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A szokásostól eltérõen idén egy héttel ké-
sõbb kezdõdik a Sziget Fesztivál. Augusztus
11-én nyitja meg kapuit a Hajógyári-szigeten. 

A Szabadidõ, szeretem! sorozat 6. állomá-
sa családi vizes sportnap augusztus 16-án
a Csillaghegyi Strandfürdõben.

Az önkormányzat az immár hagyomá-
nyos õszi takarítási akciót szeptember
15-tõl 28-ig rendezi a városrészben. 29

Takarítsuk ki Óbudát!

12
Augusztus 11-tõl Sziget Fesztivál

27
Családi vizes sportnap Csillaghegyen

Az Óbudai Nyár egyik kiemel-
kedõ eseménye volt július
19-én az East koncertje. A 12
év után visszatérõ csapat kü-
lönleges helyszínnek tartja
az elõadásnak otthont adó
Zichy-kastély udvarát. 

Aprogram a zenekar
szinte teljes életmû-

vét átívelte. A máig legsi-
keresebb elsõ, „Játékok”
címû album teljes zene-
anyagát, a „Hûség” címû
nagylemez hat opusát az
eredeti felfogásban, a szá-
mokat összefûzve adták
elõ. Emellett „A szerelem
sivataga”, a „Taking the
Wheel”, a „Radio Babel”
albumok és „Az áldozat”
címû balettzene legszebb
számai, részletei hangzot-
tak el. CIKK A 13. OLDALON

A Zichy-kastély udvarán a visszatérõ East

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
augusztus 15-én, pén-
teken jelenik meg. Újsá-
gunk olvasható a www.
obuda.hu honlapon.

Október 12-én önkormányzati választás          Tájékoztató a 14-15. oldalon

A városrész elsõ pol-
gármestere 100 év-

vel ezelõtt halt meg. Bús
Balázs polgármester és
Kiss Anita jegyzõ ko-
szorút helyezett el a
Harrer Pál tiszteletére
elhelyezett márványtáb-
lánál július 25-én. A
szobrot 2010-ben, az
egykori polgármester
születésének 180., halá-

lának 95. évfordulóján
állíttatta az önkormány-
zat.

EMLÉKEZÉS AZ 5. OLDALON

Akormány stratégiai
együttmûködést kö-

tött a Festoval. A cég óbu-
dai gyártóbázisa jelenleg a

harmadik legnagyobb
Festo cég Európában. Idén
újabb mérföldkõhöz érke-
zik a hazai gyártás, egy 3
milliárd forint értékû fej-
lesztés megvalósításával.
A beruházással elsõ kör-
ben 170 új munkahelyet
teremt a cég. Az üzemépí-
tési munkák idén elkez-
dõdnek, az ünnepélyes
alapkõletételt július 25-én

tartották a vállalat Csillag-
hegyi úti bázisán.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Együttmûködés és alapkõletétel a nagyvállalatnál

Újabb több száz munkahely a Festonál
Harrer Pálra, Óbuda elsõ 

polgármesterére emlékeztek

Közvélemény-kutatás: 
a megkérdezettek többsége elégedett

az önkormányzat munkájával
Egy június elején végzett telefonos kérdõíves köz-
vélemény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy a
válaszadók többsége elégedett a helyhatóság
munkájával. ADATOK A 10-11. OLDALON

Családi sportnap
A Szabadidõ, szeretem!
sorozat 5. állomása a
családi sportnap volt a
Csillaghegyi Strandfür-
dõben, színpadi és me-
dencés eseményekkel.

BESZÁMOLÓ A 31. OLDALON

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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2014/15. szám2
Önkormányzat – Beruházás

Hamarosan megkezdõd-
nek az „Óbuda-békásme-
gyeri intézmények ener-
getikai korszerûsítése
I.” címû projekt kivitele-
zési munkálatai, európai
uniós támogatás bevoná-
sával.

K özbeszerzési eljárá-
son kiválasztották a

Pais Dezsõ Általános
Iskolában és a Gyer-
mekvilág Óvodában
sorra kerülõ energetikai
fejlesztések tervezését
és kivitelezését lebo-
nyolító céget. Júliusban
átadják a munkaterüle-
teket a kivitelezõknek.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata sok éve
elkötelezte magát a
fenntartható fejlõdés
mellett. A városrész ve-
zetése komoly erõfeszí-
téseket tesz annak érde-
kében, hogy a köz- és ma-
gánintézmények energe-
tikai korszerûsítése meg-
valósuljon, ezáltal a ke-
rület épületállományá-
nak minél nagyobb há-
nyada feleljen meg az
elvárt környezeti fenn-
tarthatósági és gazdasá-
gossági szempontoknak.
Az uniós csatlakozás óta
az önkormányzat szá-
mos nagyszabású pro-
jekttel - mint például a

Faluház-projekt, a Ke-
rék Általános Iskola és
Gimnázium energetikai
korszerûsítése - bizonyí-
totta, hogy a gyakorlat-
ban is kész tenni ezekért
a célokért. 

A fenntartható fejlõ-
dés szellemében pályá-
zott Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata az
Új Széchenyi Terv
KEOP-5.5.0/A/12 szá-
mú, „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilá-
gítás energiatakarékos
átalakítása” elnevezésû
kiírására is. Három
nyertes pályázata közül
az „Óbuda-békásme-
gyeri intézmények ener-
getikai korszerûsítése
I.” címû, a Pais Dezsõ
Általános Iskola és az
Arató Emil téri Gyer-
mekvilág Óvoda ener-
getikai korszerûsítésére
nyert el uniós támoga-
tást. Ennek alapján a
két helyszínen végzik el
az épületek külsõ oldali
hõszigetelését, a külsõ
nyílászárók cseréjét és
a fûtési rendszer kor-
szerûsítését. A beruhá-
zásnak köszönhetõen a
következõ telet már
korszerûbb és komfor-
tosabb körülmények
között várhatják a gye-
rekek. 

Energetikai korszerûsítések uniós támogatással

• A Gyermekvilág Óvodában folyó munkálatok kivite-
lezõje: a T-Trans Fõép Kft. és a Dowex Kft. konzorciu-
ma; vállalási határidõ: 2014. szeptember 14. * A Pais
Dezsõ Általános Iskolában folyó munkálatok kivitele-
zõje: a Kalotherm Zrt.; vállalási határidõ 2014. szep-
tember 12. Projekt címe: Óbuda-Békásmegyeri intéz-
mények energetikai korszerûsítése I. Projekt azonosí-
tója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0188. A támogatás ösz-
szege: 275 millió 396 ezer 198 forint.

Megkezdték a Fehéregyházi utca teljes útpályájának felújítását, illetve a szegélyek
cseréjét a Hunor utca és a Kunigunda útja közti szakaszon. A Fehéregyházi utcába a
Góbé utcából sem lehet behajtani

Elkezdõdött a Fehéregyházi utca felújítása

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A német Festo vállalat az innovációt és csúcs-
technológiát képviselõ piacvezetõ konszern az
automatizálás-technika területén. Tevékenysé-
ge több mint 30 éves múltra tekint vissza Ma-
gyarországon, elkötelezetten támogatja a ma-
gyar ipar szereplõit versenyképességük növe-
lésében. AFesto tevékenységében kiemelt sze-
rep jut a magyar szak- és felnõttképzés fejlesz-
tésének, a vállalat több mint 25 éve oktat gya-
korlatorientált mechatronikát a magyar piacon.
Az ország szinte minden szakközépiskolájá-
nak és szakmunkásképzõ intézetének, vala-
mint egyetemének, fõiskolájának partnere.

Milliárdos beruházás,
több száz új munkahely 
A Festo budapesti gyártóbázisa jelenleg a

harmadik legnagyobb Festo cég Európában, a
két németországi gyárat követõen. Idén újabb
mérföldkõhöz érkezik a hazai gyártás, egy 3
milliárd forint értékû fejlesztés megvalósításá-
val. Aberuházással elsõ körben 170 új munka-
helyet teremt a cég Magyarországon. Az építé-
si munkák idén elkezdõdnek. A következõ öt
évre tervezett beruházás: 15 milliárd forint ér-
tékben épületek és gyártóberendezések, vala-
mint 500 új munkahely megteremtése.

Tovább fejlõdhet Óbuda 
- Az önkormányzat elsõdleges feladata,

hogy a fejlesztések és a kerületi beruházások
a városrészben élõk komfortérzetét javítsák,
boldogulásukat szolgálják - fogalmazott Bús
Balázs polgármester. - Ez éppúgy vonatko-
zik az infrastruktúra fejlesztésére, mint a ke-
rület határain belül található vállalkozások
mûködésére, és a környezetükhöz fûzõdõ vi-
szonyukra. A Festohoz hosszú évekre visz-
szatekintõ partneri, konstruktív kapcsolat
fûzi a helyhatóságot. A tapasztalatok alátá-

masztják, hogy a
német cég ma-
gyar leányválla-
latának vezetõi
is valóban ko-
molyan veszik a
társadalmi fele-
lõsségvállalást,
hisz a gazdasági
válság okozta
nehézségek elle-
nére Óbuda-Bé-
kásmegyer kul-
turális életében

támogatóként régóta jelen van. - Nagy re-
ményeket fûzünk a cég óbudai jelenléte
kapcsán a kaszásdûlõi ipari terület fejlõdé-
séhez. A mostani alapkõletétel számunkra is
azt jelzi, hogy a több száz új munkahely
megteremtésével arra utalnak, bíznak
Észak-Buda, illetve az agglomeráció lakói-
nak munkakedvében, képességeiben, és

nem utolsósorban képzettségükben - tette
hozzá a polgármester. 

Stratégiai együttmûködés
Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügy-

minisztérium parlamenti államtitkára el-
mondta: a stratégiai partnerek segítik Ma-
gyarországot abban, hogy egyre inkább kuta-
tás-fejlesztési és innovációs központtá váljon.
Hangsúlyozta: a kormányzati együttmûködés
mit sem érne az önkormányzati partnerség
nélkül. A mostani beruházás pedig arra utal,
hogy a Festo „otthon érzi magát” Óbudán. 

Curt Michael Stoll, a cégcsoport tulajdo-
nosa arról tájékoztatott, hogy jelenleg 850
munkavállalót foglalkoztatnak Magyaror-
szágon. Ez a szám az óbudai üzemegység-
ben jövõre 170-nel nõ, majd az elkövetke-
zõ években ismét több száz munkahelyet
tudnak biztosítani. Sz. Cs. 

Együttmûködés és alapkõletétel a nagyvállalatnál

Újabb több száz munkahely a Festonál 

A kormány és a Festo nagyvállalat stratégiai együttmûködésérõl szóló dokumentumot Szijjártó Pé-
ter parlamenti államtitkár és Curt Michael Stoll, a cégcsoport tulajdonosa látta el kézjegyével. Az
aláírást követõen letették a Festo 10 millió eurós beruházással épülõ új gyáregységének alapkövét 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

T arlós István fõpol-
gármester adta át az

1-es villamos felújított
óbudai szakaszát július

24-én. A III. kerületi
megújult Flórián téri
megállóban tartott ese-
ményen a fõpolgármes-

ter azt mondta: ütemterv
szerint halad a Fõvárosi
Önkormányzat kiemelt
közlekedésfejlesztési
beruházása, az 1-es vil-

lamos pályarekonstruk-
ciós és vonalhosszabbí-
tási munkálata. A felújí-
tott Bécsi úti és Vágány
utcai szakaszon május

5-tõl járnak a villamo-
sok, az óbudai szakasz
teljes mûszaki átadás-át-
vétele június végéig tar-
tott - közölte.

Átadták az 1-es villamos óbudai szakaszát 

T elebusz-rendszert
vezetett be a Buda-

pesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) az éjszakai
közlekedésben, több vo-
nalon. Többek között
igényalapon mûködik a

937-es busz is. Az éjsza-
kai járat ezentúl csak ak-
kor teszi meg a Bécsi
út/Vörösvári úttól a Far-
kastorki út-Viharhegyi
út-Erdõalja út-Király-
laki út-Máramaros út-
Királylaki út-Erdõalja
út-Viharhegyi út-Far-
kastorki út-Bécsi út vo-
nalszakaszt, ha erre kife-
jezett utasigény van;
azonban változik az
igénybejelentés módja.
Július 1-je óta a 325-
5255-ös telefonszámon a
Bécsi út/Vörösvári út
megálló elérése elõtt
legkésõbb 30 perccel,
vagy a buszon utazva
még a Vörösvári út/Bé-
csi út megálló elõtt szó-
ban kell jelezni a jármû-
vezetõnek, ha az utas
szeretne továbbutazni a
hegyi vonalszakaszon,
vagy innen szeretne
utazni a Bécsi út/Vörös-
vári út felé. sz. 

Július elsõ napjaitól úgynevezett igényalapú Telebusz-
rendszerbe illeszkedik a 937-es éjszakai busz, amely
továbbra is csak utazási szándék esetén teszi meg a
hegyi vonalszakaszt; azonban változik az igénybejelen-
tés módja. 

Éjszakai buszjárat 
– kérésre jön a 937-es

B udapest legforgal-
masabb elõvárosi

vasútvonalának számít a
ma H5 jelzéssel mûködõ,
a III. kerületet hosszú vo-
nalszakaszon érintõ
szentendrei helyiérdekû
vasút. A Budapesti Köz-
úti Vaspálya Társaság
1888. augusztus 17-én
nyitotta meg a vonalat,
amely akkor még Szent-
endre és a Filatorigát kö-
zött húzódott. A vasút kö-
ré folyamatosan épültek
az infrastruktúrát biztosí-
tó létesítmények. Az
egyik szép emlék a hõs-
korból a szentendrei re-
míz, amely az 1990-es
évekig szolgálta ki a vo-
nalat, és amely idén ün-
nepli századik évforduló-
ját. A BKV ZRt július 12-

én nyílt napon mutatta be
a ma a Városi Tömegköz-

lekedési Múzeumhoz tar-
tozó régi épületet. (k. gy.)

Százéves remíz

Újakra cserélik a régi síneket a 17-es villamos Bécsi úti szakaszán

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: - Nem
csak munkahely, a közösség
vidám életének színtere is -
mondta köszöntõjében Bús
Balázs polgármester az Óbu-
dai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ frissen
felújított papírmûhelyérõl.

Papírnyomdai és var-
rodai szolgáltatáso-

kat vállal a szociális fog-
lalkoztatás keretében az
Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ
papírmûhelye, amely
most az önkormányzat
támogatásának köszön-
hetõen kicsinosodott.

- Sokszor és sok min-
dent lehet hallani mosta-
nában a tévében és rádió-

ban arról, hogy mit jelent
a munka az emberek éle-
tében. Az egyenlõ bánás-
mód szükségességérõl is
gyakorta szó esik. Ismer-
ve a munka világának ne-
hézségeit, különösen meg
kell becsülnünk, hogy
ezen a helyszínen már a
hetvenes évektõl folyama-
tosan mûködnek a gondo-
zottaknak fontos és hasz-
nos elfoglaltságot biztosí-
tó különbözõ mûhelyek -
mondta a megújult épület
július 29-ei átadó ünnep-
ségén Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere hozzátéve: - Ha jól tu-
dom, a mûhely legrégebbi
munkatársa már 1979 óta
dolgozik itt. Ezzel a ko-

moly elkötelezettséggel és
kitartással csak kevesen
büszkélkedhetnek. Remé-
lem, hogy ti is úgy gon-
doljátok, hogy érdemes itt
dolgozni, hogy jó dolog,
ha az ember barátok kö-
zött töltheti az idejét.

Az egyébként is önkor-
mányzati támogatással
mûködõ rehabilitációs és
foglalkoztatási központ
pszichiátriai betegek és fo-
gyatékkal élõk nappali el-
látását vállalja évtizedek
óta. Programjának fontos
része a becsületes és hasz-
nos munka: az intézmény
által ellátott 100 emberbõl
72 dolgozik, közülük hu-
szonöten a papírmûhely-
ben kapnak feladatokat. A

helyiség azonban elhasz-
nálódott az évtizedek alatt:

- Amint azt talán már
láthatták is, az évtizedek
során meglehetõsen el-
használódtak ezek a hely-
iségek. A „játék 1” és „já-
ték 2” mûhely állapota az
idõ múlását tükrözi, re-
méljük, hogy belátható
idõn belül ezeket is sikerül
majd rendbe hozni. Azt
mondhatjuk, hogy a papír-
mûhely rekonstrukciója az
itt dolgozó 25 gondozott
és segítõik számára méltó
körülményeket teremtett.
A megújult aljzat, az új
lámpák, nyílászárók, de
még a munkaasztalok fed-
lapjainak cseréje is mind
azt a célt szolgálják, hogy
ne csak munkahelyként te-
kintsenek rá, hanem ma-
gukénak is érezzék e he-

lyet. A borítékolásnak,
naptárkészítésnek, hajto-
gatásnak és csomagolás-
nak teret nyújtó helyiség
így nem csupán munká-
nak, hanem a közösségi
életnek is barátságos, ott-
honos helyszíne lehet -
mondta a polgármester,
aki azzal fejezte be kö-
szöntõjét: - Azt hiszem
nem csak én érzékeltem az
itteni barátságos légkört,
hanem azok is, akik 2014-
ben az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási
Központnak ítélték a Csa-
ládbarát Munkahely Dí-
jat. Ez úton szeretnék még
egyszer gratulálni hozzá.

A mûhely dolgozói-
nak kórusa verses-zenés
mûsorral köszönte meg
a figyelmet és a segítsé-
get. K. Gy.

„Úgy, mint tisztviselõ, s
úgy is, mint bizottsági tag,
mindenkor a legnagyobb
odaadással szolgálta
Óbuda érdekeit” - írta a
Fõvárosi Közlöny, 1914-
ben a városrész elsõ pol-
gármesterérõl. 

Harrer Pál 1829-ben
született Óbudán. Szülei
szõlõsgazdák voltak, ám
õ a családi tradíciók kö-
vetése helyett gyermek-
korától kezdve a hivatali
pályára készült. Az ele-
mi iskolát Óbudán, a
gimnáziumot Eszter-
gomban, majd Budán
végezte. Jó tanuló volt,
de a család anyagi körül-

ményei nem tették lehe-
tõvé továbbtanulását.

Életpályája szorosan
kötõdött szülõhelyéhez.
Tisztviselõként mindig
Óbudáért akart dolgozni:
1848-tól Óbuda városánál
írnoki állást vállalt, majd
1850-tõl a jegyzõi felada-
tokat látta el. 1872-ben
Óbuda elsõ polgármestere
lett, majd Pest, Buda és
Óbuda egyesítése után -
mely egyesítés létrejötté-
ben tevékenyen részt vett
- 1885-ös nyugdíjba vo-
nulásáig a kerületi jegyzõi
tisztséget töltötte be.

Harrer Pál fia, Ferenc
írásából ismerhetõ meg

igazán. Õ így vall édesap-
járól: „mindig tárgyilagos
volt, a dolgokat érzelmek
és szenvedély nélkül szem-
lélte. E tulajdonságok fej-
lesztették ki élete vezetõ
elvét: a közérdek minde-
nek fölé helyezését.”

Óbuda elsõ polgármes-
terénél a közérdek az
egész nemzet érdekét je-
lentette. Kitûzött célját,
miszerint Óbudáért dol-
gozzon, megvalósította;
tevékenységét, emberi
nagyságát nemcsak az
óbudai lakosok, hanem a
kormány is elismerte, élet-
pályájáért királyi kitünte-
tésben részesült.

A legnagyobb odaadással szolgálta Óbudát 

Harrer Pál Óbuda elsõ polgármestere

Kiss Anita jegyzõ és Bús Balázs polgármester Harrer Pál szobránál

Munka és közösség

Csinosodott a papírmûhely

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Virtuóz zenei párbe-
szédek, önfeledt,

szenvedélyes elõadás-
mód, különleges zenei
stílusok az argentin tan-
gótól a Balkán zenei vilá-
gán át – mindez Orosz
József harmonikamûvész

július 27-ei koncertjén
volt hallható a Fõ téren.

Az esten az Artisjus- és
EmeRTon-díjas harmoni-
kamûvész ismét világ-
szerte elismert zenei kivá-
lóságokkal muzsikált
együtt: Borbély Mihály
(Liszt Ferenc-díjas) fúvós
hangszerek, Horváth Kor-

nél (Kossuth-díjas) ütõ-
hangszerek, Lattmann Bé-
la (a Magyar Köztársaság
Érdemrend Lovagkereszt-
jével kitüntetett) basszus-
gitár. Az album zene ren-
dezõje Sipeki Zoltán (Artis-
jus-díjas) gitármûvész, aki
a koncerten is meghatáro-
zó szerephez jutott. 

Óbudai Nyár képekben

Zene minden mennyiségben
A kulturális programsorozatban számos kulturális esemény
közül választhatott a közönség július második felében is.

AFõ téri ingyenes kon-
certek sorában a Dja-

be&Steve Hackett lépett
fel július 18-án. A Djabe
2007 óta turnézik a legen-
dás Genesis együttes gitá-
rosával, Steve Hackettel.
Az egykor Peter Gabri-

ellel, Phil Collins-szal dol-
gozó zenész mára teljesen
integrálódott a Djabe egye-
di világába. Több lemezt is
készítettek már együtt. Kö-
zös mûsoruk teljesen egye-
di, Steve jelenlétével fel-
erõsödnek a rockos ele-

mek, melyek organikusan
illeszkednek a szerzemé-
nyekbe, a Djabe pedig sa-
játjaként, hitelesen játssza
a Genesis- és Steve Hac-
kett-kompozíciókat is. Jú-
liusi turnéjuk nyitóállomá-
sa az óbudai fellépés volt. 

Az 1957-ben alakult
Benkó Dixieland

Band a világon az egyik
legjobb, Magyarorszá-
gon a legnépszerûbb jazz
együttes. Már elsõ leme-
zük aranylemez lett. Ha-

zai fesztiválok és verse-
nyek sorát nyerték, szá-
mos kitüntetést mondhat-
nak magukénak. A Ben-
kó Dixieland évente 200-
250 koncertet ad itthon
és a nagyvilágban. Eddig

10 ezer 620 fellépésük
volt, ami mûfajukban
rendkívüli teljesítmény;
és ebbõl évente egy az
Óbudai Nyár programso-
rozatban, a Fõ téren van
– idén július 26-án szóra-
koztatták a közönséget
Óbuda szívében.

Hobo és bandája
Földes László - közismert nevén Hobo -, Kossuth-
díjas blues énekes, dalszerzõ, elõadómûvész idén
nyáron három igazán izgalmas koncertet adott/ad
zenekarával a Kobuci kertben a tavalyi sikeres es-
tek folytatásaként. Felvételünk a július 23-ai, „Ez
csak rock and roll” címû koncerten készült. Hobo és
bandája legközelebb augusztus 22-én 20 órakor
lép fel a Zichy-udvar/Kobuci kertben: a népszerû
„Vadászat” címû lemez dalai hangzanak el.

Benkó Dixieland Band
Békásmegyer központjában, a Csobánka téren igyekez-
tek a szervezõk a hétfõket is örömtelivé tenni zenével,
tánccal, jó hangulattal fogadni a hazatérõ embereket,
hétfõn, egy új munkahét kezdetén. A Magos Zenekar jú-
lius 21-én szórakoztatta közönséget 

Csak játék

Az oldalt összeállította Klug Miklós

Hétfõ-zene a Csobánka téren 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Ingyenes koncertek a Fõ téren
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Egészségügy – Szociális

Óbudai látkép a Margit kórházzal

Túljutott a felén az Egész-
ségkörút Óbudán elnevezé-
sû ingyenes egészségügyi
szûrõprogram-sorozat. Dr.
Petrik Róbert, a Szent Mar-
git Rendelõintézet ügyve-
zetõ-igazgatója szerint az
érdeklõdés felülmúlta a vá-
rakozásokat.

Napi 200-300 érdeklõ-
dõ kereste fel eddig

az Egészségkörút Óbudán
elnevezésû ingyenes la-
kossági szûrõprogram-so-
rozat egy-egy állomását -
tudtuk meg dr. Petrik Ró-
berttõl, aki rögtön hozzá-
tette: számítottak arra,
hogy nagy lesz az érdeklõ-
dés, ez azonban felülmúlta
a várakozásokat.

Az önkormányzat anya-
gi támogatásával megva-
lósuló szûréssorozat feb-
ruárban indult útjára.

- Intézmény-
hez kötött szûrõ-
program-soro-
zatról van szó,
ami azt jelenti,
hogy más ha-
sonló progra-
mokkal szem-
ben itt a szûrése-
ket végzõ orvo-
sok nem csak felhívják a
problémára a figyelmet,
hanem rögtön be is utalják
a beteget a megfelelõ
szakrendelésre - árulta el
dr. Petrik Róbert hozzáté-
ve: - Hogy ez mennyire
hatékony módszer, talán
jól mutatja, hogy eddig a
szûrésen részt vevõk vala-
mivel több, mint ötven
százalékát utalták be szak-
orvosaink a megfelelõ
rendelésre. Ez nem jelenti
feltétlenül azt, hogy be-
tegséget mutattak ki, csu-

pán arról van
szó, hogy indo-
kolt az alaposabb
orvosi vizsgálat.

Az ügyvezetõ
igazgató el-
mondta, az ilyen
program célja,
hogy a nagy rizi-
kójú, gyakran

elõforduló, ugyanakkor
tünetekkel nem járó be-
tegségeket szûrjék ki,
elõzzék meg. Ilyenek
egyes emésztõszervi be-
tegségek, a szív- és ér-
rendszeri, valamint a da-
ganatos betegségek. 

A tíz állomásból haton
van túl a programsorozat.
Dr. Petrik Róbert szerint a
sikere elsõsorban a szerve-
zettségnek köszönhetõ.

- Mi a szakrendelõn be-
lül is folyamatosan vég-
zünk szûréseket, és ezek is

eredményesek, a pácien-
sek érdeklõdnek irántuk.
Az Egészségkörút Óbu-
dán azonban a helyi rende-
lõk mellett közösségi há-
zakban, hétvégi alkalmak-
kor is várta az érdeklõdõ-
ket, így azoknak is mód-
jukban állt részt venni raj-
ta, akik hét közben dol-
goznak. Ezért jelent sokat,
hogy az önkormányzat tá-
mogatása lehetõvé tette
mindezt - mondta. 

A szûrõvizsgálatokban
maga is részt vállaló ügy-
vezetõ-igazgató, urológus
szakorvos elmondta, az

állomásokat a legkülön-
bözõbb korosztályú ér-
deklõdõk keresték fel, és
fontos eredménynek szá-
mított, hogy találkoztak
visszatérõkkel.

- Egyre többen akad-
nak, akik tisztában vannak
azzal, hogy miért fontos, a
megelõzés, a szûrés. Õk
ott vannak a szakrendelõ
szûrésein is, és ott voltak
az Egészségkörúton is. Ez
a programsorozat egy le-
hetõség arra, hogy még
több ember figyelmét
keltsük fel - fogalmazott
dr. Petrik Róbert. (kgy)

Nagy érdeklõdés kíséri az Egészségkörút Óbudán programsorozatát 

Egyre többen tesznek az egészségükért

Az Egészségkörút Óbudán következõ állomásai
Szeptember 27. Békásmegyeri Egészségnap –
Csobánka téri szakrendelõ. • Október 4. San Marco
Egészségnap – Óbudai Kulturális Központ. • Novem-
ber 15. Óbudaiak Egészségéért Közösen –
Vörösvári úti szakrendelõ. • December 5. Egészség-
körút Óbudán - Záróesemény, díjátadó – Civil Ház.

A 102 éves Tokai Lászlóné Ica nénit, szeretõ
családja és Bús Balázs polgármester köszön-
tötte születésnapja alkalmából.

I ca néni a négygyermekes család elsõszü-
lött gyermekeként jött világra. 9 éves volt,

amikor édesanyját elveszítette, ezután édes-
apja egyedül nevelte õt és testvéreit. Kassán
volt harisnyakötõdéjük, ahol Ica néni gyerek-

ként is sokat segített. A 4 elemit
és a 4 polgárit Kassán végezte,
majd orvos asszisztensként dol-
gozott egészen 30 éves koráig.
1944-ben költözött Budapestre,
itt ismerkedett meg késõbbi
férjével, Tokai Lászlóval. Há-
zasságkötésük után 4 gyerme-
kük született: 1946-ban Róbert,
1948-ban György, 1951-ben
Ágnes, 1953-ban Éva. Férje
elõzõ házasságából született
két gyermekét, Arankát és
Lászlót is közösen nevelték. 

Kezdetben Csillaghegyen él-
tek, majd nem sokkal ezután az

Árpád utcába költöztek, ahol jelenleg is lakik.
Ica néni otthon nevelte 6 gyermekét, háztar-
tásbeli volt, férje pedig rendõrként dolgozott.
Férje korán szívbeteg lett és emiatt leszázalé-
kolták. Szeretõ feleségként otthon ápolta be-
teg férjét egészen 1965-ig, amikor elhunyt.

Arra a kérdésre mit szeretett igazán csinál-
ni, az idõs asszony elmondta: szenvedélyesen
szeretett fõzni, kertészkedni és olvasni. Mió-

ta egészségi állapota romlott, sosincs egye-
dül, Ágnes lánya gondoskodik róla, de gyak-
ran látogatja 6 unokája és 6 dédunokája is.
Ezek a látogatások teszik igazán boldoggá.

Büszkeségei: hat gyermek, hat unoka, hat dédunoka

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Országos verseny helyszíne volt a
Dr. Béres József Általános Iskola.
A tavaly akkreditált tehetségpont
címet elnyerõ intézmény a tehet-
séggondozás feladatát felvállal-
va, évek óta otthont ad a megyei
szintû megmérettetésnek számító
területi szorobán versenyeknek. 

A Magyar Szorobán Társa-
ság felkérésére idén a Dr.

Béres József Általános Iskola
Kiserdei Tagozatán rendezték az
Országos Szorobánverseny dön-
tõjét. A szorobán egy japán go-
lyós számolóeszköz, melynek al-
kalmazása az iskolában már két

évtizedes múltra tekint vissza. A
számolóeszköz nem csak a szá-
molási készség fejlesztésében,
de a gondolkodtató, logikai fel-
adatok megoldásában is segítsé-
gére van a kisiskolásoknak. A
versenyen több mint 270 általá-
nos iskolás versenyzõt látott
vendégül az iskola. Hazánk min-
den tájáról érkeztek tanulók: Bu-
dapest számos kerületén túl,
Pásztó, Szécsény, Kimle, Gö-
nyû, Székesfehérvár, Lenti, Mar-
caltõ, Gellénháza, Dorogháza,
Gyõr, és a határon túli felvidéki
település, Muzsla is képviseltette
magát a versenyen.

A legfrissebb diplomás-pályakö-
vetési rendszer felmérése alapján
a mérnökök, informatikusok és
közgazdászok járnak a legjobban
a diplomájukkal. Az Óbudai Egye-
tem több kara is elõkelõ helyen
szerepelt a ranglistán. 

A felmérés során az egyete-
mek, fõiskolák azt vizs-

gálták, mennyit keresnek, mi-
lyen gyorsan találtak munkát,
és hogy diplomát igénylõ mun-
kakörben helyezkedtek-e el a
2008-ban, 2010-ben és 2012-
ben végzett hallgatók.

Az eredmény alapján az
Óbudai Egyetem Neumann Já-

nos Informatikai Karán végzett
hallgatók keresnek a második
legtöbbet (havi nettó 258 ezer
920 forintot) a pályakezdõk kö-
rében. 

A friss diplomások fizetése
alapján összeállított TOP 10-es
rangsorban négy Óbudai Egye-
temi kar is képviselteti magát,
ez egyedülálló a felsõoktatási
intézmények között. Így a Neu-
mann János Informatikai Karon
kívül a Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki
Karon, a Keleti Károly Gazda-
sági Karon és a Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karon is ér-
demes diáknak lenni!

Az Óbudai Egyetem Neumann János In-
formatikai Kara (ÓE NIK) 2001 óta hirdet
Magyarországon egyedülállóan térítés-
mentes ECDL felkészítõ tanfolyamokat az
érzékszervi fogyatékkal élõ hallgatóknak.
Az ECDL-bizonyítványt korra és iskolai
végzettségre való tekintet nélkül bárki meg-
szerezheti. Az esélyegyenlõség jegyében az
ECDL Alapítvány és a nemzeti ECDL Iro-
dák különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy
érzékszervi fogyatékkal élõ személyek is
részt vehessenek a képzésen, illetve vizsgán.
A speciális képzési és vizsgakörülmények
kialakításban az Óbudai Egyetem úttörõ
szerepet játszott. A megszerzett bizonyít-
vány teljes értékû, minõségében semmiben
nem különbözik a standard és szigorú minõ-
ségbiztosítási normák által szabályozott
ECDL-bizonyítványtól. 
Az ÓE NIK szervezésében a tanfolyamokra
2001 óta több mint 370-en jelentkeztek, ed-
dig 184-en szereztek teljes körû, és 89-en
ECDL START bizonyítványt. Idén 15 vak és
gyengén látó, 16 siket és nagyothalló, vala-
mint 3 siketvak hallgató vizsgázott. A tanfo-

lyam minõségét bizonyítja, hogy a hallgatók
82 százaléka tett sikeres vizsgát. 
Az ECDL felkészítés és vizsgáztatás költsé-
geit az egyetem, a vizsgakártyát a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság térí-

tésmentesen biztosítja. A felkészítés nem
csak az Óbudai Egyetemen tanuló érzék-
szervi fogyatékkal élõ hallgatóknak áll ren-
delkezésére, hanem más felsõoktatási intéz-
mények hallgatóit is szívesen fogadják. 

Országos Szorobánverseny döntõje

Tehetséggondozás a Béresben
Kiemelkedõ kereset a pályakezdõknél

Megéri az Óbudai
Egyetemen tanulni

„Mackóbarlang” a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodájában

Térítésmentes ECDL-tanfolyam érzékszervi fogyatékkal élõ hallgatóknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közvélemény-kutatás

A helyi véleményklímát és a különbözõ önkormányzati ügyek megítélé-
sét mérte fel a Kód Kft. A reprezentatív, telefonos megkérdezésen ala-
puló kutatást júniusban végezték. Az alábbiakban a közvélemény-kuta-
tás legfontosabb elemeit összegezzük.

A konjunktúrát, a jövõvel kapcsolatos várakozásokat és az ál-
talános véleményklímát érintõ kérdésekre adott válaszokból

kiderül, hogy bár az elmúlt kétévi felmérés is pozitív többségi vé-
leményt mutatott, nagymértékben megnõtt azok aránya, akik ta-
pasztalata szerint fejlõdik Óbuda. A megkérdezettek több mint há-
romnegyede (75,8 százaléka) szerint valamilyen mértékû innová-
ció történt a kerületben az elmúlt négy évben.

Arra a kérdésre, hogy „az ön véleménye szerint mennyire
mennek jól a dolgok III. kerületben?” - az egyáltalán nem men-
nek jól-tól a nagyon jól mennek-ig adhattak választ a megkérde-
zettek. A válaszadók 58,8 százaléka mondta, hogy nagyon jól, il-
letve inkább jól mennek a dolgok.

A kutatásban hangsúlyos részt kapott a sikeres intézkedések és
megoldandó problémák kérdésköre is.

A helyi lakosok egyértelmûen Óbuda-Békásmegyer legsürgõ-
sebben megoldandó feladatának a közlekedéssel kapcsolatos
problémákat és a parkolást érzik, minden negyedik megkérdezett-
nek a közlekedés jelenti a legnagyobb problémát. Második leg-
gyakrabban említett feladatként és ugyanakkor a legfontosabb po-
zitív eredményként is az infrastruktúra fejlesztését és az árvízvé-
delmet említették a megkérdezettek. Összességében minden ötö-
dik lakos véleménye szerint ezek a legsürgõsebb feladatok. Közel

minden tizedik megkérdezett a közbiztonság, 7,6 százalék az
egészségügy, 4,5 százalék a köztisztaság területén vár elsõsorban
elõrelépést.

A polgármester megítélésérõl és munkájáról is kérdezték a ku-
tatásban résztvevõket. Arra a kérdésre, hogy inkább kedvezõ
vagy inkább kedvezõtlen Bús Balázs megítélése a lakosság egy-
értelmû többsége, közel háromnegyede felelt kedvezõen és mind-
össze 15,8 százalék vélekedett úgy, hogy inkább kedvezõtlen. (9,9
százalékuk nem nyilvánított véleményt.) Párthovatartozás szerin-
ti önbesorolásuk alapján a baloldaliak 43,2 százaléka is kedvezõ-
en vélekedett róla, a középen állók 74 százaléka, a jobboldaliak-
nak pedig 89,5 százaléka nyilatkozott pozitívan róla. Ennek alap-
ján elmondható, a jobboldali irányultságúak, illetve a kormány-
pártok szavazói egyértelmûen pozitívabban értékelték Bús Balázs
munkáját. Közel minden második jobboldali, minden negyedik
középen álló, és minden nyolcadik baloldali válaszadó maximáli-
san elégedett a polgármester munkájával. Pártpreferencia szerint
is megfigyelhetõk értékelésbeli különbségek, de fontos hangsú-
lyozni, hogy az ellenzéki pártok szavazótáborának is jelentõs ré-
sze pozitív értékeléssel minõsítette Bús Balázs tevékenységét.

A III. kerületi önkormányzat tevékenységével az ötfokú skála
alapján a válaszadók 24,2 százaléka teljes mértékben elégedett, 38,7
százalékuk pedig nagyobbrészt elégedett. Azok között, akik szemé-
lyes kapcsolatba kerültek az önkormányzattal és az ügyintézésben
érintettek voltak, több mint 50 százalékuk teljes mértékben kifejezet-
ten elégedettek voltak a polgármesteri hivatal munkatársaival, továb-
bi 20-25 százalékuk inkább elégedett volt az önkormányzat munkatár-
sainak segítõkészségével, pontosságával és gyorsaságával. Egyértel-
mûen pozitívan nyilatkoztak a megkérdezettek az ügyfélfogadási idõ-
vel és az ügyfélszolgálattal kapcsolatban is, az elmúlt egy évben ügyet
intézõk 40 százaléka tejes mértékben, harmada inkább elégedett volt
az ügyfélszolgálattal, 43,2 százalék maximálisan pozitívan nyilatko-
zott az ügyfélfogadási idõrõl, 31,8 százalék pedig inkább pozitívan.

A megkérdezettek többsége 
elégedett a helyhatóság munkájával

- Közvélemény-kutatás az önkormányzat mûködésérõl -

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mindent egybevetve összességében inkább kedvezõ, vagy in-
kább kedvezõtlen a véleménye a polgármesteri hivatal mun-
kájáról? Erre a válaszadók 71,5 százaléka mondta azt, hogy in-
kább kedvezõ. A 2012-es évhez képest ebben a kérdésben stagná-
lás figyelhetõ meg, a válaszadók 71,2 százaléka akkor is azt nyi-
latkozta, hogy kedvezõ a véleménye.

Az egészségügyi szakrendelõk mûködésével kapcsolatosan a
kérdõíves felmérés tanúsága szerint összességében kedvezõ a
megítélés. A lakosság több mint háromnegyede pozitívan nyilat-
kozott: 11,1 százalék teljes mértékben, 28,9 százalék inkább elé-
gedett, 30,1 százalék pedig közepesnek ítéli õket.

A helyi önkormányzat szociális intézkedéseivel 11,9 százalék
teljes mértékben, 23,2 százalék pedig nagyobbrészt elégedett. Itt
azonban fontos adat, hogy 39,3 százalék válaszolta azt, hogy nem
tudja, mert nem érintett a szociális ügyekben.

Arra is kitért a kutatás, hogy a fejlesztések tekintetében mit tar-
tanak a legszükségesebbnek a helyiek. A kutatásból megállapítha-
tó, hogy az óbudai állampolgárok többsége tisztában van a kerü-
letben történõ fejlesztésekkel, intézkedésekkel kapcsolatban. A la-
kosság több mint háromnegyede hallott a panelfelújításokról,
több mint 70 százaléka a békásmegyeri piac újjáépítésérõl, vala-
mint a kerületi burgonya akciókról. A lakosság közel kétharmada

hallott a fitnesz parkok létesítésérõl és a térfigyelõ-kamerarend-
szer bõvítésérõl. A legkevésbé ismert beruházás a Heltai Jenõ tér
felújítása, azonban a helyiek többsége számára ez is ismert, 52
százalék hallott róla.

A legtöbben (76 százalék), a térfigye-
lõ-kamerarendszer bõvítését tartották
nagyon fontosnak. A panelfelújítások
folytatását 70,9 százalék, a kerületi bur-
gonya akciók folytatását 66,2 százalék,
a békásmegyeri piac újjáépítését 60,7
százalék. Az idõsek számára létesített
fitneszparkok a válaszadók 48,2 száza-
lékának nagyon fontos, a Heltai Jenõ tér
felújítása pedig 43,4 százaléknak.

Az önkormányzati munka megítélésé-
ben fontos szerepe van annak, hogy a la-
kosság hol, és hogyan tájékozódik. Az
önkormányzat több csatornán keresztül
igyekszik eljuttatni az információkat az
itt élõknek, de magasan vezet továbbra is
az Óbuda Újság, mint elsõdleges hírfor-
rás. A vizsgálat szerint a helyi ügyekrõl a
lakosság 77,9 százaléka olvassa rendsze-
resen a kerületi ingyenes lapot. 3,7 szá-
zalék számára az Óbuda Televízió, 3,3
százalék számára az önkormányzati hon-
lap, 2,9 százalék a Facebook, 2,3 száza-
léknak pedig a Helyi Téma szolgáltat el-
sõdlegesen információkat a kerületet
érintõ fontosabb ügyekrõl. A megkérde-
zettek közel 5 százaléka egyéb helyekrõl
értesül elsõdlegesen, mely ismerõsöket,
barátokat, e-mailt és személyes tapaszta-
latot foglal magába.

Ha most vasárnap lennének a vá-
lasztások, akkor a reprezentatív kutatás
szerint Bús Balázst 64,2 százalék, a bal-
oldal közös jelöltjét 25,7 százalék, az
LMP jelöltjét 6 százalék, míg a Jobbikét
2 százalék támogatná. 2,1 százalék nem
menne el választani.

• A Kód Kft. telefonos kérdõíves közvé-
lemény-kutatása 2014. június 7-16. kö-
zött zajlott, amelynek során 1536 vélet-
lenszerûen kiválasztott felnõtt korú sze-
mélyt kérdezett meg CATI-módszerrel.
Az elemzésben közölt adatok legfeljebb
plusz-mínusz 2,5 százalékponttal tér-
hetnek el a mintavételbõl fakadóan attól
az eredménytõl, amit a kerület összes
felnõtt lakosának megkérdezése ered-
ményezett volna.
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Sziget Fesztivál

Az idei év nagy újítása, hogy egy héttel késõbb-
re „toltuk” a Szigetet, így a fesztivál most au-
gusztus 11-én indul, és 17-én éjszaka ér véget,
de ugyanúgy, mint mindig, 23 órakor elhallgat
majd a zene a szabadtéri Nagyszínpadon.

A z egy hét eltolódás oka az, hogy évek
óta sokat kínlódtunk a nemzetközi

fellépõk meghívásával, s tavaly sajnos már
egyértelmûen kiderült, hogy egy európai
fesztivál miatt - bármennyire is népszerû a
világban - nem fogják megszakítani a ze-
nekarok a tengerentúli fesztiválturnéjukat.
Idén ezért úgy döntöttünk, hogy egy héttel
elcsúsztatjuk a Szigetet, hogy ne essen egy
idõbe az egyesült államokbeli és japán
fesztiválokkal. Ennek a döntésnek szeren-
csére látszik is az eredménye, hisz’ idén si-
került lényegesen vonzóbb sztárprogramot
összeállítanunk, ami tovább erõsíti a fesz-
tiválunk iránti keresletet. Az elõzetes ér-
deklõdés alapján már most kijelenthetjük,
hogy ezúttal várhatóan minden eddiginél
többen látogatnak el fesztiválunkra. 

Gazdasági hatások
Azt talán ezen a fórumon is érdemes hang-
súlyoznunk, hogy az ismét növekvõ hazai
látogatók mellett a Sziget már évek óta
Magyarország elsõ számú turisztikai att-
rakciója, ahová több mint kétszer annyi
külföldi turista látogat el, mint a Forma 1-
es versenyre és ezáltal Budapestnek és
Magyarországnak is komoly reklámot je-
lent, valamint a gazdasági hatásai is egye-
dülállóak. A rendezvényen több mint 9
ezer ember dolgozik azért, hogy a látoga-
tók felhõtlenül szórakozhassanak és eköz-
ben komfortosan és biztonságban érezhes-
sék magukat, több száz vállalkozásnak je-
lent komoly bevételeket és a központi költ-
ségvetésnek is, több mint 3 milliárd forin-
tos bevétele keletkezik a fesztivál kapcsán.

Hangfogó fal - limitált hangerõ 
Tisztelt Kerületi Lakosok!
Ugyanúgy, mint korábban, természetesen
továbbra is komoly hangsúlyt fordítunk arra,
hogy minél kevesebb zajterhelést okozzon a
rendezvény a környezõ lakóknak. Mind-
emellett azt tapasztaljuk, hogy a környék la-
kói mára már többségükben elfogadták,
hogy ez a hét ugyan van, akik számára ki-
sebb-nagyobb kellemetlenségekkel jár, de
közben másoknak meg ez a nyaruk legszebb
része. Sajnos egy ekkora tömegrendezvényt
teljesen elnémítani nem tudunk. Tisztában
vagyunk vele, hogy amíg a szabadtéri nagy
koncertek szólnak, nemcsak a színpadok
elõtt állók, de a környéken élõk is hallják a
zenét. Ezért is fejezõdnek be a hangos prog-
ramok 23 órakor, és utána már csak limitált
hangerõvel, jóval kisebb események zajla-
nak, pont azért, mert igyekszünk mindent
maradéktalanul megtenni a környék lakói-

nak nyugalma érdekében. Persze idén is
lesznek hangfogó sátrak, limiterek, sõt idén
már hangfogó falat is építünk a legnagyobb
sátor köré. De továbbra is egész éjszaka jár-
õröket alkalmazunk, akik figyelik, hogy ne-
hogy túl hangosnak bizonyuljon a fesztivál,
illetve a Duna mindkét oldalán, szakembe-
rek segítségével folyamatosan méréseket
végzünk, és azonnal korrigálunk, ha bármi-
lyen problémát észlelünk. 

Közérdekû bejelentések
Mivel sajnos egyszerre nem tudunk min-
denhol ott lenni, ezért, ha mégis bármilyen
problémát érzékelne, kérjük, jelezze Ön is
felénk a lakossagibejelentes@sziget.hu
e-mail címen vagy a 06-1-920-0676-os te-
lefonszámon. Az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is lesz közvetlen a rendezvény kez-
dete elõtt egy éjszakai hangmérés, a kör-
nyezõ kerületek vezetõ tisztségviselõi és
megbízott szakembereik részvételével.
Az önkormányzatok függetlenül tõlünk is
méréseket és ellenõrzéseket végeznek,
hogy biztosak lehessenek abban, hogy be-
tartjuk a megállapodásokat.

Parkolás, közlekedés, takarítás
A parkolás és a közlekedés évek óta egy
kardinális kérdés, ezért örömmel jelentjük,
hogy miután megszûntek a Hajógyár terü-
letén mûködõ szórakozóhelyek, sikerült az
állami vagyonkezelõvel megállapodnunk,
hogy kialakíthatunk a sziget túlsó oldalán
egy nagyobb kapacitású parkolásra alkal-
mas területet. Emellett továbbra is mûköd-
nek majd az eddigi parkolók a környék vál-
lalkozói által üzemeltetve, de mindenkinek
így sem jut majd hely, ezért természetesen
az autósok figyelmét most is felhívjuk,
hogy lehetõleg ne gépjármûvel érkezzenek.

Minden egyéb közlekedési módot aktívan
támogatunk is. Direkt hajójáratot mûköd-
tetünk a belváros és a sziget között, sûrítjük
a tömegközlekedést, ami ilyenkor ráadásul
éjszaka is jár, szerzõdésünk van taxitár-
sasággal és ingyenes bringa megõrzõvel
ösztönözzük, hogy minél többen a kerék-
párral érkezzenek. A környék biztonságát, a
rendõrséggel és a közterület-felügyelettel
karöltve folyamatosan figyeljük, a közvet-

len környék utcáit lezárjuk és biztonsági
õrökkel õriztetjük, oda csak a helyi lakosok
juthatnak be autóval. Természetesen a ta-
karítást is folyamatosan elvégeztetjük,
nemcsak a szigeten, hanem a környezõ te-
rületeken is, hiszen az a célunk, hogy a mi-
nél kisebb „nyomot” hagyjuk magunk után.
Ugyanakkor õszintén be kell vallanunk,
hogy továbbra sem fogjuk tudni úgy meg-
valósítani a fesztivált, hogy azt észre se
vegyék: nehezebb lesz a közlekedés, na-
gyobb lesz a sor a közértben, hallani fogják
a nagyszínpados koncerteket és a Sziget is
hetekig viseli majd a rendezvény nyomát
maga után. Ugyan mi minden tõlünk telhe-
tõt igyekszünk megtenni a békés egymás
mellett élés jegyében, de azt fontosnak tart-
juk elmondani, hogy õszintén hálásak va-
gyunk a körülöttünk élõknek, hogy megér-
tõen, sõt a legtöbben pozitívan viszonyul-
nak az õket érõ kellemetlenségek ellenére a
rendezvényünkhöz, ugyanis, ha a lakosság
nem lenne ilyen toleráns, akkor nem sike-
rülhetne immár 22-jére megrendeznünk az
idõközben már Európa legjobb fesztiváljá-
nak is megválasztott fesztiválunkat.

Megértésüket és türelmüket köszönve,
a Sziget Fesztivál 

szervezõcsapata nevében,
üdvözlettel: Gerendai Károly

A kulturális rendezvény szervezõinek tájékoztatója 

Augusztus 11-én indul a Sziget Fesztivál 
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Már az Óbudai Nyár beharangozó
sajtótájékoztatóján úgy nyilatko-
zott Móczán Péter, az East együt-
tes alapító-vezetõje: ezúttal kü-
lönleges helyszínen lépnek fel.
Érthetõ, hiszen a kastély amellett,
hogy az Óbuda történetében meg-
határozó Zichy-család öröksége,
legendás koncerthelyszín is. A bu-
dapesti közönség máig emlegeti
az Európa Kiadó vagy a Balaton
együttes itteni fellépéseit.

- Már a koncertre készülve
tudtuk, a Zichy-kastély hozzá-
tesz valamit a zenei produkci-
ónkhoz, ezért lélekben kicsit
másképp készültünk, mint más
elõadásainkra. Mindig is keres-
tük a különleges hangulatú he-
lyeket, ez olyan - mondta a ze-
nekarvezetõ.

Az East a hetvenes évek kö-
zepén alakult csapat, már a
kezdetekkor elkötelezte magát
a progresszív rock mellett. Há-
rom korszaka ismert, mind-
egyik rendkívül sikeres. Bár
valódi közegük az egyetemi
klubok világa volt, bejárták a
világot is: játszottak Nyugat- és
Kelet-Európában, a lengyel te-
levízió mûsort készített velük,

lemezeik megjelentek a Távol-
Keleten, így Japánban is. 1996-
ban abbahagyta a közös mun-
kát a harmadik formáció, az
East tizenkét év után, 2012-ben

egy kecskeméti nagykoncerttel
tért vissza. Azóta újra együtt
zenélnek, de már inkább olyan
különleges helyszíneken, mint
a Zichy-kastély is. A zenekar-
vezetõ elárulta: nem nosztal-
giakoncertekrõl van szó.

- Természetesen számítunk a
régi rajongókra. Ugyanakkor
tisztában vagyunk vele, hogy a
mi közönségünk mindig elsõ-
sorban az egyetemek, fõiskolák
hallgatói közül kerültek ki. A

progresszív zenének ma nincs
fiatal közönsége, de az alternatív
közeg egészen biztosan szívesen
fogad bennünket, fõképp azért,
mert technikában is versenyké-
pesek vagyunk. Olyan korszerû
hang- és fénytechnikai felszere-
léssel lépünk fel, amely becsüle-
tére válna a nagy nyugati zene-
karoknak is. Tulajdonképpen
most szól úgy koncerten a ze-
nénk, ahogy mindig is szerettük
volna - fogalmazott. K. Gy.

„Most szól úgy, ahogy szerettük volna”

A Zichy-kastély udvarán a visszatérõ East

Nemzetközi mozgalmat indított el négy évvel ezelõtt a kecskeméti Bohém
Ragtime Jazz Band, amikor augusztus 4-re, Louis Armstrong születésnapjára
meghirdette a klasszikus jazz ünnepét, amelyet Oh Yeah Day-nek neveztek el. 

Apop és jazz dalokban is gyakran felhangzó „oh yeah” boldog
felkiáltás az életigenlés általánosan elfogadott és használt jele.

Aki csak egyszer is hallotta már Louis Armstrong zenéjét, azt bizto-
san megérintette az abból áradó életöröm. Ezt próbálják közvetíteni
az Oh Yeah Day évrõl évre rendezett koncertjei is, amelyeket 2011
óta egyre több országban - eddig Angli-
ában, Ausztráliában, Brazíliában, Hol-
landiában, Németországban, Spanyolor-
szágban, Szlovákiában és az USA-ban -
szerveznek meg. 

Augusztus 3-án Óbudán is lesz Oh
Yeah Day, mégpedig a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum-
ban (Korona tér 1.). Az ingyenes aján-
dékkoncerten 19 órától a Freeman
Jazz Band, 20 órától a Bohém Ragtime
Jazz Band lép fel. (rt)

Örömzene Armstrong születésnapján

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Önkormányzati választás 2014

A helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásának idõpontja: 2014. októ-
ber 12.
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2014. au-
gusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, a Nemzeti Választási Iroda értesítõ meg-
küldésével tájékoztatja 2014. augusztus 25-éig.
A helyi választási iroda készíti el az értesítõt és
adja át vagy küldi meg annak a választópolgár-
nak, aki 2014. augusztus 15-ét követõen kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe. 
Kerületünkben 16 egyéni (és 6 kompenzációs
listás) képviselõi mandátum szerezhetõ meg. 
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazó-
köri névjegyzéket érintõ kérelem)
• Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a vá-
lasztópolgár nyújthatja be, akinek a választás
kitûzését megelõzõen legalább harminc nappal
(legkésõbb 2014. június 23-ig) létesített tartóz-
kodási helyének érvényessége legalább 2014.
október 12-éig tart.
• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, vala-
mint az átjelentkezésre irányuló kérelem visz-
szavonásának a választás kitûzését követõen,
legkésõbb a szavazást megelõzõ második napon
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
• Az átjelentkezési kérelemnek a választási eljá-
rásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)
92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópol-
gár neve, születési neve, születési helye, anyja
neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartal-
maznia kell a választópolgár tartózkodási he-
lyének címét. 
• A helyi választási iroda vezetõje a kérelem
alapján a választópolgárt törli a lakóhelye sze-
rinti szavazókör névjegyzékébõl, egyidejûleg
felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazó-
kör névjegyzékébe.
• A választópolgárt vissza kell venni a lakóhe-
lye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - leg-
késõbb a szavazást megelõzõ második napon -
tartózkodási helyét megszüntette. 
Határidõ: a kérelemnek legkésõbb 2014. októ-
ber 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri név-
jegyzéket érintõ kérelem)
• A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri
névjegyzékben szereplõ, mozgásában egészsé-
gi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt vá-
lasztópolgár nyújthatja be.
• A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1)
bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve,
születési neve, születési helye, anyja neve, sze-
mélyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia
kell a szavazókör területén lévõ tartózkodási
helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az
a magyarországi lakcímétõl eltér, valamint a
mozgóurna-igénylés okát.
Határidõ: a kérelemnek
• legkésõbb 2014. október 10-én 16.00 óráig
meg kell érkeznie a helyi választási irodához;
• 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell ér-
keznie az illetékes szavazatszámláló bizottság-
hoz.
Fogyatékossággal élõ választópolgárok se-
gítése: (központi névjegyzéket érintõ kére-
lem)
A fogyatékossággal élõ választópolgár a követ-
kezõ segítséget igényelheti választójogának
gyakorlása érdekében:
a) Braille-írással készült értesítõ megküldése,
b) könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkal-
mazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás
szavazás során,
d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása
– az akadálymentes szavazókörök felsorolását
külön jegyzék tartalmazza.
Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja
szerint kérte, hogy akadálymentes szavazóhe-
lyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme
szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadály-
mentes, a helyi választási iroda a lakcíme sze-
rinti szavazóhelyiséggel azonos településen és
választókerületben lévõ, akadálymentes szava-
zóhelyiséggel rendelkezõ szavazókör névjegy-
zékébe teszi át.
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ válasz-

tópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmet,
a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodához vagy 
b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások
hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti
választási irodához nyújthatja be.
Szavazóköri, valamint központi névjegyzé-
ket érintõ kérelem a Nemzeti Választási Iro-
da www.valasztas.hu hivatalos honlapján
on-line benyújtható, vagy postai úton törté-
nõ benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf
formában a honlapról letölthetõ. 
A III. Kerületi Helyi Választási Iroda címe: Bu-
dapest, III. Laktanya utca 2.
A III. Kerületi Helyi Választási Iroda postací-
me: 1300 Bp., Pf. 102.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy
a fent leírtak alapjána helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásán, az
országgyûlési és az európai parlamenti vá-
lasztásoktól eltérõen:
• csak magyarországi lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok szavazhatnak, 
• átjelentkezés iránti kérelmet az a választó-
polgár nyújthat be, akinek a választás kitû-
zését megelõzõen legalább harminc nappal
létesített tartózkodási helyének érvényessége
legalább a szavazás napjáig tart, 
• az elfogadott átjelentkezési kérelem alap-
ján a választópolgár tartózkodási helye sze-
rinti szavazókör névjegyzékébe kerül
felvételre. (Átjelentkezõk számára nincs kijelölt
szavazókör)
• mozgóurna kérelem lakóhelyre, - átjelent-
kezést igénylõ - tartózkodási helyre, illetve a
lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti sza-
vazókör területéhez tartozó címre igényelhe-
tõ. (Egészségügyi intézményben történõ szava-
zásra nincs lehetõség),
• Magyarország külképviseletein nem lehet
szavazni.
(Részletes tájékoztatás a www.obuda.hu olda-
lon olvasható)

Helyi Választási Iroda 

Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk 
és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

Jelölõ szervezet bejelentése
Jelölõ szervezet a választás kitûzésekor a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerõ-
sen szereplõ párt, valamint egyesület, a szak-
szervezet kivételével, ha a választási bizottság a
jelölõ szervezetek nyilvántartásába felvette.
Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állí-
tani, a választás kitûzését követõen jelölõ szervezet-
ként be kell jelenteni a területi választási bizottságnál
vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. Ajelölõ szer-
vezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.
A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni
kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a
szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel
szemben a nemzetiségek jogairól szóló tör-
vényben támasztott követelményeknek.
Jelölt- és listaállítás
Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges aján-

lások konkrét számát a helyi választási iroda
vezetõje, a fõpolgármester-jelölt, valamint a
megyei lista állításához szükséges ajánlások
számát a területi választási iroda vezetõje álla-
pítja meg legkésõbb 2014. augusztus 18-áig.
A szükséges ajánlások számának megállapítása-
kor a választópolgárok számát - egész számra fel-
felé kerekítve - a központi névjegyzék 2014. au-
gusztus 15-ei adatai alapján kell megállapítani.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet
a független jelöltként indulni szándékozó vá-
lasztópolgár, illetve a jelölõ szervezet a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bi-
zottság mellett mûködõ választási irodától igé-
nyelheti a választás kitûzését követõen. 
A választási iroda az igénylését követõen hala-
déktalanul, de legkorábban a szavazást megelõ-
zõ negyvennyolcadik napon (2014. augusztus
25.) átadja az igénylõ részére az általa igényelt

mennyiségû ajánlóívet. A választási iroda vala-
mennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitele-
sítõ bélyegzõlenyomattal lát el.
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választá-
son a választókerületben választójoggal rendelke-
zik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó vá-
lasztópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyar-
országi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az aján-
lóívet az ajánló választópolgár saját kezûleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy vá-
lasztópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támo-
gathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az aján-
lás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyûjtõ személy feltünteti
nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölõ szer-
vezet képviselõje vagy a jelöltként indulni szándé-
kozó választópolgár, illetve annak képviselõje bár-
hol gyûjthet, az alábbi kivételekkel:
Nem gyûjthetõ ajánlás:
a) az ajánlást gyûjtõ és az ajánló munkahelyén

A jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalók
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munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból faka-
dó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi állam-
igazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levõ
személytõl a szolgálati helyén vagy szolgálati
feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szer-
vek hivatali helyiségében,
e) felsõoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére
elõnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó vá-
lasztópolgár az ajánlásért nem kérhet elõnyt, illetve
nem fogadhat el elõnyt vagy annak ígéretét.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni.
Afüggetlen jelöltként indulni szándékozó választó-
polgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölõ
szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánló-
ívet köteles átadni a választási irodának a jelölt be-
jelentésére rendelkezésre álló határidõben. E köte-
lezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartás-
ba vételére illetékes választási bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden
be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 forint. Nem
szabható ki bírság a legkésõbb a jelölt bejelentésé-
re rendelkezésre álló határidõ elteltét követõ napon
benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
Az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-
jelöltet a helyi választási bizottság, a fõpolgármes-
ter-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyil-
vántartásba.
A jelölt bejelentésének idõtartama: 2014. augusz-
tus 25-2014. szeptember 8.
A lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán ál-
lított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosító-
ját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

a) a jelölést elfogadja,
b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen
a képviselõi megbízatással, illetve megválasztá-
sa esetén arról lemond.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állít-
ható, mint a listán megszerezhetõ mandátumok
száma. A listán szereplõ jelöltek sorrendjét a je-
lölõ szervezet határozza meg.
A listán szereplõ jelöltek sorrendjét a lista beje-
lentése után nem lehet módosítani.
Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a
listán soron következõ jelölt lép. A bejelentett
listára új jelölt nem jelenthetõ be.
A jelölõ szervezet a listát, illetve a listán szerep-
lõ jelölt jelölését legkésõbb a lista bejelentésére
rendelkezésre álló határidõ utolsó napján vissza-
vonhatja. A visszavont lista helyett a jelölõ szer-
vezet új listát nem állíthat.
Aközös listával kapcsolatos jognyilatkozatot a közös
listát állító jelölõ szervezetek közösen teszik meg.
A kompenzációs listát a helyi választási bizottság,
a fõvárosi kompenzációs listát és a megyei listát a
területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
Alista bejelentésének határideje: 2014. szeptember9.

Nemzetiségi önkormányzati képviselõk 
2014. évi választása

Jelölõ szervezet:
Jelölõ szervezet a választás kitûzésekor a civil szer-
vezetek bírósági nyilvántartásában jogerõsen sze-
replõ nemzetiségi szervezet, ha a választási bizott-
ság a jelölõ szervezetek nyilvántartásába felvette.
A választási eljárás során nemzetiségi szervezet a
párt és a szakszervezet kivételével a civil szerveze-
tek bírósági nyilvántartásában szereplõ olyan egye-
sület, amelynek alapszabályában rögzített célja a
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, konk-
rétan megjelölt nemzetiség képviselete.
Jelölt- és listaállítás:

A jelölt, lista állításához szükséges ajánlások
számát a választást kitûzõ határozatban, egész
számra kerekítve állapítja meg a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság.
A választási iroda - az ajánlóív átadásával egyide-
jûleg - ingyenesen átadja a jelölõ szervezet számá-
ra a névjegyzékben a nemzetiség választópolgára-
ként szereplõ választópolgárok nevét és lakcímét.
A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást
követõen névjegyzékbe vett választópolgárok ada-
tait tartalmazó kiegészítõ adatszolgáltatást a jelölõ
szervezet 2014. szeptember 7-én, illetve 2014.
szeptember 28-án igényelheti. Az adatszolgáltatás
adatait kizárólag az ajánlások gyûjtése, valamint
közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasz-
nálni. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba
vett jelölt és listát állító jelölõ szervezet legkésõbb
a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az
errõl készült jegyzõkönyvet három napon belül
köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítõ válasz-
tási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén
a választási iroda bírságot szabhat ki.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
helyi választási bizottságveszi nyilvántartásba.
A jelölt bejelentésének idõtartama: 2014. augusz-
tus 25-2014. szeptember 8.
A területi nemzetiségi önkormányzati választá-
son állított listát és az azon szereplõ jelölteket a
területi választási bizottság, az országos nemze-
tiségi önkormányzati választáson állított listát és
az azon szereplõ jelölteket a Nemzeti Választási
Bizottság veszi nyilvántartásba.
A területi és az országos nemzetiségi önkormány-
zati választáson állított lista bejelentésének határ-
ideje: 2014. szeptember 9. 
(Részletes tájékoztatás a www.obuda.hu olda-
lon olvasható)   

Helyi Választási Iroda

Nemzetiségi önkormányzati képviselõk általá-
nos választását a Nemzeti Választási Bizottság
legkésõbb a szavazás napja elõtti hetvenötödik
napon, a helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek általános választásának napjára, az-
az 2014. október 12-ére tûzi ki.
A települési nemzetiségi önkormányzati képvise-
lõk választását ki kell tûzni, ha a településen az
adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a
legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiség-
hez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott
adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített
adatai szerint - a huszonöt fõt eléri.
Aterületi nemzetiségi önkormányzati képviselõk vá-
lasztását ki kell tûzni, ha a fõvárosban, megyében ki-
tûzött települési választások száma legalább tíz.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselõk
választását ki kell tûzni.
A települési nemzetiségi önkormányzati kép-
viselõk száma
a) három fõ, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerep-
lõ választópolgárok száma a választás kitûzésének
napján a településen kevesebb, mint száz fõ,
b) négy fõ, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerep-
lõ választópolgárok száma a választás kitûzésének
napján a településen legalább száz fõ.
Aválasztáson választó, aki a nemzetiségi névjegy-
zékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe ké-
relmére fel kell venni azt, aki
a) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármeste-

rek választásán szavazati joggal rendelkezik,
b) a Nemzetiségek jogairól szóló, 2011. évi
CLXXIX. törvényben (Njt.) meghatározott (bol-
gár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
nemzetiséghez tartozik, és
c) e nemzetiséghez tartozását az Njt-benmeghatáro-
zott tartalommal és a Választási eljárásról szóló,
2013. évi XXXVI. törvényben meghatározott eljárá-
si rendben megvallja.
(Központi névjegyzéket érintõ kérelem)
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe
vett választópolgár választható, ha
a) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármeste-
rek választásán választható,
b) a nemzetiségi önkormányzati képviselõk megelõ-
zõ két általános választásán, valamint az azokat kö-
vetõ idõközi választásokon nem volt más nemzeti-
ség nemzetiségi jelöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúrá-
ját és hagyományait ismeri.
Egy személy egyidejûleg csak egy nemzetiség
névjegyzékében szerepelhet.
A választópolgár azon településen szerepelhet a
nemzetiségi szavazókör névjegyzékén, ahol a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a vá-

lasztópolgárt kell felvenni, aki legkésõbb 2014.
szeptember 26. 16.00 óráig benyújtott kérelme
alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a
központi névjegyzékben.
A választópolgár
a) a lakóhelye szerinti településen vagy
b) a választás kitûzését megelõzõ harmincadik napig
bejelentett tartózkodási helye szerinti településen sze-
repelhet a nemzetiségi névjegyzékben. 
(Tartózkodási helyre történõ átjelentkezés, sza-
vazóköri névjegyzéket érintõ kérelem)
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópol-
gár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához vagy 
b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hiva-
talos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási
irodához nyújthatja be.
Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket
érintõ kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.
valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújt-
ható, vagy postai úton történõ benyújtáshoz a for-
manyomtatvány .pdf formában a honlapról le-
tölthetõ. 
A III. Kerületi Helyi Választási Iroda címe: Bu-
dapest, III. Laktanya utca 2.
A III. Kerületi Helyi Választási Iroda postací-
me: 1300 Bp., Pf. 102.
Valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör
szolgál. Helyi Választási Iroda

A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásával kapcsolatos tudnivalók
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata 2012-ben a
rendõrséggel együttmûkö-
désben vízirendõr-közte-
rület-felügyelõ szolgála-
tot indított a Duna római-
parti szakaszán, ezzel tö-
rekedve a biztonságos
közlekedés és sportolás
feltételeinek megteremté-
sére a vízen is. Dr. Böjtös
Zoltánt, a közterület-fel-
ügyelet igazgatóját arról
kérdeztük, milyen ered-
ményeket értek el az el-
múlt két évben.

- A víziendõr-közterü-
let-felügyelet szolgálat
alapításakor legfõbb cél-
kitûzésünk az volt, hogy
a kisgéphajók, a menet-
rend szerinti hajójáratok,
kiránduló hajók és a spor-
tolni vágyó kajak-kenus
polgárok között egy
mindannyiunk érdekét
szolgáló rendet tudjunk

kialakítani, fenntartani.
Kiemelten fontosnak tart-
juk a segítségnyújtást, a
vízen közlekedõknek és a
jogszabály megszegésé-
vel vízben bajbajutottak
részére egyaránt. Igyek-
szünk szemmel tartani,
jelezni, megakadályozni
a környezetet károsító
anyagok Dunába öntését.
Felkutatni az elhullott ál-
latokat, jelezni az úszó
szennyezõ anyagokat.

- Van-e valamiféle sa-
játossága a Duna ró-
mai-parti szakaszának? 

- A Duna teljes szaka-
szán ezen a területen ta-
nulják, gyakorolják leg-
többen a kajak-kenu
sportot. A Római-part
tömegeket vonzó „sza-
badidõközpont”.

- Változtak a vízi köz-
lekedés szabályai?

- A vízi közlekedés
szabályai a szolgálat lét-

rejöttét követõ-
en nem változ-
tak, a folyama-
tos rendészeti
jelenlét miatt a
jogszabálysér-
tések száma a
kezdeti idõ-
szakhoz képest
folyamatosan,
évrõl évre csökken. 

- A Duna valamennyi,
városokon átvezetõ sza-
kaszán, így a fõvárost
érintõ szakaszán tilos a
fürdõzés. Ennek ellenére
sokan fulladtak vízbe.
Tudomásunk szerint a
Római-parton szeren-
csére ilyen eset nem tör-
tént. Mit tudnak tenni a
tragédiák megelõzése
érdekében? 

- A szolgálatot teljesí-
tõ rendõrök és közterü-
let-felügyelõk vízi men-
tõ kiképzéssel is rendel-
keznek. A hajónkban
minden olyan eszköz a
rendelkezésükre áll,

mely a bajbaju-
tottak észlelé-
sét, megközelí-
tését, kimenté-
sét lehetõvé te-
szi. A megelõ-
zés legfonto-
sabb eleme a
folyamatos je-
lenlét, mellyel

megakadályozható a
jogszabálysértõ maga-
tartás elkövetése, ezál-
tal a tragédia bekövet-
kezése.

- Milyen problémák-
kal szembesültek a kez-
detekben, és az elmúlt
két év alatt miben értek
el eredményeket?

- Kezdetben a fõ
problémát az jelentette,
hogy a vízi rendészeti
szabályok ellenére min-
denki ott közlekedett
ahol akart, vagy ahol si-
került. Elõször kollégá-
ink figyelmeztettek,
majd pedig számtalan
esetben helyszíni bírság

kiszabásával vagy felje-
lentéssel éltek a szabá-
lyokat megszegõkkel
szemben. Jelenlétünk-
kel a polgárokat hozzá-
szoktattuk ahhoz, hogy
a szabályokat be kell
tartani. Eleinte a szank-
cióktól való félelmük-
ben, a késõbbiek során
pedig jól felfogott saját
érdekükben tették.
Szolgálataink során ol-
tottunk már el lángoló
kisgéphajót, számtalan
esetben vettünk vontára
motorhiba miatt moz-
gásképtelen hajókat.
Mentettünk vízbõl fel-
borult, léket kapott ke-
nusokat. Távolítottunk
el a hajózási útvonalról
engedély nélkül épített
tutajt, és még sokáig so-
rolhatnám az eseteket.
Bízunk benne, hogy to-
vábbra is sikerül meg-
akadályoznunk az eset-
leges tragédiákat. 

Sz. Cs. 

Eredményes a vízirendõr-közterület-felügyelõ szolgálat

Rendteremtés és életmentés 

Rövid idõn belül a máso-
dik Nemzeti Dohányboltba
tört be P. András Zoltán 33
éves budapesti és Cs. Ri-
chárd 29 éves tahitótfalui
lakos június 23-án éjjel. A
következõ „akciónál” köz-
beléptek a rendõrök.

Atettesek befeszítették
a Hatvany Lajos ut-

cai Nemzeti Dohánybolt
ajtaját, majd innen több
százezer forint értékben
loptak dohánytermékeket.
AIII. kerületi Rendõrkapi-
tányság nyomozói július
11-én éjjel egy budakalá-
szi dohánybolt elõtt tetten
érték és elfogták a két fér-
fit, akik kezükben a ki nem
fizetett áruval akartak el-
menekülni a helyszínrõl.

Nem jött össze a dohány

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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Az önkormányzati támogatással létrehozott Békási Közösségi Kert alapításának elsõ évfordulóját ünnepelték a lakótelep „kiskertészei” július 27-
én. A Juhász Gyula utca és a Királyok útja találkozásánál kialakított kert idén nyárra már szép termést hozott. A növények gondozói jó hangula-
tú bográcsozásra gyûltek össze az évfordulón. Az eseményen részt vett Szabó Magdolna önkormányzati fõtanácsadó is

Egyéves a Békási Közösségi Kert

Vidd magaddal a kedven-
ced dolgozni! napra ké-
szülnek az Óbudai Platán
Könyvtárban. Augusztus
15-én a bibliotékában dol-
gozók magukkal viszik
munkahelyükre a velük
élõ kisállatokat, és együtt
töltik a napot, a hontalan
állatok világnapjára emlé-
kezve. 

A könyvtár kertjében
augusztus 15-én

10-tõl 13 óráig az Elve-
szett Állatok Gyógyító,
Ellátó, Elhelyezõ Alapít-
vány munkatársai kisál-
lat simogatóval (kutyu-
sok, cicák, hüllõk), totó-

val, kifestõkkel várják az
érdeklõdõ állatbarátokat.

A program célja, hogy
segítsen a hontalan, el-
esett állatokon, ezért
ezen a napon adomá-
nyokat gyûjtenek az El-
veszett Állatok Gyógyí-
tó, Ellátó, Elhelyezõ
Alapítványnak. Az ado-

mány nem csak pénz le-
het, a civil szervezet
munkatársai örömmel
fogadnak természetes
textíliából készült taka-
rókat, tápszert, etetõtál-
kákat, pórázt, nyakörvet
- minden olyasmit, ami
a kisállat tartáshoz szük-
séges lehet. 

A Fõkert Nonprofit
Zrt. kezelésébe tar-

tozó zöldterületek öntö-
zésére használt víz ivóvíz
minõségû! Amenynyiben
a hõség miatt szükséges-
sé válik, a Fõkert

Nonprofit Zrt. vala-
mennyi munkatársát meg
lehet kérni, hogy nyissák
ki a csapot, biztosítsanak
lehetõséget a parklátoga-
tók, gyerekek felfrissülé-
sére. A Fõkert dolgozói
folyamatosan öntözik a
kiemelt zöldterületeket,
és emellett a játszóterek
hûtésérõl - szükség ese-
tén naponta többször is -
gondoskodnak. A fõváro-
si szökõkutakban ugyan-
akkor tilos fürdeni, ezért
kérik a lakosságot, hogy
azokat még a kánikulai
napokban se használják
ilyen célra!   (rt.)

Óbuda fényei 

Hõségben víz a parkokból

FOTÓK: ASSAY PÉTER

Kutyavilág lesz a Platán Könyvtárban
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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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Apróhirdetés

� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes 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

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601

� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 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
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javí-
tások, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-
5812

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellenzõ
stb. szerelése, javítása garanciával! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával, kertépítés, parkfenntartás, fûka-
szálás. www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-
5948
�Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Ha rossz a tetõje ránk
van szüksége!  Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Asztalos vállal konyhaszekrény, beépített
szekrény, egyéb kisbútor készítését, nyílászá-
rók javítását, pótlását, bútorszerelést. Tel.:
06(70)943-1294
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Vízszerelés! Csapcsere, mosógépbekötés,
teljes felújítás! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Radiátorcsere! Tel.: 06(30)954-9554;
www.vizoraguru.hu
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249
� 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

� 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

� 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
� Formálja át alakját! Kérdezze meg ho-
gyan! Bécsi út 227. tel.: 06(70)311-3732, Kutas
Orsolya, www.eletmodinfo.hu
� 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

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� 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., 06-1-789-1693, 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

� 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

� Római-parton lévõ (III. ker.) szálloda
gyakorlattal rendelkezõ szobalányt keres.
Érdeklõdni: 06(20)554-9696-os számon

� Római-parti (III. ker.) szálloda regge-
liztetõ felszolgáló-, konyhai kisegítõt keres.
Önéletrajzokat a restaurant@alfaarthotel.hu
e-mail címre várjuk

� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu

� Tulajdonostól eladó Csúcshegyen az
Aranypatak utcában egy 1138 nm-es telek té-
liesített faházzal. Gáz, villany bevezetve.
Irányár: 12,4 MFt. Érd.: 06(30)743-5837

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963

� Budakalászon, a HÉV Lenfonó megálló-
tól 15 percre, 39 nm-es, felújított, panorámás
elõkertes ház, szolgalmi úttal (víz, gáz, vil-
lany) eladó 6,5 MFt-ért, vagy óbudai garzon-
ra cserélném. Tel.: 06-26-701-112

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

Életjáradék

�Budapest egész területén cég keres el-
adó ingatlanokat. Tel.: 06(70)346-4536,
06-1-607-6663

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

Kiadó

Oktatás

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

� 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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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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Pályázat

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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2014-2015. NB III. Nyugati csoport 
– a III. Kerületi TVE hazai mérkõzései 
a Hévízi utca-Kalap utcai sporttelepen
2014 Õsz

Dátum Kezdési idõpont 
08.23. 17.30 óra III. ker. TVE - RKSK
09.06. 16.30 óra III. ker. TVE -  Nagyatád FC
09.20. 16.00 óra III. ker. TVE -  Veszprémi FC
10.04. 15.00 óra III. ker. TVE - Balatonfüredi FC
10.18. 14.30 óra III. ker. TVE - Csepel FC
11.01. 13.30 óra III. ker. TVE - Dorogi FC
11.15. 13.00 óra III. ker. TVE -  Tatabánya FC

2015 Tavasz
Dátum Kezdési idõpont 
02.28. 14.00 óra III. ker. TVE - Újbuda FC
03.13. 14.30 óra III. ker. TVE - BKV Elõre
03.28. 15.00 óra III. ker. TVE - Gyõri ETO FC
04.11. 16.30 óra III. ker. TVE - Diósdi TC
04. 25. 17.00 óra III. ker. TVE - Budaörs
05.09. 17.30 óra III. ker. TVE - Sárvár FC
05.23. 18.00 óra III. ker. TVE - Tököl VSK
06.07. 18.00 óra III. ker. TVE - Mosonmagyaróvár

A Védõszárny Sportkör „Eszki-Móka”
idén nyáron is segítséget nyújt a va-
káció hasznos eltöltéséhez, a kerüle-
ti iskoláskorú gyerekeknek. A sport-
kör vízitelepén a szünidõ végéig vár-
ják a jelentkezõket, akik elsajátít-
hatják a kenuzást, vízi túrázó szinten. 

Asportkör nyár végéig tart
programokat. A kezdõknek

szombatonként déltõl van oktatás
a római-parti vízitelepen. A hala-
dók vasárnaponként 9 órától ki-

sebb túrákon vehetnek részt, a
Szentendrei-sziget felé.  A már
felkészült, 16 éven felüliek kajak
„órákat” tartanak, ahol egyénileg
evezhetnek a résztvevõk, a vízi
rendészeti elõírások betartásával. 

A sportkörben szívesen látják a
kerületben élõ sportszeretõ nagyikat,
akik szeretnék elsajátítani a kajako-
zást-kenuzást, fogásait vízi túrázó
szinten. A profiknak versenyt is ren-
deznek. (Minden evezéssel kapcso-
latos programhoz elõzetes bejelent-

kezés szükséges, és az alapvetõ fel-
szerelések megléte elengedhetetlen,
úgymint: papucs, nyári sapka, für-
dõruha. Elérhetõségek: Védõszárny
Sportkör Eszki-Móka Kajak/face-
book.com. A vízi telep címe: Kossuth
Lajos üdülõpart 19. Az érdeklõdõk a
06-30-572-2311-es vagy a 240-
2627-es telefonszámon kaphatnak
bõvebb felvilágosítást a programok-
ról, az esti órákban.)

Idén nyáron is megnyitotta kapuit
az Óbudai Strand a hûsölni, ki-
kapcsolódni vágyók elõtt. 

ALaborc utcai szabadidõ-
parkban, szép környezetben

található strandunkon ezen a nyá-
ron már nyugdíjas vendégeinket
is kedvezményes árral várjuk.

• Elõ- és utószezoni nyitva
tartás: 2014. június 13-29. és
2014. augusztus 16-24. kö-
zött. Hétköznapokon: 10-20
óra között. Hétvégén és ünnep-
napokon: 9-19 óra között.

Belépõ árak: a felnõtt belé-
põ ára 1500 forint, gyerek (14
év alatti) és nyugdíjas belépõ
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. Hét-
végén és ünnepnapokon: 9-19
óra között. 

Belépõ árak: hétfõtõl pénte-
kig (16-20 óra) felnõtt 1000
forint, gyerek és nyugdíjas 700
forint. Szombattól vasárnapig
(9-19 óra) felnõtt 1500 forint,
gyerek és nyugdíjas 1000 fo-
rint. 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
megállójától gyalog, vagy autó-
val a Bécsi út felõl.)

Kedvezményes árak 
az Óbudai Strandon

Kenuoktatás gyerekeknek és nagyiknak
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Pályázat

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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A nyár delelõjén, július 26-án
van Anna-nap, amely régeb-
ben a bálok és a búcsúk ide-
je volt. 

ADunántúlon, So-
mogyban, Zala és

Veszprém megyében is
rendeztek bálokat Anna
napján, a leghíresebb még-
is a Balatonfüreden meg-
tartott Anna-bál lett, ame-
lyet az 1800-as évek köze-
pén rendeztek elõször.
Ugyan nem egy Anna ne-
vû leány kedvéért tartották,
de akirõl a többféle legen-
da egyike szerint annyit le-
het tudni, itt ismerkedett
meg leendõ férjével. Az vi-
szont tény, a füredi bál ké-
sõbbiekben sok híres em-
bert vonzott. Volt idõ, mi-
kor évtizedekig nem tartot-
ták a füredi bált, majd új-
ból felélesztették ezt a ha-
gyományt. Most már an-
nak is több mint ötven éve,

hogy elõször ítélték oda az
Anna-bál Szépe címet an-
nak a lánynak, akit a leg-
szebbnek találtak. 

Védõszent
A nap egyébként Szûz

Mária anyjának, Jézus
nagyanyjának az ünnepe.
Annát már a II. századtól
nagy tisztelet övezte. Szent
Anna a gyermekáldás, a
családi élet és a jó halál
védõszentje is. Anna idõs
korában foganhatta meg
elsõ gyermekét, Szûz Má-
riát, a Megváltó anyját. Ez
a tény is jelezte, hogy a
gyermek születése Isten
kegyelmérõl szól. Az asz-
szonyok éppen ezért hozzá
fohászkodtak, ha a nõi be-
tegségben szenvedtek,
vagy a várandósságuk ide-
jén, de tõle kérték a gyer-
mekáldást is. Keddenként
munkaszünetet és böjtöt
tartva imádkoztak, egész-

ségért, gyermekekért, így
ez a nap egy fél évezreden
át Szent Annának szentelt
nap volt. Egyes vidékeken
ezért is nevezték el Kedd-
asszonynak. A keddi nap
Szent Annának ajánlását
Európa-szerte egy legenda
egy gazdag, de könnyel-

mû, az örök-
ségét eltékoz-
ló magyar fia-
talemberhez
fûzi. Aki elha-
gyatottságá-
ban elzarán-
dokolt Com-
pos te l ába ,
Szent Jakab
sírjához, és
ott azt taná-
csot kapta,
minden ked-
den gyújtson
gyertyát és
imádkozzon
Szent Anná-
hoz. Azért ek-

kor, mert Szent Anna ma-
ga kedden született, és
kedden jött világra Szûz
Mária is. Szent Anna ün-
nepéhez többféle zöldség
betakarítása kapcsolódott:
ekkor szedték fel a babot,
a vöröshagymát, és kezd-
ték el a kendernyûvést. 

Búcsújáróhelyek
Magyarországon Szûz

Mária után Szent Anna
személye körül alakultak
ki legnagyobb számban
búcsújáróhelyek. A legis-
mertebbek Nagyfalva,
Körtvélyes, Sükösd és
Szany. Színes mondai ha-
gyománya révén a leghí-
resebb a székelyföldi
Szent Anna-tó, és a szé-
lén álló kápolna. A legen-
da szerint volt két jobbá-
gyain zsarnokoskodó,
felfuvalkodott fõúri test-
vérpár, akik mindenben
le akarták gyõzni egy-
mást. Így, mikor egyikük
egy szép hintón ment át
testvére várába, hogy el-
dicsekedjen új szerzemé-
nyével, a másik válaszul
kiválasztott nyolc, szép
szûz jobbágylányt, és
õket fogta be a kocsija
elé. Felszerszámozta
õket, de a lányok vona-
kodtak elhúzni a kocsit,
ezért ostorával a legszeb-
biken végigvágott. Anna
volt ennek a lánynak a
neve, aki összeesett, és
átkot mondott a vár urára.
Isten meghallgatta, és a
vár gazdájával együtt el-
süllyedt, helyén szép tó
keletkezett. A többi lány
hazament szüleihez, An-
na maradt ott, a fényes
szerszámok árából kápol-
nát emeltetett, és ezen a
helyen élt haláláig. 

Az Anna-nap utáni va-
sárnap tartottak búcsúkat
régen. A falu temploma
védõszentjének ünnepét
jelentette a búcsú. Ilyen-
kor különbözõ árusok,
mézeskalácsosok, céllö-
völdések jöttek a falvak-
ba, rokonok, ismerõsök
látogatták meg, és látták
vendégül egymást, estig
tartottak a mulatságok. 

Anna-napi szokások – a búcsú ideje

Receptek 
Az Anna-napi búcsúk idejére a

bõséges étkezés volt jellemzõ. Kü-
lönbözõ finomságokkal készültek
az asszonyok, hiszen szokás volt
ilyenkor a rokonlátogatás, baráti
összejövetel. Az ünnepi ebéd jel-
lemzõen húslevesbõl, liba- vagy
kacsapecsenyébõl, és többféle ap-
rósüteménybõl állt. Gyümölcs,
sajt is került az asztalra, és persze
nem hiányoztak a jóféle fehér és
vörös borok sem. Napjainkban
már nem olyan elterjedt szokás az
Anna-napi búcsú, mint volt, de
családi, baráti vendégfogadáshoz
használhatunk ötleteket a koráb-
bi hagyományokból.

Húsleves parmezános
galuskával

Hozzávalók: 1 liter húsleves, 12
dkg zsemlemorzsa, 3 tojás, 3 dkg
vaj, 8 dkg parmezán sajt, 1 kés-
hegynyi szerecsendió, 1 kiskanál
reszelt citromhéj, só, õrölt bors. 

Elkészítés: a megmosott tojáso-
kat feltörjük, hozzákeverjük a

zsemlemorzsát, a citromhéjat, sze-
recsendiót, sót. A vajat habosra ke-
verjük, beletesszük a reszelt parme-
zán sajtot, az egészet a tojásos keve-
rékhez adjuk. Jól összegyúrjuk,
közben felforraljuk a húslevest, a
masszát galuskaszaggatón a leves-
be szaggatjuk. Pár percig forraljuk,
míg a galuskák meg nem szívták
magukat a levessel, utána tálaljuk. 

Ludaskása
Hozzávalók: 1 libaaprólék, 1

csomó leveszöldség, 1 kiskanál
olaj, 25 dkg rizs, 3 nagy fej vörös-
hagyma, 1 kiskanál reszelt hagy-
ma, olaj a sütéshez, só, bors, pi-
rospaprika, babérlevél. 

Elkészítés: a reszelt hagymát
megpirítjuk az olajon, megszórjuk
pirospaprikával, beletesszük a meg-
mosott, karikára vágott zöldségeket,
a megtisztított aprólékot, sóval, bors-
sal, pici babérlevéllel ízesítjük. Két li-
ter vízzel felengedjük, puhára fõz-
zük. Ha megpuhult a hús, a levest át-
szûrjük és felhasználjuk az elõbb le-
írt leveshez. A rizst megfõzzük, ha

megpuhult, belekeverjük a puha
zöldséget, majd egy tálra kiszedjük,
tetejére halmozzuk a megfõtt aprólé-
kot. Ahagymákat megtisztítjuk, kari-
kákra vágjuk, megforgatjuk kevés
lisztben, olajban kisütjük. Aropogós-
ra sült hagymakarikákkal beborítjuk
a rizst és az aprólékot; melegen, sa-
vanyúsággal kínáljuk. 

Lekváros túros patkó
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 20 dkg

túró, 20 dkg vaj, fél csomag cukor,
10 dkg sárgabaracklekvár, 5 dkg
porcukor, 1 csomag sütõpor.

Elkészítés: a sütõporral elkevert
lisztet összegyúrjuk a vajjal, a túró-
val és csipetnyi sóval. A jól kidol-
gozott tésztát lisztezett deszkán vé-
konyra nyújtjuk, majd 6 centiméte-
res háromszögekre vágjuk. A tész-
talapocskákat megkenjük a lekvár-
ral, felsodorjuk, patkó alakúra haj-
lítjuk. A patkókat sütõpapírral bé-
lelt tepsibe tesszük, elõmelegített
sütõben, közepes hõfokon világos-
sárgára sütjük. Még melegen meg-
hintjük vaníliás porcukorral. 
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Pályázat

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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Hahota
Derrick beugrik az elsõ
autóba, amely a szeme
elé kerül.
- Rendõrség - mondja. -
Kövesse kérem, az
elõttünk haladó kocsit!
- Szívesen - hangzik a
válasz -, mást nem is
tehetnék. Az imént vett
vontatókötélre az elõzõ
autó gazdája!

* * *
Régi barátok beszélget-
nek:
- És a gyerekeid? Elé-
gedett vagy velük?
- Nagyon.A lányom peda-
gógus lett, egyik fiam köz-
tisztviselõ, a másik mér-
nök. Most kapott állást.
- És a negyedik?
- Vállalkozónál dolgozik
testõrként. Õ tartja el az
egész családot!

* * *
A férj így szól a felesé-
géhez:
- Drágám, csak nem
fogsz mosogatni a szü-
letésnapodon?
- Csak nem te fogsz …?
- Dehogy! Tedd félre az
edényeket, és majd hol-
nap elmosod!

* * *
Éjjel hirtelen meggyul-
lad a villany a diákkollé-
giumban, és két álarcos
férfi ront be a szobába.
- Fel a kezekkel! Pénzt
keresünk!
Az egyik fiú megszólal:
- Nem csatlakozhat-
nánk mi is?

* * *
- Mikor fogsz végre
olyan jól fõzni, mint az
anyám?
- Ha majd annyit kere-
sel, mint az apád!

Az immár hagyománnyá
vált, negyedévenként meg-
rendezendõ koncertsoro-
zattal nyitotta a nyarat az
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény.

A zenekedvelõ nyug-
díjasok július 21-

tõl 24-ig nyolc helyszí-
nen, az intézmény klub-
jaiban hallgathatták meg
Hegyes Ádám zongora-
mûvész és Kovács Dá-
niel hegedûmûvész elõ-
adását. A zenészek töb-
bek között Mozart,
Csajkovszkij és Brahms
mûveibõl adtak elõ rész-
leteket.

Az érdeklõdõk szeretet-
tel fogadták a fiatal mûvé-
szeket, a zenei programra

közel 250 idõs látogatott
el. Az Óbudai Szociális

Szolgáltató Intézmény
õsszel is várja koncertso-

rozatára a III. kerületi
nyugdíjas polgárokat!

Komolyzenei koncertsorozat nyugdíjasoknak

Óbuda újabb állandó színhá-
zi elõadóhelye nyílt a
Termelõi.Hu által mûködte-
tett Kolosy téri piaccsar-
nokban. Európa elsõ piac-
színházát Pogány Judit,
Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas színészmûvésznõ nyitot-
ta meg július 26-án. 

Aszínház elsõ bemu-
tatóján Willy Rus-

sell: Shirley Valentine cí-
mû nyáriasan könnyed,
mégis elgondolkoztató
darabját láthatták a nézõk
Vándor Éva fõszereplé-
sével, Cserje Zsuzsa ren-
dezésében. Az elõadás
szünetében az érdeklõ-
dõk megcsodálhatták
Koday László festõmû-

vész egynapos kiállítását
is. A Piacszínház szep-
tembertõl havi rendsze-
rességgel tart programo-
kat, ahol a hagyományos
színházi elõadások mel-

lett kabaré és operett be-
mutatását is tervezi. Fel-
lépõ színészek lesznek
többek között Koltai Ró-
bert, Pogány Judit, Hajdú
Steve, Magyar Attila. A

kezdeményezést támo-
gatja Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és a
Kolosy téri piaccsarnok-
ban mûködõ Civil Ház. 

(További információ:
facebook.com/termeloi.hu,
www. piacszinhaz.hu.)

Piacszínház a Kolosy téren 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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• Nyári szünet: dr. Tósoky Balázs ügyvéd ingyenes jogsegély tanácsadá-

sai a Csillaghegyi Közösségi Házban és a Hímzõ utca 1. szám alatti Fi-

desz irodában júliusban és augusztusban szünetelnek. * Dr. Kõvári Béla

ügyvéd ingyenes jogsegélye augusztusban szünetel.

• Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén 16-

tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart in-

gyenes jogsegélyt.

• 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 júli-

usban 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

Állandó programok:
szombatonként és

vasárnaponként sportese-
mények, edzések, kéz-
mûves foglalkozások, és
sok más érdekesség. To-
vábbi információkért

rendszeresen látogassa a
kalandpark web-, illetve
facebook oldalát, melyeket
az aktuális programok lis-
tájával folyamatosan frissí-
tenek.Várják a vendégeket
a nyitás óta trambulinnal,

pingpong-asztallal, mini-
focival és mini röplabdával
is bõvült Római Kaland-
parkba! (www.romaika-
landpark. hu; www.face-
book.com/romaikaland-
park)

Hétvégenként érdekességek a Római Kalandparkban 

Kutyás bemutatót tartottak a vakációjukat töltõ gyerekeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal munkatársai a Laborc utcai napközis táborban 

Modellezés és elektronika 
a Ganz Ifjúsági Mûhelyben

Az ebben az évben 30 éves Ganz Ifjúsági Mûhely
idén is megrendezi nyári táborait. A foglalkozáso-
kon készített munkákat a fiatalok hazavihetik. Lehe-
tõség van modellezõ foglalkozáson részt venni 8-12
éves kor között, illetve elektronikain 12 éves kortól.
A nyári táborok idõpontjai: augusztus 7-tõl 8-ig, au-
gusztus 11-tõl 13-ig. A tábori napok 10-tõl 17 óráig
tartanak. A táborok napidíjjal mûködnek. Ár: 1500
forint/nap. A díj magában foglalja az ebédet, a prog-
ramokat, az elkészített munkadarabot. Érdeklõdni a
helyszínen lehet (Hímzõ utca 11.) vagy a
06(30)330-5117-es telefonszámon, Kövesdy Csaba
mûhelyvezetõnél.

Augusztusban a Római Kalandpark eddigi szolgáltatásain kívül minden hétvégén valamilyen
érdekes eseménnyel kedveskedik vendégeinek. A programok már látogatójegy vásárlásával,
illetve bármilyen más típusú belépõjeggyel is igénybe vehetõk. A látogatójegy ára 500 forint.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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