
Hat gyerekkel indultak
az edzések, nagy örö-
mömre egyre nõtt a lét-
szám. Gyorsan terjedt a
hangulatos edzések híre,
néhány év alatt fel tud-
tunk nõni a régebben
mûködõ nevesebb klu-

bok mellé. Ma már 150,
zömmel óbudai gyerek
látogatja edzéseinket.

- Milyen értékek men-
tén, szellemiségben mû-
ködteti az egyesületet?

- Nagyon családias a
légkör az egyesületben,
a gyerekek tudják, hogy
bármiben számíthatnak
rám. Arra törekszem,
hogy a család és az isko-
la mellett újabb impul-
zusokat kapjanak, me-
lyek jótékonyan befo-
lyásolják mentális és
testi fejlõdésüket. Edzõ-
barát-mentor, ezeket tes-
tesítem meg számukra.

A szülõkkel együttmû-
ködve nyomon követem
az iskolai teljesítményü-
ket, hangoztatva, hogy
számukra a tanulás min-
dennél fontosabb. Egy
összetartó, egymást tá-
mogató csapat vagyunk.

- Mi motiválja ennyi
idõ után?

- Mi más lehetne a vá-
lasz, mint a gyerekek
szeretete. Ebbõl az ér-
zésbõl táplálkozik a lel-
kesedésem, ez motivál
abban a folyamatban,
hogy megszerettessem
velük a sportot, megis-
merjenek egy másik
kultúrát. És látom a kö-
zös munka visszajelzé-
sét: az ügyetlen, gyenge
izomzatú, fáradékony
gyerekek az edzések ha-
tására erõsebbek, ügye-
sebbek, állóképesebbek
lesznek.

- Milyen korosztályok-
kal foglalkozik?

- 4 évesektõl felfelé
nincs korhatár. Termé-
szetesen korcsoportok
szerint történik a gye-
rekcsoportok beosztása.
A foglalkozásokból a
szülõk sincsenek kizár-
va, sikeresen mûködik
az „Apuka judo” elneve-
zésû felnõtt csoport is.

- Mikor érdemes el-
kezdeni a judot, hol tart
edzéseket?

- Négyéves korban ér-
demes az alapokkal meg-
ismerkedni. Az eséstech-
nikák elsajátítása a moz-
gáskoordináció fejleszté-
se lépésrõl lépésre törté-
nik, késõbb az egész judo
mozgás anyagát felhasz-
náljuk a foglalkozáso-
kon.  Jelenleg az Óbudai
Képzõmûvészeti Szakis-
kolában (Kalászi út 5-7.)
négy korcsoportban hét-
fõn, szerdán, pénteken
vannak edzések 16-tól 20
óráig, óránként bontott
csoportokban.

- A sport mellett mi
kapcsolja ki szabadide-
jében?

- Furcsa lehet a vála-
szom: sport mindenekfe-
lett! Szeretek kosárlab-
dázni, teniszezni, bok-
szolni. Az igazi lelki ki-
kapcsolódás számomra
azonban a kisfiammal és
a feleségemmel töltött
közös együttlét.

- Kik segítik, támogat-
ják munkáját?

- A kerületi és a Fõvá-
rosi Önkormányzat fi-
gyelemmel kíséri mun-
kánkat, a Magyar Judo
Szövetségtõl kapok néha
felkéréseket, de a szülõk
is segítenek. A támoga-
tásban azonban a család
a fõszereplõ, feleségem-
mel mûködtetjük önerõ-
bõl a judo iskolát. Ál-
munk egy olyan sport-
komplexum létrehozása,
ahol a fogyatékkal élõ és
az egészséges gyerme-
kek is megtalálhatják a
megfelelõ mozgásfor-
mát, és ahol a családok is
együtt mozoghatnak.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben

A 2014. évi Országos Mû-
ugró Bajnokságon az ifjú-
sági korosztályból ebben
az évben „kiöregedõ” Bóta
Botond a felnõttek között
is megõrizte elsõségét. 

A nnak ellenére, hogy
az érettségi miatt

kevesebbet tudott edzeni,
az 1 méteres ugrásban fö-
lényesen gyõzött, 3 méte-
ren ezüstérmet szerzett.
Az óbudai fiú a verseny-
zés befejezése után is a
sport közelében szeretne
maradni, a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kara
sportszervezõi szakán
felvételizett és izgatottan
várja az eredményt. 

A 2014. évi Országos
Mûugró Bajnokság Bo-
tondot érintõ jegyzõ-
könyve. 1 méteres ugrás:
bajnok Bóta Botond
(HUVK); 2. Somhegyi

Krisztián (RLSE); 3. Bí-
ró Szabolcs (BVSC). 3
méteres ugrás: bajnok

Somhegyi Krisztián; 2.
Bóta Botond; 3. Bíró
Szabolcs. L. A.

Felnõttek között is elsõ
a fiatal mûugró
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Az ajánlatnak tar-
talmaznia kell a
pályázó adatait, a
megajánlott vé-
telárat, a fizetés
módját és idejét,
valamint a pályá-
zó nyilatkozatát a
pályázati felhí-
vásban foglalt fel-
tételek elfogadá-
sára. A pályázó
ajánlatához a pá-
lyázat benyújtásá-
tól számított 60
napig kötve van.
A pályázaton
azon ajánlattevõk
vehetnek részt,
akik a pályázati
biztosítékot befi-
zetik az önkor-
mányzat Raiffei-
sen Bank Zrt.-nél
vezetett, 12001008-
00140645-00100001
számú letéti szám-
lájára. A pályá-
zóknak az ajánla-
tot és a pályázati
biztosíték befizeté-
sét igazoló bizony-
latot zárt boríték-
ban, legkésõbb
2014. október 13.
(hétfõ) 12 óráig
van lehetõségük
benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ
Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Te-
lekhasznos í tás i
Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik
utca 7.) személye-
sen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyúj-
tásához forma-
nyomtatvány le-
tölthetõ a www.
obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október
13-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény

értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett
ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat
tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak
elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.)

rendelet 3. paragrafusában meghatározot-
tak szerint szerzõdéskötési díjat kell fi-
zetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Idén nyáron is megnyitotta
kapuit az Óbudai Strand a
hûsölni, kikapcsolódni vá-
gyók elõtt. 

A Laborc utcai sza-
bad idõparkban ,

szép környezetben talál-
ható strandunkon ezen a
nyáron már nyugdíjas
vendégeinket is kedvez-
ményes árral várjuk.

• Elõ- és utószezoni
nyitva tartás: 2014. jú-
nius 13-29. és 2014. au-
gusztus 16-24. között.
Hétköznapokon: 10-20
óra között. Hétvégén és
ünnepnapokon: 9-19 óra
között.

Belépõ árak: a fel-
nõtt belépõ ára 1500
forint, gyerek (14 év
alatti) és nyugdíjas be-
lépõ ára 1000 forint. 6
éves kor alatt a belépés
díjtalan.

• Fõszezoni nyitva
tartás: 2014. június 30.
- augusztus 15. között.
Hétköznapokon délután:
16-20 óra között. Hétvé-

gén és ünnepnapokon:
9-19 óra között. 

Belépõ árak: hétfõtõl
péntekig (16-20 óra)
felnõtt 1000 forint, gye-
rek és nyugdíjas 700 fo-
rint. Szombattól vasár-
napig (9-19 óra) felnõtt
1500 forint, gyerek és
nyugdíjas 1000 forint. 6
éves kor alatt a belépés
ingyenes.

(Cím és megközelítés:
Laborc utca 2. Az 1-es
villamos Vörösvári úti
végállomásától, a 160-
as és 260-as autóbuszok
Laborc utcai megállójá-
tól gyalog, vagy autóval
a Bécsi út felõl.)

Kedvezményes árak
az Óbudai Strandon

Mint arról elõzõ lapszá-
munkban képes hírben be-
számoltunk, az Óbudai
WDSE versenyzõi bravúro-
san szerepeltek a mexikói
Cancunban rendezett Ae-
robik Világbajnokságon
június végén. 

Adöntõben a Hajdú
Kata, Simon Zsófia,

Tóth Laura alkotta trió VI.
lett, majd Marton Nikolet-
tel és Balázs Bíborkával
kiegészülve csoportban V.

helyezést értek el. (Edzõk:
Sinkó Andrea, Szirtes-
Sipos Mónika, Hubacsek
László.)

A felnõtt aerostep csa-
patban az Óbudai WDSE
három tagja világbajnoki
IV. helyezést ért el. Az
edzõk, Sinkó Andrea és
Katus Tamás elégedettek
tanítványaikkal, akik
mindössze 0,025 ezreddel
maradtak le a bronzérem-
rõl. Sikerként könyvelik el
azt is, hogy a sportág

nemzetközi vezetõi közül
többen a világ legjobb
step koreográfiájaként ne-
vezték meg a magyarok
gyakorlatát. A csapat tag-
jai: Cserdi Zsófia, Szarvas
Gabriella, Kõrösi Kitti
(Óbudai WDSE), Kovács
Ramóna, Táskai Anita,
Osztafin Anna, Kovács
Bettina, Etényi Zsófia
(TFSE). Az Óbudai
WDSE Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
kiemelt támogatottja. sz

Aerobikos lányok Mexikóban

A legjobbak között a vb-n
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett,
12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázók-
nak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
zárt borítékban, legkésõbb 2014. október 13. (hétfõ) 12 óráig van lehe-
tõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
Apályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp., III. kerü-

let Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos he-
lyiségében kerül sor. Apályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szó-
ló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog
illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra
jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
Anyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyon-
tárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusá-
ban meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-3464-es telefon-
számain 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 következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, alábbi üres lakások értékesítésére
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Rejtvényünkben Nagy László: Nyári ének címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 5. és a
függõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Pénz tolvajnyelven. 5. Az idézet
elsõ része (zárt betûk: L. L. R. B.). 14. Díszíti. 15.
Fürkésznél. 16. Papagájnév. 17. Nõinév. 18. Illendõ.
19. Belül lezser! 20. Rájegyez? 22. Dús betûi kever-
ve. 23. Tulajdonosom. 25. Békakezdemény. 26. A
nagy varázsló. 27. Zita egynemû betûi. 28 Véd. 29.
Tejképzõdmény, névelõvel. 31. Része. 32. Ragadozó
madár. 35. Megkevert tok! 37. Köszöntõ. 38. Szemé-
lyes névmás. 39. Kiejtett mássalhangzó. 40. Tojás né-
metül. 41. Össze-vissza tép! 42. Kissé ütközik. 44.
Máltai, svéd és vatikáni autók jele. 46. Névelõs kós-
tolgatni való. 48. Silvester Stallone beceneve. 49.
Mezõgazdasági eszközök. 51. Tizenhárom órára. 52.
Vajon tol? 53. Cserjeféle. 55. Rész. 

FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt
betûk: E. É. K.). 2. Ok társa. 3. Ütsz. 4. Szópótló,
fordítva. 6. Egyes és többes szám elsõ személy. 7.
Gyõr-Sopron-Mosoni helység. 8. Iga, járom angolul.
9. Thai, máltai és spanyol autók jele. 10. Meló egyne-
mûi. 11. Cigarettázik. 12. Cink és lutécium vegyjele.
13. L-lel az elején dicsõségét veszti. 17. E. Á. M. 20.
Rábeszélte. 21. Névelõs árus. 24. Kutyafajta. 25. Ét-
kezõ. 29. A. É. S. 30. Tárgyas mutatószó. 31. Papír-
lap. 32. Végeknél elfutó! 33. Vadul táncol. 34. Nagy-
icce része! 36. Félegyházánk. 39. Zenei hangok sora.
42. Kálium és szelén vegyjele. 43. Nincstelen egyik
kifejezése. 45. Úgy gondolja. 46. Ezüst, nitrogén és
hidrogén vegyjele. 47. Orosz tó. 50. Gyakori magyar
vezetéknév. 51. E. Á. E. 52. Hajóvég. 54. Például röviden. 55. Ró-
mai ötszázegy.

Ipacs László

A július 4-én megjelent, 
„Megszépülve” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Kongresszusi társalgó; Munkácsy terem; Országgyûlési könyvtár”.

Nagy László tollából

Rumos 
szilvalekvár
Hozzávalók: 5 kg ki-

magozott, megmosott
szilva, 1 kg cukor, 3 cso-
mag 3:1dzsemfix, 2 cit-
rom leve, 1 vaníliarúd

kikapart belseje, 1 ká-
véskanál fahéj, 2 dl jó
minõségû rum. 

Elkészítés: a szilvát
kimagozzuk és botmix-
errel pépesítjük. Bele-
öntjük a cukrot, és egy
lábasban állandó keve-
rés mellett feltesszük fõ-
ni. Ahogy forrni kezd,
beletesszük a va-
níliát, citromle-
vet, fahéjat és a
dzsemfixet. Vagy
négy percig még
forraljuk, majd a
tûzrõl levéve
hozzáöntjük a
rumot, és elke-
verjük. Forrón

üvegekbe töltjük, lezár-
juk, dunsztban hagyjuk
kihûlni. Kevésbé lesz
sûrû, mint a hagyomá-
nyos szilvalekvár, de az
íze ezt bõven kárpótolja. 

Lecsó télire
Hozzávalók: 5kg pap-

rika, 1,5 kg paradicsom,
1 kg vöröshagyma, 50
dkg zsír, só ízlés szerint. 

Elkészítés: a paprikát
felkockázzuk, a vörös-
hagymát felkarikázzuk,
a paradicsomot pár má-
sodpercre forró vízbe
dobjuk, majd lehúzzuk a
héját és apróra felvág-
juk. Egy nagy lábosban
30 dkg zsírt felolvasz-

tunk, a hagymát bele-
dobjuk és üvegesre pi-
rítjuk. Hozzátesszük a
paprikát, jól átforgatjuk
a hagymával, megsóz-
zuk, és lefedjük. Pár
perc múlva hozzáadjuk
a paradicsomot, ezzel is
átkeverjük, miután forr-
ni kezd, 5-6 percig for-
raljuk. Nem kell sokáig,
hogy a paprikák
ne puhuljanak
meg. Egy kisebb
lábosban felol-
vasztjuk a mara-
dék zsírt, ez ke-
rül majd a lecsó
tetejére. Levesz-
szük a lecsót a
tûzrõl, és forró
üvegekbe tölt-
jük. Tetejükre 2-3 evõ-
kanál forró zsírt kanala-
zunk, és azonnal lezár-
juk. Száraz dunsztba
rakjuk, és kihûlésig - kb.
2 nap - ott hagyjuk. 

Zöldbab télire
Hozzávalók: ízlés sze-

rinti megtisztított, dara-
bolt zöldbab, ecet, só,
szalicil.

Elkészítés: a zöldba-
bot egészben vagy fel-
darabolva - ahogy hasz-
nálni akarjuk - üvegek-
be töltjük, és leöntjük
gyengén sós vízzel,
amelybe néhány csepp
ecetet kevertünk. A tete-
jére késhegynyi szalicilt
teszünk, és lekötve fél
óráig gõzöljük.

A nyár a befõzés ideje is. A házi készítésû lekvárok, be-
fõttek íze azért is felülmúlhatatlan, mert magunk válo-
gattuk a gyümölcsöket, zöldféléket, saját ízlésünk sze-
rint ízesítettük, arról nem is beszélve, kezünk munkája
minden falatban érzõdik. Ma már nem is nehéz a befõ-
zés, hiszen sokféle, ezt segítõ szer közül választhatunk.
A dzsemfixek egyik nagy elõnye, hogy kevesebb cukor
kell a készülõ lekvárba. Egy eredeti ötlet, némi gyü-
mölcs, cukor, befõzõszerek, és persze tiszta üvegek kel-
lenek a munkához. Ehhez ajánlunk néhány receptet. 

Itt a befõzés ideje
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vé-
telárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkoza-
tát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pá-
lyázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve
van. Apályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályá-
zati biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-
nél vezetett, 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlá-
jára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014. október 13.
(hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-
jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi

CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosul-
tat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog ille-
ti meg. Atulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az ál-
lampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes va-
gyontárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-
os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

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

Civil mûködési pályázat 
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata pályázatot hirdet „Civil mûködési pályázat - 2014. év
második félév” címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesítõ ok-
iratában lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind
eszköz és infrastruktúra, mind humán-erõforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2013. január 1-je elõtt
bejegyzett és itt ténylegesen tevékenységet folytató civil szervezetek,
illetve azok a szervezetek, amelyeket ugyan nem III. kerületi szék-
hellyel jegyeztek be, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a
kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2013.
január 1-je elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuk-
nak, illetve az alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket tényle-
gesen folytatják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási összeg: 500 000 Ft.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a www.obuda.hu
internetes oldalról, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a
civil referensnél (1033 Budapest, Fõ tér 4.) 
A pályázatról további információt nyújt: Radnai Írisz civil referens
a 437-8921-es telefonszámon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.
A beadás határideje: 2014. augusztus 8. (péntek) 12 óra.

Budapest Fõváros Közgyûlésének döntése alapján az „Építészeti
Értékvédelmi Támogatás” keretébõl 40.000.000 forint, a „Mûemlé-
ki Keret” terhére pedig 48.250.000 forint támogatást lehet elnyer-
ni. Az elõbbi pályázat a fõvárosi örökségvédelem hatálya alá tar-
tozó épületek, építmények felújítására és helyreállítására szolgál,
a második pályázat pedig elsõsorban a mûemléki védettségû épí-
tészeti emlékek rekonstrukcióját célozza.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata bízik abban, hogy a pályá-
zati lehetõségrõl a lehetõ legszélesebb értesülnek a kerület érde-
kelt tulajdonosai, és reméli, hogy számos sikeres helyi felújítás
kezdõdik meg a fõváros támogatásával.
A pályázati kiírások a Budapest Portálon megjelentek („Építészeti Ér-
tékvédelmi Támogatás 2014” és „Mûemléki Keret 2014”), onnan letölt-
hetõk, nyomtatott formában pedig a fõpolgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.) átvehetõk.

Fõvárosi támogatás épített örökségünk megõrzésére
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Ó buda lakóinak leg-
kedveltebb pihenõ-

helyei közé tartozik a
Római-part. A jó idõ, a
Duna közelsége különö-
sen a családok részére
nyújt kellemes kikapcso-
lódást, de a fõváros távo-
labb esõ kerületeibõl is
érkeznek ide kirándulók.
A part menti sétaúton
gyalogosok, kerékpáros-
ok és kocogók jól meg-
férnek egymás mellett,
ám az éttermek elõtti ré-
szeken gyakran „torló-
dik” a tömeg, itt nehe-
zebb a közlekedés. Az
ételt-italt kínáló helye-
ken bõséges a választék,
az éhes emberek fõleg a

halból készült ételeket
részesítik elõnybe, ezt
még a gyerekek is szíve-

sebben fogyasztják, mint
a tökfõzeléket. Ha ked-
vezõ az idõjárás, moz-

galmas hétvégék zajla-
nak a római-parti „Rivié-
rán”. l. a.

Mozgalmas hétvégék a Római-parton

FOTÓ: LOVAS ALBERT

Hahota
Horváthéknál megszó-
lal a telefon.
- Halló! Van önnek álló-
lámpája?
- Igen, van…
- Akkor ültesse le, hadd
pihenjen!

* * *
- Semmi hasznunk a
kutyából - panaszkodik
ismerõsének egy férfi.
- Hát nem jó házõrzõ?
- Nem. Az elmúlt éjsza-
ka például annyira uga-
tott, hogy nem hallottuk,
amikor betörtek hoz-
zánk.

* * *
Két bolond fekszik a sö-
tétben. Az egyik meg-
gyújt egy gyufaszálat.
- Mit csinálsz?
- Csak megnézem,
hogy eloltottuk-e a vil-
lanyt.

* * *
- Pincér, a rántott sze-
letnek konyakillata van.
A pincér három lépést
hátralép, majd megkér-
dezi:
- Még most is?

* * *
Brahovácz panaszko-
dik:
- Ki nem állhatom, ha
az autók dudálnak az
ablakom alatt.
- Miért?
- Azért, mert a felesé-
gem sofõrrel szökött
meg, és ha dudálást
hallok, mindig megije-
dek, hogy visszajön.

* * *
- Hány ember gyártott
egy Trabantot?
- ???
- Kettõ! Az egyik hajto-
gatta, a másik ragasz-
totta.

Egy szép nyári esten
Óbuda-Újlak párat-

lan hangulatú rockblues
fesztivál színterévé vált
július 11-én. Az ese-

ménynek a Csemete utcai
kocsmák, bárok, klubok
adtak otthont. A Csemete
Feszten olyan neves elõ-
adók léptek fel, mint Tö-

rök Ádám és a Mini, a
Blues Night Long, a
Claptonmania, Big
Muff/The RPF, a Nagyi&

Bluesrut, vagy a Capric-
cio. Az eseményt az
Óbuda-Újlak Közösségi
Egyesület szervezte. sz.

Falfirkával emlékeztek Erõss Zsolt tavaly elhunyt hegymá-
szóra street-artosok a Filatorigátnál található graffiti falon 

A rockblues nagymesterei 

Csemete Feszt Óbuda-Újlakon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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• Nyári szünet: dr.Tósoky Balázs ügyvéd ingyenes jogsegély tanácsadásai

a Csillaghegyi Közösségi Házban és a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz iro-

dában júliusban és augusztusban szünetelnek. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-

véd minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri

Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mi-

hály miniszter, a Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr.

Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütör-

tökén 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentke-

zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájá-

ban, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca

17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-

órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-

nácsadással egészül ki.

• Nyári szünet: a Demokratikus Koalíció ingyenes jogi tanácsadása július-

ban és augusztusban szünetel. Legközelebb szeptember 10-én 16-tól

17 óráig lesz fogadóóra. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-

as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete
ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

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

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Modern, alapjaiban megújult pa-
tikát avattak a kaszásdûlõi Pethe
Ferenc téren július 2-án. A Zsálya
Gyógyszertárat úgy alakították ki,
hogy a vásárlók a széles kínálat-
ból kedvükre válogathassanak a
sor feltartása nélkül. 

A szabadpolcos elrendezés-
nek köszönhetõen a beté-

rõk megnézhetik, kézbe vehetik a

gyógyhatású készítményeket, a
táplálék kiegészítõket, a szépség-
és bõrápolási cikkeket, és össze-
vethetik áraikat. Az egyes készít-
mények kategóriák szerint kerül-
nek a polcokra, aminek köszön-
hetõen a kínálat könnyedén átte-
kinthetõ. 

A BENU szakemberei a meg-
nyitón egészségvédõ programok-
kal, valamint tanácsadással várták

a látogatókat. Fórizs Józsefné
gyógyszertárvezetõ elmondása
szerint rövid idõ elteltével is pozi-
tív visszajelzés érkezik a vásárlók-
tól, szívesen töltenek több idõt a
készítmények közötti válogatással
és máris tapasztalható, hogy sok-
kal többen kérik ki a gyógyszeré-
szek tanácsait a választásban. 

- A korszerû szemlélet mellett
nagy hangsúlyt fektetünk a be-

tegekkel való közvetlen kapcso-
lat kialakítására és a személyes
hangvételre is. Modernizált pa-
tikáinkban olyan környezetet
alakítottunk ki, amely segíti a
betegekkel való kommunikáci-
ót, tanácsadást - mondta dr.
Zlinszky János, a hazai BENU
Gyógyszertár Hálózatot össze-
fogó PHARMANOVA ZRT.
igazgatósági tagja. (sz) 

Középpontban az ember és az egészség

Megújult gyógyszertár nyílt Kaszásdûlõn 

A „Fõvárosi Polgárõr Kerület” ki-
tüntetõ címet kapta az önkor-
mányzat az Országos Polgárõr Na-
pon. A III. kerületi Polgárõr Egye-
sület bûnmegelõzési tevékenysé-
ge elismeréseként 100 ezer forint
támogatásban részesült.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a III. kerü-

leti Polgárõr Egyesület közösen
mérette meg magát az Országos
Polgárõr Szövetség (OPSZ) ál-
tal kiírt „Polgárõr Város”, „Pol-
gárõr Község”, illetve „Fõvárosi
Polgárõr Kerület” cím elnyeré-
sére kiírt pályázaton.

A pályázaton azokat az önkor-
mányzatokat ismerik el, ame-
lyek vezetõ szerepet játszanak a
polgárõr mozgalomban, vala-
mint a helyi közrend, közbizton-
ság, a lakosság biztonságérzet-
ének növelése érdekében, haté-
kony támogatói és kezdeménye-
zõi a társadalmi bûnmegelõzés-
nek. A kiírás feltétele volt, hogy
a kerületben ha-
tékony és ered-
ményes polgárõr
egyesület mû-
ködjön, és a helyi
önkormányzat
anyagilag és er-
kölcsileg is tá-
mogassa az egye-
sület munkáját. A
kiírásban szere-
pelt még, hogy a
kerület rendel-
kezzen bûnmeg-
elõzési koncepci-

óval, amelyet a képviselõ-testü-
let elfogadott. Vizsgálták a vá-
rosrész bûnügyi helyzetét, vala-
mint azt, hogy a társadalmi bûn-
megelõzés tekintetében fel tud-e
mutatni jelentõs fejlõdést a helyi
bûncselekmények számának
csökkentésében. A pályázathoz
csatolni kellett a kerületi rendõr-
kapitányság, valamint a Buda-
pesti Polgárõr Szövetség vezetõ-
jének támogató nyilatkozatát.

ABékésben rendezett Országos
Polgárõr Napon az Országos Pol-
gárõr Szövetség elnöksége a tele-
pülés és lakossága biztonságát
szolgáló polgárõrség támogatásá-
ért a „Fõvárosi Polgárõr Kerü-
let” kitüntetõ címet adományoz-
ta Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának július 5-én. A III.
kerületi Polgárõr Egyesület bûn-
megelõzési tevékenysége elisme-
réseként 100 ezer forint támoga-
tásban részesült. Az oklevelet
Szücs János, a polgárõr egyesület
elnöke vette át.

Kitüntetett polgárõrök 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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