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Ingyenes képzés az ötven éven felüliek-
nek szeptember 11-tõl csütörtökönként
14 órától a Zsigmond Király Fõiskolán. 

Tizedik alkalommal rendezik az Anyatej Világ-
napja alkalmából az Óbudai Kisgyermekes
Családok Egészségnapját szeptember 19-én.

22 sport közül választhatnak az érdeklõdõk
a szeptember 13-ai Óbudai Sportágbörzén.
Az eseményt két helyszínen tartják.31

Ingyenes Óbudai Sportágbörze

10
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

18
Egészségnap kisgyermekes családoknak

Önkormányzati választás október 12-én vasárnap

A várakozásokat fe-
lülmúlva, kiváló

eredménnyel zárt a ma-
gyar válogatott a berli-
ni úszó, mûúszó, mû-
ugró és nyílt vízi úszó
Európa-bajnokságon: 5
arany-, 6 ezüst- és 6
bronzérmet szereztek
sportolóink. 

A Cseh László, Gyurta
Dániel, Pulai Bence,
Kozma Dominik alkotta
csapat bronzérmes lett a
kontinensviadal utolsó
döntõjében, a 4×100 mé-
teres vegyes váltóban. 

* * *
A dubaji rövidpályás

világkupaversenyen 200

mellen Gyurta Dániel
2:00.48 perc alatt ért
célba; 19 század-másod-
perccel megjavította sa-
ját rekordját. * 100 mé-
ter mellen (57.11 mp) is
elsõ helyen végzett.

Elõtérben 
a városrész fejlesztése
A városrész településfejlesztési
koncepciója, több rendkívüli támo-
gatás, új térfigyelõ kamerák telepí-
tése, a kerület fakataszterének elké-
szítése - többek közt ezek a kérdé-
sek szerepeltek a képviselõ-testület
cikluszáró rendkívüli ülésén au-
gusztus 28-án. FOLYTATÁS A 4. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. La-

punk következõ száma

szeptember 19-én, pén-

teken jelenik meg. Újsá-

gunk olvasható a www.

obuda.hu honlapon.

Méhnyakrák elleni 
ingyenes védõoltás

Az egyik leggyakoribb nõgyógyászati da-
ganatos megbetegedés és halálok elõzhe-
tõ meg a 7. osztályos lányok HPV elleni in-
gyenes védõoltásával. Ez egy olyan lehe-
tõség a szülõknek, mellyel élni kell, hiszen
gyermekeik életét menthetik meg. Hazánk-
ban 45 ezer lányt érint az oltás, a program
1,2 milliárd forintba kerül. FELHÍVÁS A 8. OLDALON

17 berlini érem

Új térfigyelõ kamerarendszer
Az augusztus végi képviselõ-testületi ülésen
döntöttek arról, hogy tizenhat új térfigyelõ ka-
merát telepítenek a bûnügyi szempontból leg-
inkább fertõzött területekre, preventív céllal. Ki-
építik a térfigyelõ-rendszerhez szükséges köz-
pontot is. BÕVEBBEN AZ 5. OLDALON

Az önkormányzat az immár hagyományos õszi ta-
karítási akciót szeptember 15-tõl 28-ig rendezi a

városrészben. Ehhez kapcsolódóan ismét lesz ingyenes
elektromos és elektronikai, valamint egyéb veszélyes-
hulladék begyûjtés is. Ennek idõpontjai: szeptember
20-án és szeptember 27-én. A közterületek takarításá-
ban résztvevõ közösségeket hulladékgyûjtõ zsákok
biztosításával segítik. INFORMÁCIÓ A 27. OLDALON

Takarítsuk ki Óbudát!
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Önkormányzat – Beruházás – Pályázat

A fõváros is szentesítette
a támogatási szerzõdést,
így hamarosan megkez-
dõdhet az idõsek klubja és
a közösségi tér építése
Békásmegyeren.

A hogy arról koráb-
ban már többször

is hírt adtunk, multi-
funkciós közösségi tér

jön létre a Heltai Jenõ
téri piactól északra fek-
võ területen. A beruhá-
zás támogatója a fõvá-
ros, melynek Tér-Köz
pályázatán közel 400
millió forintot nyert a
III. kerületi önkormány-
zat. A Heltai Jenõ tér-
Madzsar József utca-
Bálint György utca-Füst

Milán utca által határolt
lakóterületen megújul és
közösségi funkciókkal
bõvül a park és a sétány,
a Szolgáltatóházban pe-
dig idõsek klubja jöhet
létre. Az elõkészítés so-
rán a tervezõk nem csak
közmûvekkel, a kataszt-
rófavédelem illetékesei-
vel és a környezetvédel-

mi szakemberekkel kon-
zultáltak, hanem a kör-
nyéken lakó, érintett la-
kossággal is. A végered-
mény egy esztétikus, a
tûzvédelmi szemponto-
kat és az itt élõk bizton-
ságát fokozottan figye-
lembe vevõ, valódi kö-
zösségi tér lesz. 

Bár korábban arról ad-
tunk hírt, hogy õszre a
teljes beruházás lezárul-
hat, a fõváros kitolta az
eredeti tervezési és szer-
zõdéskötési határidõket,
és így az önkormányzat-
nak lehetõsége nyílt,
hogy a fejlesztés által
érintett szervezetekkel és
szolgáltatókkal minden
részletre kiterjedõ egyez-
tetéseket folytasson,
csökkentve ezáltal a vá-
ratlanul felmerülõ kelle-
metlen meglepetések
kockázatát. A fõváros ál-
tal az engedélyes tervek
benyújtására eredetileg
megadott határidõ 2014.
február 28-a volt, a meg-
valósítási dátumokat en-
nek alapján számoltuk ki
és adtuk hírül a kerület
lakosainak. Idõközben a
Fõvárosi Közgyûlés úgy
határozott, hogy a fenti
határidõt meghosszab-
bítja augusztus 31-ig, a
rövid határidõk ugyanis
több nyertes pályázónak
problémát jelentettek
volna. A III. kerületi Ön-
kormányzat élt a

hosszabbítás adta lehetõ-
séggel, mert így a terve-
zettnél részletesebb
egyeztetéseket folytatha-
tott a fejlesztésben érin-
tett személyekkel és szer-
vezetekkel. A közmûvek-
kel, a katasztrófavéde-
lem munkatársaival, il-
letve a mûszaki és kerté-
szeti szakértõkkel folyta-
tott alapos konzultációk
eredményeként minimá-
lisra csökkentettük an-
nak veszélyét, hogy a ki-
vitelezés ideje alatt, vagy
annak lezárultát követõ-
en bármilyen kellemet-
len meglepetéssel kelljen
szembesülnünk. Ebben
az idõszakban került
nyilvánosságra, hogy a
Heltai téri piac megvaló-
sulására pénzt nyerhet a
kerület, így a nagyobb
idõkeretet a két fejlesztés
tervezõi is kihasználták,
és egyeztettek a tervek
megfelelõ illeszkedésé-
rõl. Ennek az elõkészítõ
munkának eredménye-
ként a tervek májusban
kerültek leadásra, a tá-
mogatási szerzõdést pe-
dig július végén írták alá
a felek.

A jelenlegi tervek sze-
rint az idõsek klubja
már idén õsszel meg-
nyitja kapuit a kerületi
nyugdíjasok elõtt, a sza-
badtéri részek megúju-
lására pedig tavasszal
fog sor kerülni.

Aláírták a támogatási szerzõdést • Idõsklub nyílik a Szolgáltatóházban

Közösségi tér épül Békásmegyeren

Beavatkozás szükséges az
elöregedett, és ezért bal-
esetveszélyessé vált fák
miatt. Az önkormányzat
törzsvagyonába egyebek
mellett a fás szárú növé-
nyek is beletartoznak. 

A képviselõk támo-
gatták Bús Balázs

polgármester kezdemé-
nyezését, mely arról
szól, hogy a Zöldterületi
koncepció alapján szük-
séges ismét felmérni a
fák, bokrok állapotát és
összeállítani az önkor-
mányzat komplett faka-
taszterét. (Ez részben az
utolsó kataszter adatai-
nak felülvizsgálatát és
aktualizálását jelenti.)
Jelenlegi becslések alap-

ján 45-50 ezer fa, és több
tízezer cserje és bokor
felmérésérõl van szó.

A 35-40 éve ültetett fák
esetében nagy valószínû-
séggel sürgõs beavatko-
zás szükséges azok elöre-
gedése és balesetveszé-
lyessé válása miatt. A je-
lenlegi parkfenntartási
szerzõdés értelmében ed-
dig egyedi megrendelé-
sek alapján, „tûzoltássze-
rûen” kezelték a veszé-
lyessé váló fák okozta
problémát. (A parkfenn-
tartóval kötött szerzõdés
nem terjed ki a kerület fa-
állományának folyama-
tos és rendszeres figyelé-
sére, a potenciálisan ve-
szélyt jelentõ fák feltér-
képezésére, kezelésére.)

A képviselõ-testület a
felmérések elvégzése, a
kataszterek létrehozása,
valamint az abból össze-
állított szakértõi kon-
cepció anyag elkészíté-
sére közbeszerzési pá-
lyázat kiírását tervezi. A
nyertes cégnek az ada-
tok kiértékelése alapján
olyan szakértõi koncep-
ciót kell bemutatnia,
amely konkrét, akár ut-
ca-szintû kezelési tervet,
beavatkozási javaslatot
tesz a kerület egészére
vonatkozóan. Mindezek
fedezetére több tízmilli-
ós összegû, a 2015-ös és
a 2016-os évet érintõ
elõzetes kötelezettség-
vállalásról határoztak a
képviselõk.

Létrehozzák a kerület fakataszterét

Jó tanuló, jó sportoló 
ösztöndíj pályázat 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásá-

val az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a

2014/2015-ös tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó spor-

toló” elnevezésû ösztöndíj pályázatot a III. kerület-

ben lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott ta-

nulók számára, akiknek a 2013/2014-es tanév vé-

gén a tanulmányi eredménye elérte vagy megha-

ladta a 4.00 átlagot.
Havi 10.000 forint pályázati támogatásban idén is mi-
nimum 25-en részesülhetnek 10 hónapon keresztül.
A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõ-
séget!
A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptem-
ber 30-án (kedd) 12 óráig. (Részletek a www.obu-
dasport.hu oldalon, tájékoztatás a 388-9770-es te-
lefonszámon.)
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A Fõvárosi Önkor-
mányzat és a közle-

kedésszervezésben ille-
tékes Budapesti Közle-
kedési Központ (BKK)
támogatja a Bécsi úti
fejlesztés megvalósítá-
sát, és már évekkel ko-
rábban megkezdte a
projekt elõkészítéséhez
szükséges lépéseket.

A BKK Észak-budai
közlekedési csomópont-
tá kívánja fejleszteni a
Bécsi út és a Kocsis
Sándor utca keresztezõ-
désében létrehozandó új
villamos-végállomást. A
budai fonódó villamos-
hálózat kialakításának
programjában az 1-es és
a mostani 17-es villa-
mos vonala között te-
remt majd közvetlen
kapcsolatot itt a BKK,
amelyet a tervek szerint
az agglomerációból ér-

kezõk számára 288 férõ-
helyes, illetve ráépítés-
sel további 487 férõ-
hellyel bõvíthetõ P+R
egészít ki. Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere képvise-
letében az önkormány-
zat kezdettõl lobbizik
azért, hogy az 1-es villa-
mos és az esztergomi
vasútvonal között köz-
vetlen kapcsolat legyen. 

Bús Balázs már a je-
lenlegi ciklus legelején,
2011 januárjában tájé-
koztatást kért Tarlós Ist-
ván fõpolgármestertõl és
Vitézy Dávidtól, a BKK
vezérigazgatójától a pro-
jekt állásáról. 2012-ben
is több ízben volt levél-
váltás a BKK és a kerület
között a témában. A
BKK már 2012 nyarán
egyértelmûsítette, hogy a
projekt elõkészítésének

részeként megvalósítha-
tósági tanulmányt készít,
és amennyiben a tanul-
mány a beruházás indo-
koltságát alátámasztja,
arra a következõ uniós
finanszírozási idõszak-
ban, döntõen uniós forrá-
sokból kerülhet sor.

Az idei évben már ar-
ról is tájékoztatást adott a
BKK, hogy amennyiben
az elõkészített közleke-
désfejlesztési projektek
között a Bécsi úti villa-
mos projekt továbbterve-
zésre javasolttá válik, ak-
kor uniós pályázat be-
nyújtása szükséges az en-
gedélyezési és kiviteli
tervek elkészítéséhez, és
megfelelõ elõkészítés
mellett a következõ uniós
ciklusban, a 2017-2018-
as években az meg is va-
lósítható. Ennek eredmé-
nyeként a Hungária kör-
gyûrûn közlekedõ 1-es
villamos pályája az esz-
tergomi vasútvonaltól
egészen Lágymányosig
futna, jelentõsen javítva a
kerület és az érintett tér-
ség kötöttpályás közleke-
désének lehetõségeit. 

Partneri kapcsolat kiépítése
céljából augusztus 18-21.
között Bús Balázs polgár-
mester meghívására Ivo
Baldasar, Split város polgár-
mestere és kísérete látoga-
tást tett a kerületben.

Anemzetközi kapcso-
latok az egységesülõ

világunkban új értelmet
nyernek. Az önkormány-

zatok szintjén ezek hagyo-
mányosan a testvérvárosi
együttmûködések formáját
öltik. Egy testvérvárosi
kapcsolatnak azonban
nem pusztán két önkor-
mányzat, mint hivatal
együttmûködésévé, hanem
az intézményrendszeren és

a különbözõ programokon
keresztül két település la-
kossága szintjén is érzékel-
hetõ kapcsolattá kell vál-
nia. A testvérvárosi kap-
csolatok ma már akkor
mûködnek jól, ha azok a
partnerség elvére épülnek
és a szimbolikus kapcsola-

tokon túl minél több pro-
jektszerû együttmûködés-
sel szolgálják a testvértele-
pülések lakosságát.

E szemléletet szem elõtt
tartva partneri kapcsolat
kiépítése céljából érkezett
Óbuda-Békásmegyerre
Split város delegációja.
Ivo Baldasar polgármester
és a delegáció tagjai: Aida

Batarelo polgármester-he-
lyettes, Kolja Poljak a spli-
ti kórház igazgatója és
Nikola Horvat, a nemzet-
közi ügyekért felelõs osz-
tály vezetõje augusztus 19-
én tárgyaltak Bús Balázs
polgármesterrel a testvér-
városi kapcsolat kialakítá-
sának lehetõségeirõl. 

A megbeszélésen a te-
lepülések vezetõi bemu-
tatták városaikat, majd
egyeztettek arról, hogy
mely területeken tudna
Split és Óbuda-Békásme-
gyer együttmûködni. A
polgármesterek a gazda-
ság, az egészségügy, a kul-
túra és az oktatás területén
való kapcsolatkiépítésben
látják az együttmûködés
jövõjét, ezért megállapod-
tak abban, hogy a megbe-
széléseket a testvérvárosi
kapcsolat létrejötte érdeké-
ben folytatják. 

A partnerség elsõ lépé-
seként meglátogattak egy
kerületi intézményt is; a
horvát delegáció dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs fõigaz-
gató vezetésével tekintet-
te meg a Szent Margit
Kórházat.

Spliti delegáció Óbudán

Bús Balázs polgármester
javaslatára a 1200 forint-
ról 400 forintra csökken
2015-re a garázs és csó-
nakház után kiszámolt
adótétel. Ez mintegy 66
százalékos csökkenést je-
lent.

A z önkormányzat
felelõs gazdálko-

dása lehetõvé tette, hogy
a 2012-es évtõl kezdõ-
dõen folyamatosan csök-
kentse a csónaktárolók,
valamint a magánsze-
mélyek tulajdonában lé-
võ garázsok után fize-
tendõ helyi adókat. A
könnyítésrõl az augusz-
tus 28-ai rendkívüli kép-
viselõ-testületi ülésen
határoztak.

Míg 2011-ben az álta-
lános adómérték szerint
1430 Ft/m2/év, 2012-ben
már az általános mérték-
tõl alacsonyabban és az
elõzõ évhez viszonyítva
csökkentetten, négyzet-

méterenként 1400 forin-
tot kellett az adóévben az
érintett tulajdonosoknak
megfizetniük. 2013-ban
maradt az 1400 Ft/m2/év,
ám a mérséklés 2014-ben
tovább folytatódott, ek-
kor 1200 Ft/m2/év volt az
adó mértéke. A csónaktá-
rolók után az adóalanyok
a 2013-as adóévtõl adóz-
nak az általános adómér-
téknél kedvezõbben, a
gépjármûtárolókéval egy-
séges mértéken. (2013-
ban 1400 Ft/m2/év, 2014-
ben 1200 Ft/m2/év). 

A 2015-ös adómérték
meghatározásakor is a
csónaktárolók, valamint
a magánszemélyek tu-
lajdonában lévõ gará-
zsok esetében követke-
zetes és markáns csök-
kentés volt a cél, ezért
az említett adótárgyak
tulajdonosainak, január
1-tõl csupán 400 Ft/m2

értékben kell az évi adót
megfizetniük.

Garázs és csónakház
után 66 százalékkal

kevesebb lesz az adó

Az elmúlt hetekben fölmerült a sajtóban az 1-es és 17-es
villamos pályája meghosszabbításának szükségessége.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata már az elõzõ vá-
lasztási ciklus óta szorgalmazza ennek megvalósítását,
és az elmúlt négy évben is számos esetben fordult a fõ-
városhoz az Esztergom-Budapest vasútvonalig történõ
vágányhosszabbítás mellett érvelve. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Hosszabbodó villamosvonalak 
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Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A városrész vezetése szé-
leskörû egyeztetést indí-
tott településfejlesztési
koncepciója és az Integ-
rált Településfejlesztési
Stratégia elkészítésé-
hez. Ennek érdekében
indult el a partnerségi fo-
lyamat, ami a lehetõ leg-
szélesebb körû, konszen-
zuson alapuló döntésho-
zatalt célozza.

A fejlesztési irányok-
kal, a legfontosabb fel-
adatokkal kapcsolatos
személyes elképzelések
megfogalmazására a la-
kosság is lehetõséget ka-
pott az Óbuda Újság jú-
niusi felhívásával. Az
önkormányzati munka-
csoport a helyzetfeltárá-
si és helyzetelemzési
feladatok elõrehaladásá-
val folyamatosan adato-
kat szolgáltat a megala-
pozó vizsgálatok elké-
szítéséhez. Augusztus 1-
jén lakossági kérdõívet
tettek közzé, amit elekt-
ronikusan és papír ala-
pon is ki lehetett tölteni
szeptember 5-ig. Au-
gusztusban egy-egy civil
és gazdasági fórumon
mondhatták el észrevé-
teleiket, javaslataikat a
résztvevõk. Mindemel-
lett a stratégiai doku-
mentumok tervezõi, az
Óbudai Nyár kulturális
rendezvénysorozat bé-
kásmegyeri záró állomá-
sán, a közösségi tervezés
különféle módszereit
felhasználva gyûjtötték
be a lehetõ legszélesebb
körben a helyi lakosság
véleményét. A civil, gaz-
dasági, egyházi, kulturá-
lis és nemzetiségi szer-
vezetek delegáltjaiból
álló Helyi Egyeztetõ
Munkacsoport (HEM)
szeptember 5-én ülése-
zik elõször, hogy megvi-
tassák a kerület jövõjét
érintõ fejlesztési irányo-
kat. A partnerségi folya-
mat célja egy olyan
struktúra kialakítása,
ami nem csupán a straté-
giai dokumentumok el-
készültében nyújt segít-

séget, hanem azt követõ-
en is megmarad, elõse-
gítve, hogy a kerület az
összes helyi érdeket fi-
gyelembe véve, azok le-
hetõ legjobb kompro-
misszumát kialakítva
fejlõdhessen tovább.

ECDL-tanfolyam
Miután a Nemzetközi

Számítógép-kezelõi Jo-

gosítvány megszerzésé-
nek programja sikeresen
mûködik, ezért az önkor-
mányzat továbbra is biz-
tosította az ECDL-ok-
tatás intézményesített
programjában résztvevõ
óbudai diákoknak az
úgynevezett regisztrációs
díj megtérítését. Ennek
köszönhetõen lehetõség
nyílt arra, hogy a
2014/2015-ös esztendõ-
ben is az elmúlt tanév
gyakorlatát követve foly-
tatódhasson a program.

Kábítószerügyi
egyeztetés

Óbuda-Békásmegyer
Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórumának (KEF)
koordinálását 2012-tõl a
Kék Pont Drogkonzultá-
ciós Központ és Drog-
ambulancia Alapítvány
látja el. A KEF célul tûz-
te ki, hogy összehangol-
ja az intézmények és ci-
vil szervezetek munká-
ját, legyenek terek, lehe-
tõségek az együttmûkö-

désre. A KEF 2013-ban
háromszor ülésezett. A
fórumokon addiktológus
szakember elõadása, kü-
lönbözõ segítõ modellek
és prevenciót célzó terá-
piák megvitatása éppúgy
napirendre került, mint a
végül sikeresnek bizo-
nyuló pályázati anyag
összeállítása, melyet a
Nemzeti Család- és Szo-

ciálpolitikai Intézethez
nyújtottak be. A képvise-
lõ-testület elfogadta a
Kábítószerügyi Egyezte-
tõ Fórum 2013. évi be-
számolóját.

Emléktáblát
avatnak

Az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc
idején, november 1-je és
14-e között a San Marco
utcai Orvossegédképzõ
Iskolában segélykórház
mûködött, melyet a bon-
ni Német Vöröskereszt
munkatársai mûködtet-
tek. A szervezet fõtitkár-
sága figyelemmel követ-
te az 1956 októberében
kialakult magyarországi
belpolitikai helyzetet, és
a segélyszállítmányuk
megszervezését már az-
elõtt megkezdte, hogy a
Nemzetközi Vöröske-
reszt a segítségnyújtásra
szóló engedélyt kiadta.
Ennek köszönhetõen egy
100 ágyas, mûtõvel ren-
delkezõ segélykórház

felszerelésére alkalmas,
kötszereket, gyógyszere-
ket és a nélkülözhetetlen
élelmiszercsomagot is
tartalmazó szállítmány
elsõként Bonnból indult
útjára. Az óbudaiak hálá-
jának kifejezéseként az
önkormányzat emléktáb-
lát kíván elhelyezni az
egykori segélykórház fa-
lán. Az emléktábla-állí-

tás tervezett idõpontja:
november 15.

Információs
pont nyílik

Szeptemberben, a Fõ
tér 2. szám alatti földszin-
ti helyiségekben nyitja
meg kapuit az Esernyõs-
Óbudai Kulturális és
Információs Pont. A
szolgáltatóházzal egy
komplex kulturális léte-
sítmény jön létre, mely a
helyi lakosság és turis-
ták tájékoztatását, a ke-
rület nevezetességeinek,
kulturális programjai-
nak népszerûsítését és
értékesítését, értékköz-
vetítõ rendezvények,
kulturális programok
szervezését látja el. Az
ügyfélszolgálati jellegen
túlmutatva ezeket a fel-
adatok kiegészülnek
majd Wifi szolgáltatás-
sal, kávézóval és biszt-
róval. Az Óbudai Kultu-
rális és Információs
Pont átadásához kapcso-
lódó elsõ nagyrendez-

vény egy borfesztivál
lesz szeptember 27-tõl
28-ig, melynek a Fõ tér
és a Szentlélek tér ad
majd otthont. 

Támogatott 
civilek

A civil szervezetek a
2014-es év második fél-
évében összesen 15 mil-
lió forint keretösszegre
pályázhattak. A pályá-
zat célja továbbra is a
civil szervezetek mû-
ködéséhez és alaptevé-
kenységéhez való hoz-
zájárulás, eszköz és inf-
rastruktúra, illetve hu-
mánerõforrás tekinteté-
ben. A pályázati felhí-
vásra összesen 82 érvé-
nyes és 2 érvénytelen
pályázat érkezett be az
augusztus 8-ai határidõ-
ig. A bírálók végül 14
millió 904 ezer 500 fo-
rint felosztását javasol-
ták, melyet jóváhagyott
a képviselõ-testület.

Bõvülõ óvodai
csoporthelyek

A tavaszi óvodai beíra-
tás, elõjegyzés után 1215
gyermeket vettek fel ön-
kormányzati óvodákba,
akiket 173 csoportban
helyeztek el. A törvény-
ben foglaltak szerint az
óvodai csoportokban a
gyermekek maximális
létszáma 25 lehet, de az
óvodai csoportokra
megállapított maximá-
lis létszám a fenntartó
engedélyével legfeljebb
húsz százalékkal átlép-
hetõ. (A képviselõ-testü-
let a csoportlétszám átlé-
pését 82 csoportban júni-
usban már jóváhagyta.)
A nyár folyamán a kerü-
letbe költözõ, illetve a
májusi elõjegyzést elmu-
lasztó gyermekek felvé-
tele miatt ezúttal újabb
csoportokban engedé-
lyezte a fenntartó a lét-
szám túllépését.

Rendkívüli 
támogatások
Kétmillió forint ösz-

szegû rendkívüli támo-

A ciklus utolsó ülése

Elõtérben a városrész fejlesztése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2014_17.qxd  2014.09.04.  15:36  Page 4



2014/17. szám Önkormányzat
5

Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia és Település-
fejlesztési Koncepció: a ci-
vilek és a gazdasági sze-
replõk is a kerület jövõjén
gondolkodnak.

Az önkormányzat ve-
zetése úgy döntött,

hogy a helyiek véleményé-
nek kikérésével alkotja
meg a városrész középtávú
stratégiáját. A korábban
meghirdetett lehetõsséggel
a lakosság részérõl már ed-
dig is sokan éltek, és folya-
matosan nõ a beérkezett
kérdõívek és javaslatok
száma. Augusztus utolsó
hetében újabb szakaszába
érkezett a közös munka:
két külön rendezvényen a
helyi civil szervezetek kép-
viselõivel, illetve az itt te-
vékenykedõ gazdasági sze-
replõkkel ült egy asztalhoz
az önkormányzat tervezõ-
csoportja, hogy kialakítsák
a hosszú távú együttmûkö-
dés kereteit.

A Civil Fórumot au-
gusztus 25-én tartották a
Békásmegyeri Közösségi
Házban. A rendezvényt

Kelemen Viktória alpolgár-
mester nyitotta meg, aki
tolmácsolta a résztvevõk
felé Bús Balázs polgár-
mester üdvözletét, és el-
mondta, hogy az önkor-
mányzat vezetése elkötele-
zett a lakossági kezdemé-
nyezések felkarolásában.
Aköszöntõt követõ beszél-
getés elején Virág Bene-
dek, a kerület városfejlesz-
tõ társaságának ügyvezetõ-
je röviden bemutatta a vá-
rosfejlesztési stratégia ter-
vezési folyamatát, mely-
nek jelenleg az elsõ fázisá-
ban, a megalapozó vizsgá-
latoknál tartunk. Ezután a
megjelent civil szervezetek
mutatkoztak be, majd
konstruktív vita kezdõdött
arról, hogy hogyan lehetne
úgy bevonni a helyi dönté-
sekbe az itt lakókat, hogy
az a hosszú távú hatékony-
ságot szolgálja. Egyetértés
mutatkozott abban, hogy
ha a kerületben tevékeny-
kedõ egyesületek nem mû-
ködnek együtt egymással
és mindegyikük megma-
rad a maga elszigetelt terü-
letén, akkor az önkor-

mányzat nyitottsága hiába-
való, mert nem fogja tudni
bevonni õket a tervezésbe.
A civilek közötti együtt-
mûködés elsõ lépéseként a
szervezeteknek közösen
kell képviselõket delegál-
niuk a Helyi Egyeztetõ
Munkacsoportba (HEM),
ami a helyi, civil, gazdasá-
gi, kulturális, egyházi, ki-
sebbségi és önkormányza-
ti szereplõk fõ fóruma lesz,
és amely szeptember 5-én
tartja elsõ ülését. A civil
vélemények becsatornázá-
sa tehát a jövõben több
szinten folyhat: egyfelõl a
szervezetek között zajló

kisebb és nagyobb körben
zajló fórumokon, valamint
az ezeken megjelölt dele-
gáltak részvételével zajló
HEM-ben.

A Graphisoft Parkban
augusztus 29-én gyûltek
össze a helyi ügyek iránt
érdeklõdõ gazdasági
szereplõk, hogy õk is
megvitassák a saját szem-
pontjukból a kerület elõtt
álló fejlesztési irányokat.
Ezen Theisz Bálint alpol-
gármester kívánt sok si-
kert az önkormányzat ve-
zetése nevében a tanács-
kozáshoz. A beszélgetés-
en a részt vevõ cégveze-
tõk Óbuda-Békásmegyer
értékeirõl, fejlesztési po-
tenciáljairól mondták el

véleményüket. Egyetértet-
tek abban, hogy a kerület
számos olyan, országos
szinten is egyedülálló tu-
lajdonsággal bír, amelyek-
re építve virágzó fejlõdés
bontakozhat ki a jövõben.
A gazdasági szereplõk ki-
fejezték, hogy szívesen
vállalnak részt ennek a
fejlõdésnek az elõsegíté-
sében. A fórum végén ki-
jelölték azokat a delegál-
takat, akik a gazdasági
szereplõket fogják képvi-
selni a HEM-ben.

A HEM szeptember 5-i
alakuló ülésérõl szintén
beszámolunk. Várjuk to-
vábbi javaslataikat az
info@obuda-varosfej-
leszto.hu e-mail címen.

Mindenki beleszólhat

gatást szavazott meg a
képviselõ-testület a ta-
valy augusztusi robba-
násban megsérült Pa-
csirtamezõ utcai társas-
háznak, utcai homlok-
zat felújítására. Ebbõl

30 százalék vissza nem
térítendõ támogatás, 70
százalék pedig 5 éves
futamidejû kamatmen-
tes kölcsön. 

Az Óbudai 9. számú
Lakásfenntartó Szö-

vetkezet kérelmére a
Vörösvári út 13. szám
alatti épületben felvo-
nó felújítására közel
egymilliós rendkívüli
támogatást ítélt oda a
testület. A keret 30

százaléka vissza nem
térítendõ támogatás, a
többi 5 éves futamide-
jû kamatmentes köl-
csön. 

A békásmegyeri Hat-
vany Lajos utca mögöt-

ti közterület rehabilitá-
ciós munkáinak finan-
szírozására, a 2015-ös
költségvetés terhére a
testület 105 millió fo-
rint erejéig vállalt köte-
lezettséget.

Tizenhat új térfigyelõ ka-
mera telepítésérõl és a
hozzá szükséges központ
kiépítésérõl döntöttek a
képviselõk az augusztus
végi ülésen. A bûnügyi
szempontból leginkább fer-
tõzött területeken jelennek
majd meg a prevenciót je-
lentõ új, biztonságot szol-
gáló berendezések.

Éjjel-nappal
mûködnek 

A városrész közbizton-
ságát a hivatalos és civil
szervezetek mellett 64 tér-
figyelõ kamera is szolgál-
ja 2007-tõl. E berendezé-
seket a térfigyelõ köz-
pontban, éjjel-nappal, az
év 365 napján mûködte-

tik. Az elmúlt évek tapasz-
talata azonban azt mutatta,
hogy a kerület közterületi
kamerákkal le nem fedett
részein, sajnálatos módon
jelentõsen növekedni kez-

dett a bûncselekmények
száma, és ehhez a növek-
võ számhoz nem lehetett
egyre nagyobb számban
rendõri, közterület-fel-
ügyelõi létszámot biztosí-

tani. A probléma megol-
dását a prevenció, az
újabb kamerák telepítése
jelentheti a bûnügyi szem-
pontból figyelemre érde-
mes területeken. 

16 új kamera 
Bús Balázs polgármes-

ter javaslatára a képvise-
lõ-testület elsõ körben 16
új kamera felszerelésérõl
és üzembe helyezésérõl
határozott. Az új térfigye-
lõ központot a III. kerüle-
ti Közterület-felügyelet
Mozaik utca 7. szám alat-
ti központjába telepítik
majd, és a felügyelet
munkatársai által üzemel-
tetik. Itt a már meglévõ
kamerák, jelenleg optikai
szálon futó analóg jeleit
digitalizálják, illetve a 16
darab új - a terület bûn-

ügyi fertõzöttségét figye-
lembe vevõ - IP- techni-
kával mûködõ kameráját
is innen vezérlik majd.

2018-ig 
teljes lefedés 
A költségeket az ön-

kormányzat fedezi. Az
újonnan létrehozott térfi-
gyelõ központ, valamint
a digitalizálás megterem-
ti annak az önkormány-
zati szándéknak az alap-
ját, hogy évente bõvülõ,
és 2018-ig a teljes kerüle-
tet lefedõ kamerarend-
szert építsen ki. A forrá-
sok megszavazása után
megkezdõdhet a Mozaik
utcai központ kialakítása,
a kamerarendszer megvé-
telére pedig a legrövi-
debb idõn belül kiírják a
közbeszerzési eljárást. 

Új térfigyelõ kamerarendszer
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Az önkormányzat elektro-
mos ajtóékkel próbálja se-
gíteni az egyedül élõ idõs
emberek védelmét. 

A szerkezet haszná-
lata egyszerû, se-

gítségével megelõzhetõ
az idõseket a lakásuk-
ban érõ támadás. Az ajtó
alá helyezhetõ szerkezet
megakadályozza az ajtó
kinyitását, ha illetékte-
lenek megpróbálják ki-
nyitni, hang kíséretében

jelez a lakásban lévõk-
nek. 

A programban a júni-
usban kiosztott 1000 ké-
szülék után augusztus
18-án és 19-én újabb
2000-et adott át az ön-
kormányzat. A díjmente-
sen elvihetõ elektromos
ajtóéket az egyedül élõ
nyugdíjas óbudai polgá-
rok a lakóhelyükhöz leg-
közelebb esõ idõsklub-
ban személyesen igé-
nyelhették és vehették át. 

Elektromos ajtóék az idõsek védelméért

Ma is gondozza kertjét, és örömét
leli abban, ha megvendégelheti
látogatóit. Bíró Dénes 100 éves
óbudai polgárt születésnapján kö-
szöntötte az önkormányzat au-
gusztus 12-én. 

D énes bácsi korához ké-
pest jó egészségi álla-

potnak örvend, bár 2011-ben
egy sajnálatos baleset miatt

egyik lábát amputálni kellett.
A ház körüli kertet a mai na-
pig gondozza, ha az idõjárás
engedi. 

Errõl is mesélt a századik
születésnapján az õt köszöntõ
Kelemen Viktória alpolgármes-
ternek. Mint mondta, gyönyörû
kertje és az ezzel járó munka
élteti, és persze a család: három
unokája, két dédunokája van.

A 100 éves 
Bíró Dénes köszöntése

Mûvészek fogtak össze az óbudai
székhelyû Magyar Hospice Alapít-
ványért. Jótékonysági koncertjü-
ket szeptember 17-én 19.30 órá-
tól tartják a Zeneakadémián. A
beteg gyermekekkel élõ családo-
kat kívánják támogatni. 

A Ránki Dezsõ és Klukon
Edit mûvészházaspár

mellett a Zeneakadémia két
professzora, Jandó Jenõ és
Lantos István zongoramûvé-
szek is fellépnek, továbbá két
kivételes ifjú tehetséget, Rad-
nóti Rózát és Ránki Fülöpöt
hallhatja a közönség.

A Magyar Hospice Alapítvány
- felismerve a családi kapcsola-
tokban rejlõ erõt - 1991 óta dol-
gozik azért, hogy a daganatos
betegek aktív kezelésük után ott-
honukban kaphassanak teljes
körû, a testi és a lelki igényeket
is szem elõtt tartó, magas szín-
vonalú egészségügyi ellátást.

A koncert a súlyos beteg gyer-
mekek családjáért csendül fel, a
mûvészek az est teljes bevételét
felajánlották az alapítványnak.

A család nyújtotta biztonság
minden életkorban fontos, de
különösen nagy jelentõségû a
beteg gyerekek esetében, akik
szülõkhöz, testvéreikhez való
intenzív kötõdésük révén még
több elõnyét élvezik annak, ha
korszerû tüneti kezelést és fáj-
dalomcsillapítást otthonuk biz-
tonságában kaphatják meg.

- Ismerjük a szülõk rendíthe-
tetlen harcát gyermekük súlyos
betegségével szemben. Láttuk a
szomorú testvéreket várakozva a
kórházak udvarain, mert fiatal
korukból adódóan lehetõségük
sincs a látogatásra. Elmaradhat a
testvéri ölelés, a bátorító kedves
szó és a méltó búcsúzás lehetõsé-
ge. Éppen ezért indította el Ala-
pítványunk a „Fogd a kezem!”
Gyermekhospice és palliatív ott-
honápolási programját - nyilat-
kozta dr. Muszbek Katalin, az
alapítvány igazgatója.

(Jegyek kaphatók a Zeneaka-
démia pénztáraiban és a Jegy-
mester jegyirodai hálózatában.
Interneten: www.jegymester.hu,
www.zeneakademia.hu)

Jótékonysági koncert 
a Hospice Alapítványért 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Baumann Irén (Fidesz-KDNP)
a 10. számú egyéni választó-
kerület képviselõje, turiszti-
kai tanácsnok, emellett két
bizottság - az egészségügyi,
szociális és lakásgazdálko-
dási bizottság, valamint a
kulturális, civil és nemzeti-
ségi bizottság - tagja. A Pók
utcai lakótelep
képviseletét épp
olyan fontosnak
tarja, mint a kerü-
let átfogó turiszti-
kai fejlesztését.

Baumann Irén
elismert tu-

risztikai szakem-
berként került a politikába.
Szakterületén megszerzett
tudását az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban két bi-
zottság külsõs tagjaként
tudta hasznosítani a kerü-
letben. 2010-ben érte a fel-
kérés, hogy vállalja el szû-
kebb pátriája, a Pók utcai
lakótelep, vagyis a 10. szá-
mú választókerület képvi-
seletét. 

Járdák, parkolók
és csapadékvíz
- Amikor munkához lát-

tam, azt vettem észre, hogy
van egy-két probléma, ami
könnyen, olcsón megold-
ható, és jelentõsen hozzá-
járul az itt élõk jobb közér-
zetéhez. Az elsõ ilyen a
szökõkút újraindítása volt,
amihez megtaláltam a se-
gítõtársakat  az önkor-
mányzatnál is - mondta
Baumann Irén hozzátéve: -
A következõ lépcsõben
szeretnénk majd a szökõ-
kút környezetét is szebbé,
esztétikusabbá tenni. A la-
kótelep másik súlyos prob-

lémája, hogy a tervezõk
hajdan a gyalogosforgal-
mat és az autókat közös út-

ra terelték, így
balesetveszé-
lyes helyzetet
állítottak elõ,
valamint elfe-
lejtkeztek a csa-
padékvíz elve-
zetésének meg-
oldásáról.

2013-ban az
önkormányzat egy szak-
cég tervei alapján -ahol ar-
ra lehetõség volt - új járdá-
kat épített, parkolóhelyeket

hozott létre. Aházak, az in-
tézmények elõtt, így példá-
ul a Kanóc utcában gyak-
ran képzõdnek esõ után
pocsolyák.  Lakossági ké-
résre elértük, hogy felmér-
jék a területet, és úgy fest,
még a nagy esõk elõtt sike-
rül is megoldás találnunk -
tájékoztatott a képviselõ.

Az újonnan létrehozott
járdákat viacolor lapokkal
emelik meg, így a víz nem

a járdákon át, hanem azok
mellett folyik el. 

- Ajövõben lefektetendõ
járdákat már így tervezteti
az önkormányzat. Érde-
kesség az is, hogy a járdák
kialakításához úgynevezett
„dán utakat” használnak,
vagyis megnézik, mely
nyomvonalon járnak-kel-
nek a környékbeliek, majd
ezeken a nyomvonalakon
fektetik le a járdát - mesél-
te Baumann Irén hozzáté-
ve: - Ezzel függ össze,
hogy a lakossági javaslatra
kértük az önkormányzat-

tól: alakítson ki járdákat a
helyi szánkódombon ke-
resztül is. Ez meg is tör-
tént, így már nem kell ke-
rülni a házak közötti közle-
kedésben. A lakótelepiek
régóta szeretnék elérni,
hogy Békásmegyerhez ha-
sonlóan itt is legyenek tér-
figyelõ kamerák. Örömhír
számukra, hogy a képvise-
lõ-testület augusztus 28-án
meghozott döntésével biz-

tosította a forrást az összes
lakótelep térfigyelõ kame-
rarendszeréhez az elkövet-
kezõ négy évben. Fontos
döntés ez, hiszen a tapasz-
talatok szerint a közterületi
bûncselekmények számát
több mint ötven százalék-
kal lehet így csökkenteni.

Turisztikai szakember-
ként Baumann Irén úgy
véli, Óbuda-Békásmegyer
kitartó munkával vonzó tu-
ristacélponttá alakítható.

- Elõnyös a kerület fek-
vése: van egy szép Duna-
partunk, és itt vezetnek át
a festõi Dunakanyar felé
vivõ utak. A feladat az,
hogy olyat kínáljunk a tu-
ristáknak, amiért érdemes
megállni. A Krúdy-ne-
gyed, az Óbudai Nyár ren-
dezvénysorozata, a kerék-
párutak fejlesztése már ez-
zel összhangban történt,
de még sok munka, amíg
jól megközelíthetõvé tesz-
szük Aquincumot, parko-
lókat, vásárlóhelyeket ala-
kítunk ki, használhatóvá
tesszük a kikötõt, és árvíz-
biztossá a Római-partot,
ami nélkül ott fejlesztés
nem lehetséges. Persze
mindez akkor sikerülhet,
ha együtt tudunk mûködni
a fõvárossal, illetve az
olyan intézményekkel,
melyek jelenleg a fõváros
kezelésében vannak. Ér-
demes küzdeni, mert
mindez még sok elõnnyel
járhat a kerület számára,
hiszen sok pályázati lehe-

tõség nyílik meg e tárgy-
ban a közeljövõben - ma-
gyarázta Baumann Irén. 

Kerületiek 
elõnyben

Az egészségügyi, szo-
ciális és lakásgazdálko-
dási bizottság tagjaként
Baumann Irén fontos fel-
adatnak tartja, hogy az
önkormányzat segítse a
szakrendelõ és a Szent
Margit Kórház zavartalan
mûködését.

- A szakrendelõvel kap-
csolatban nagyon fontos-
nak tartom az önkor-
mányzat nemrég megho-
zott döntését, amely sze-
rint a rendeléseken a ke-
rületi betegek elõbb ke-
rülhetnek sorra, mint az
ellátási területen kívülrõl
érkezõk. Jogos döntés, hi-
szen a szakrendelõt a III.
kerületi polgárok tartják
fent - fejtette ki.

A képviselõ az elsõdle-
ges feladatok közé sorolja
továbbá, hogy a kerület-
ben élõ idõs emberek
megfelelõ ellátást kapja-
nak. Terveik között szere-
pel egy nyugdíjasklub lét-
rehozása a Pók utcai lakó-
telepen. A további elkép-
zeléseit illetõen a képvi-
selõ a Pók utcai lakótelep
infrastrukturális fejleszté-
sét - további parkolóhe-
lyek kialakítását, a térfi-
gyelõ-rendszer teljes ki-
építését, a csapadékvíz el-
vezetés tökéletesítését -
tekinti célkitûzésnek, a bi-
zottsági munkában pedig
a kerület átfogó turisztikai
fejlesztését, ami már kö-
zéptávon is még vonzóbb,
még pezsgõbb városrész-
szé teheti Óbuda-Békás-
megyert. (kgy)

Térfigyelõ kamerákat kap a Pók utcai lakótelep 

Rövidül a várakozás a szakrendelõben

Minden devizahite-
lesnek azt javas-

lom, amíg a Fõvárosi
Törvényszéken a bankpe-
rekben meg nem szület-
nek a jogerõs ítéletek, és
amíg a bankjától meg
nem kapja az elszámo-
lást, addig fizesse a tör-
lesztõrészleteit - mondta
Rogán Antal, a Fidesz
frakcióvezetõje az M1
„Ma reggel” címû mûso-
rában még augusztus 27-
én hozzátéve, hogy remé-
nyei szerint már csak né-
hány hónapról van szó, és
az elszámolás erre az idõ-
szakra is vonatkozik.

A bírósági hírek ugyan-
akkor azt mutatják, hogy
az állam eredményesen
tudja képviselni a deviza
alapú hitelek miatt nehéz
helyzetbe került magyar
adósokat: augusztus utol-
só hetének tárgyalási nap-
jain az Axa Bank, az
Unicredit és az FHB Jel-
zálogbank képviselõi ta-
lálkoztak az állam képvi-
selõivel a tárgyalóterem-
ben. Valamennyi esetben
az állam volt a felperes,
amely az egyoldalú szer-
zõdésmódosítások miatt

kezdeményezte a jogi el-
járást. Döntés szeptember
elsõ felére várható, a jó-
zan számítások szerint
pedig a fellebbezésekkel
együtt is jogerõs ítéletnek
kell születnie októberig.

Az alperesek némelyike
az Alkotmánybírósághoz
fordult volna, de ezt a lehe-
tõséget a per idejére a bíró-
ság elutasította. Akadt
olyan is, aki az Európai Bí-
róságon kért volna jogor-
voslatot, amire szintén
nem volt lehetõség. Ezzel
kapcsolatban Rogán Antal

a következõt nyilatkozta a
közszolgálati televízióban:

- A Kúria még az ítélete
elõtt kikérte a luxemburgi
testület álláspontját, ezért
a bankoknak sok keresni-
valójuk nincs az Európai
Bíróságokon.

Rogán szerint ha az
összes ilyen banki kere-
setet elutasítják, akkor
már decemberben jogerõ-
re emelkedhet az elszá-
molási törvény, amely a
deviza alapú hitelekkel
kapcsolatos elszámolást
szabályozná. (rt)

Még idén lezárulhatnak a devizaperek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

T ájékoztatjuk a kerü-
let lakosságát, hogy

a III. kerületben élõk
gyorsabb és kényelme-
sebb ellátása érdekében a
Szent Margit Rendelõin-
tézet 2014. augusztus 11-

tõl korlátozta az ellátási
területén kívül lakó bete-
gek fogadását. Ez az in-
tézkedés a III. kerületben
élõket nem érinti. A
Szent Margit Rendelõin-
tézet ellátási területébe

tartozik általánosságban
Budapest III. kerülete,
egyes szakrendelések
esetében Üröm és Pilis-
borosjenõ, illetve Pilis-
szántó, Pilisvörösvár, Pi-
lisszentiván, Piliscsaba

és Tinnye. Az egyes
szakrendelések ellátási
területeivel kapcsolatban

az elõjegyzési idõpontot
adó munkatársaink ad-
nak felvilágosítást.

Szent Margit Rendelõintézet: intézkedés a rövidebb várólisták érdekében

Korlátozták az ellátási területen kívüli betegek fogadását 

2 014 szeptemberétõl az Álla-
mi Népegészségügyi és

Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
bevezeti a magyar védõoltási
rendszerbe a humán papillo-
mavírus (HPV) elleni védõoltást.
A védõoltás célja a méhnyakrák
okozta megbetegedések és halál-
esetek számának csökkentése.
Az oltás védelmet nyújt a magas
kockázatú HPV típusok okozta
méhnyakrák, méhnyakrák-
megelõzõ állapot és tartósan
fennálló HPV fertõzés ellen.

A méhnyakrák megelõzési
programban 2014 õszétõl azok a
leányok kaphatják meg a térítés-
mentes védõoltást, akik betöltöt-
ték a 12. életévüket és 2014. szep-

temberében kezdik meg az általá-
nos iskola 7. osztályát. Az oltás
beadása az iskolákban történik, a
védõoltást a szülõnek/gondvise-
lõnek kell igényelnie írásban
szeptember 15-ig egy forma-
nyomtatvány leadásával, me-
lyet az iskolákban kapnak meg.

A HPV elleni védõoltással va-
lamint a méhnyakrák megelõzés-
sel kapcsolatban további infor-
mációkat a www.antsz.hu/hpv ol-
dalon talál, kérdéseivel fordulhat
a kerületi Népegészségügyi Inté-
zet (02kerulet@kmr.antsz.hu;
03kerulet@kmr.antsz.hu) munka-
társaihoz, illetve az iskolák egész-
ségügyi szolgálataihoz (iskolaor-
vos és védõnõ).

Térítésmentes méhnyakrák
elleni védõoltás

Óbudai Orvosnap
Idén 11. alkalommal szervezi meg a Szent Margit Rendelõintézet
az Óbudai Orvosnapot, melyhez 7. alkalommal csatlakoznak a ke-
rület egészségügyi szakdolgozói is. A szakmai konferenciára vár-
ják az Óbuda-Békásmegyeren lakó, illetve a kerületben dolgozó or-
vosokat, egészségügyi szakdolgozókat, védõnõket, szociális mun-
kásokat. Az idei orvosnap témája: „Áldott állapot!?”, interdisz-
ciplináris fórum a várandós állapot betegségeinek kivizsgálá-
sáról és kezelésérõl a mindennapi gyakorlat szemszögébõl. Az
eseményen a Szent Margit Rendelõintézet és a Szent Margit Kór-
ház szakemberei mellett elõadást tartanak a téma hazai kiválósá-
gai is. A tudományos nap akkreditációja a Semmelweis Egyetem
és a GYEMSZI felé folyamatban van. Az eseményt szeptember
20-án 9 órai kezdettel tartják az Óbudai Társaskörben. (További in-
formáció és program a hajdok.david@obudairendelok.hu e-mail cí-
men vagy a +36-1-430-1416-os telefonszámon kérhetõ.)

A z Óbudai
Szabadidõ-

park napközis tá-
borában táplálko-
zási vetélkedõt
tartottak nemré-
giben. A diákok-
nak nem csupán
az egészséges
élelmiszerekrõl
kellett többet tud-
niuk, hanem
egyebek mellett
azok helyes táro-
lásáról és az étke-
zés higiéniai kö-
rülményeirõl is.
A versenyt a Vé-
dõnõi Szolgálat
és a III. kerületi
Népegészségügyi
Intézet közösen
szervezte. Alebo-
nyolításában az
iskolavédõnõk, a
fõvárosi és a ke-
rületi Népegész-
ségügyi Intézet munkatársai, az
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellá-
tó, Elhelyezõ Alapítvány és a

Gyermekeink Egészséges Fogai-
ért Alapítvány munkatársai is
részt vettek. 

Versenyben az egészségért 

Cukorbetegek klubja 
A Szent Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjá-
ban szeptember 9-én 15.30 órától tartják a soron következõ ösz-
szejövetelt. Dr. Halászlaki Csaba endokrinológus „A cukorbeteg-
ség heveny szövödményei”, dr. Békefi Dezsõné „Változások a vér-
cukormérõ készülékek megbízhatóságában” címmel tart elõadást.
(Cím: Bécsi út 132.)
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Olcsóbban, pontosabban
féláron vásárolható mos-
tantól a zöldhulladék gyûj-
tésére szolgáló zsák a Fõ-
városi Közterület-fenntar-
tó Vállalattól (FKF Zrt.).

A szelektív hulladék-
gyûjtés területén is

megvalósul a rezsicsök-
kentés: a zöldhulladék
összegyûjtésére szolgáló
zsákokat az eddigi nettó
183 forintos ár helyett
nettó 90 forintos áron
vásárolhatják meg az ér-
deklõdõk - jelentette be
Tarlós István fõpolgár-

mester és Németh Szilárd
országgyûlési képviselõ
augusztus 25-én.

A fõpolgármester emlé-
keztetett rá, hogy 2006-
ban indította el a Fõvárosi
Közterület-fenntartó a
házhoz menõ zöldhulla-
dék-begyûjtési rendszert,
eleinte 6 céljármûvel 16
kerületet lefedve. 2012-re
a zöldhulladékos járatok
már 19 kerületben, 109
körzetbõl gyûjtötték össze
a megfelelõ módon kihe-
lyezett zöldhulladékot. 

Az árcsökkentési ak-
ció több mint 220 ezer

fõvárosi háztartást érint,
az FKF Zrt.-nél jelenleg
100 ezer zöldhulladék-
gyûjtõ zsák van raktá-
ron, és további 200 ezret
fognak beszerezni. Mint
a sajtótájékoztatón el-
hangzott, a zöldhulla-
dék-gyûjtõ zsákok árá-
nak csökkentésétõl azt
várják, hogy rendezet-
tebb legyen a fõváros
környezete, hiszen e
hulladék komposztálása
olcsóbb, mintha a teljes
kommunális hulladékot
dolgoznák fel.

(BUDAPEST.HU-ÓBUDA ÚJSÁG)

Féláron gyûjthetõ a zöldhulladék

Az Egyesület Álla-
mokból indult el az

a mozgalom, amely a
konyhakertek sokrétû
hasznosíthatóságára kí-
vánja felhívni a figyel-
met. Az augusztus negye-
dik vasárnapjára meghir-
detett (ez idén augusz-

tus 24-re esett) World
Kitchen Day, vagyis a
Nemzetközi Konyhakert
Nap a korábbi Snack
Food Month-ot igyekszik
felváltani, amely az
egészségtelen táplálko-
zás okozta problémákra
koncentrált. 

A Nemzetközi Konyha-
kert Napot elõször tavaly
tartották Magyarországon,
akkor még csak az Elsõ
Kis-Pesti Kert rendezett
nyílt napot, idén azonban
már több hasonló létesít-
mény bekapcsolódott az
ünneplésbe, így a kerület-
ben népszerû Békási Kert
is. A nyílt napon rendezett
mozgásos és szellemi játé-
kos vetélkedõk célja az
volt, hogy az érdeklõdõket
jobban megismertessék a
konyhakerti növények
hasznával, azok termeszté-
sének módjaival és a ker-
tészkedés örömével. (keg)

Mire jó a konyhakert?

A z Összefogás Óbu-
dáért Egyesület

minden érdeklõdõt vár
szeptember 13-ai gya-
logtúrájára a Budai-hegy-
ségbe. Útvonal: Normafa-
Széchenyi-hegy-Széc-
henyi Emlékkilátó-Jókai
Kert-Költõ utca-Tündér
utca-Óravilla- Kissváb-
hegy-Városmajor-Széll
Kálmán tér. Táv: 9 kilo-
méter, könnyû túra.
Szintkülönbség: 300 mé-
ter. Találkozó: a Széll
Kálmán téri óránál, aki-
nek szükséges bérlettel,
jeggyel 9 órakor. Érke-
zés: Széll Kálmán tér,
kora délutáni órákban.
Idõpont: szeptember
13. (szombat). 

(A túrára a 06-30-
350-8359-es telefonszá-
mon, vagy az info@

osszefogasobudaert.hu
e-mail címen lehet je-
lentkezni.)

Gyalogtúra 
a Budai-hegységbe 

Az Év Kutyabarát Munkahelye lenne az Óbudai Múzeum
Az Óbudai Múzeum a Goldberger Textilipari Gyûjteménnyel együtt indul az
Év Kutyabarát Munkahelye címért. Várják a támogató szavazatokat.
Az Óbudai Múzeum a Goldberger Textilipari Gyûjteménnyel együtt versenybe
szállt, hogy megszerezze az év kutyabarát munkahelye címet. A múzeum idén
augusztus óta várja az ebekkel érkezõ látogatókat is, egyelõre ezzel egyedülál-
lóként az országban.
Hazánkban körülbelül 1 millió felelõs kutyatartót tartunk számon, akik legtöbb-
ször kutyájukkal tervezik a nyaralást, a szabadidõ eltöltését. Rájuk is gondol-
tunk, amikor elérhetõvé tettük a belépést a múzeumba.
Óbuda mindig is elõszeretettel állt ki az ilyen jó ügyek mellett, ezért is kérjük
minden óbudai lakos segítségét a szavazásban, hogy a megtisztelõ év múzeu-
ma cím mellé, mi lehessünk az Év Kutyabarát Munkahelye is. Szavazni az aláb-
bi linken lehet: http://szavazas.kutyabarat.hu/munkahely

Az önkormányzat felhívja a
lakosság figyelmét, hogy az
országosan jellemzõ viharok
miatt legyenek körültekintõ-
ek, védjék testi épségüket és
parkoló autóikat is!

Aviharok a III. kerüle-
tet sem kerülik el, és

a fák rendszeres ellenõrzé-
se ellenére is több fát gyö-
kerestül csavart ki a szélvi-
har, illetve a nagy mennyi-
ségû esõ ágakat szakított
le. Asok esõ hatására a nö-
vények rengeteg vizet szív-
tak már magukba, mely je-
lentõs többlettömeget ké-
pez a fákban, valamint a
lombkoronára hulló ext-
rém mennyiségû víz súlya
alatt az ágak könnyebben
roppannak meg és törnek
le. A szél ezt a problémát
csak tovább erõsíti. Az át-
ázott talajban a fák gyöke-

rei már nehezebben tudnak
megkapaszkodni, így a vi-
haros szélben gyökerestül
kifordulhatnak. Ez történt a
legutóbbi viharban az Am-
fiteátrum utcában, ahol egy
nagy fa több itt parkoló
gépjármûre dõlt. A fentiek
alapján elmondható, hogy
a viharok a teljesen egész-
séges fákat is kidönthetik,
azok dús lombozatú ágait
letéphetik. Ez ellen kizáró-
lag fokozott körültekintés-
sel védekezhetünk.

Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, amennyiben van
rá lehetõség, ne parkolja-
nak gépjármûveikkel fák
közvetlen közelében, vala-
mint a vihar idõtartama
alatt semmiképp ne húzód-
janak be fák alá az esõ elõl,
mert a leszakadó ágak, egy
esetleges villámcsapás éle-
tet veszélyeztethet.

Letört ágak – törött autók

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Címzetes egyetemi tanár kitüntetése 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben
részesült dr. Turmezei Péter villamosmérnök, számítógépes
elektronikai tervezõ és gyártó szakmérnök, címzetes egyetemi
tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kará-
nak volt dékánja nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából.

Számítógépes tanfolyam idõseknek
Az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Idõsebbek is
elkezdhetik!” címû tanfolyam következõ kurzusa szeptember 16-
án kezdõdik. (Érdeklõdés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938
telefonszámon.) 

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

Elõkészítõ középiskolára, érettségire, 
korrepetálás általános- és középiskolásoknak

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal
készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos középisko-
lai felvételi(k)re matematikából, magyarból. Lehetõség van 3,
maximum 4 fõs kiscsoportos oktatásra minden délután és szom-
bat délelõtt, személyre szabott hiánypótlással, folyamatos be-
kapcsolódási lehetõséggel. Korrepetálás, féljegyek javítása ma-
tek-fizika-kémia-magyar-történelem tantárgyakból, középisko-
lásoknak is. Érettségizõk felkészítése minden szinten. Idõpont-
foglalás a jelentkezés és a szabad helyek függvényében. Tel.:
06(20)946-2027; www.obudamatek.hu                     Thalész-kör

A hagyományoknak megfelelõen idén õsz-
szel is új számítástechnikai tanfolyamo-

kat indítanak a KSZKI (1033 Folyamõr utca
22.) megszépült épületében.

A foglalkozásokat heti egy alkalommal tart-
ják. Érdeklõdés, illetve jelentkezés: 437-4070;
ecdlvkp@kszki.obuda.hu

(Bõvebb információ: www.kszki.hu Az
ECDL rendszerrõl a www.ecdl.hu címen tájé-
kozódhat.)

Számítástechnikai 
tanfolyamok 
a KSZKI-ban

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Hírösszefoglaló: jövõ év
elejéig a 3-as metró szerel-
vényeit újítja fel a fõváros,
második lépésben a vonal
teljes infrastruktúráját
korszerûsítik - errõl Tarlós
István fõpolgármester szá-
molt be augusztus 25-ei
sajtótájékoztatóján. 

Mintegy 220 szerel-
vényt kell felújítani

a 3-as metró vonalán. A
60-65 milliárdos beruhá-
zás zöld utat kapott, és
2015 végéig, 2016 elejéig
kívánja levezényelni a fõ-
város - mondta el sajtótá-
jékoztatóján Tarlós István
hozzátéve: 2019-ig a teljes
infrastruktúrát (alagút, pá-
lya, biztosító berendezé-
sek) korszerûsíteni kíván-
ják, de ennek finanszírozá-
sáról a fõpolgármester
még egyeztet a nemzeti
fejlesztési miniszterrel. A

tervek szerint a 100 milli-
ós beruházás anyagi hátte-
rének nagyobb részét uni-
ós támogatás bevonásával
teremtenék elõ.

A fõpolgármester hang-
súlyozta: a szakértõk sze-
rint ma bátran fel lehet ül-
ni a 3-as metróra, csak for-
galombiztos szerelvények
közlekedhetnek. A vona-
lon jelenleg 250 szerel-

vény áll rendelkezésre,
ezek közül 220-at kell fel-
újítani, az úgynevezett
EV3-as kocsikat leszámít-
va, azok ugyanis teljesen
elöregedtek. 

A fõpolgármester meg-
jegyezte, jobb lenne telje-
sen új szerelvényeket vá-
sárolni, de a jelenlegi ko-
csik felújítása lényegesen
olcsóbb, és e változatról

döntött korábban a kor-
mány. Hangsúlyozta: kü-
lön kell választani a szerel-
vények, valamint a teljes
infrastruktúra felújításá-
nak a kérdését. 

- A kritikus pályasza-
kaszon már másfél éve
elkezdtük a jelenleg is
zajló síncseréket, amit jö-
võre be tudunk fejezni -

emelte ki Tarlós István. 
- A kritikus szakaszok
mindegyikén a teljes fel-
újítás megtörténhet
2016-ra, a balesetmentes
közlekedés kétségbevon-
hatatlanul biztosítható. A
teljes infrastruktúra fel-
újítása pedig inkább
2019-re tehetõ - mondta.

(BUDAPEST.HU-ÓBUDA ÚJSÁG)

Megújulnak a 3-as metró szerelvényei

Többször jelezték a Fodros
utca környékén élõk az
önkormányzatnak, hogy
aggódnak az utcán keresz-
tülhaladó autóforgalom
miatt. Különösen a Fodros
Általános Iskolába járó di-
ákok szülei nehezményez-
ték, hogy a gyerekeket ki-
szolgáltatottak az autó-
soknak.

Ö nkormányzatunk
figyelmet fordít a

gyermekek, illetve az
oktatási intézmények
biztonságára, aminek ta-
lán legfontosabb eleme
a megfelelõ közlekedési
feltételek biztosítása.
Megvizsgáltuk a kérése-
ket, majd egyeztettünk a
Budapesti Közlekedési
Központtal, így bevezet-
hettünk néhány fontos
forgalomtechnikai vál-
toztatást - mondta Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere.

Az új megoldással
csökkentik a Fodros utcán
áthaladó forgalmat, sõt
hogy az iskola, az óvoda
és a szeptemberben meg-

nyíló bölcsõde biztonsá-
gosabban megközelíthetõ
legyen, egyirányúsították
a forgalmat. Ez hatással
lesz a Bercsényi utcára is:
a Fodros utca a Mátyás
király út felé, a Bercsényi
utca pedig az Árpád utca
felé egyirányú. A többi ut-

ca forgalmi rendje válto-
zatlan marad.

- Kérem az autóval köz-
lekedõket, hogy figyelje-
nek a megváltozott közúti
jelzésekre, és támogassák
az új forgalmi rend beveze-
tését - fogalmazott a pol-
gármester. (rt)

Biztonságban Csillaghegyen

Csökkentik a Fodros utca forgalmát Ne a magyar háztartá-
sok fizessék Euró-

pában a legmagasabb dí-
jakat az energiáért! - Ez a
szlogenje a háztartások
rezsicsökkentéséért elin-
dított programnak, ame-
lyet 2012. decembere óta
szabályoz kormányrende-
let. A tervezett rezsicsök-
kentést 2013 januárjában
kezdte meg a kormány
több lépcsõben, és a kez-
deti terveket haladóan ma
már a villany mellett ki-
terjed a gáz, a távhõ árára,
sõt bizonyos értelemben a
szemétszállításra is. 

Németh Szilárd, a rezsi-
csökkentés koordinálásá-
val megbízott fideszes po-
litikus augusztus 28-án je-
lentette be a program kö-
vetkezõ lépését: szeptem-

ber 1-tõl a villamosener-
gia ára újabb 5,7 százalék-
kal, október 1-tõl a távhõ
ára 3,3 százalékkal csök-
ken. Az adatok magukért
beszélnek: a villamosen-
ergia árát másfél év alatt
49,65 Ft/kWh-ról 37,45
Ft/kWh-ra sikerült levin-
ni, ami így Európa egyik
legolcsóbb áramdíja lett.

Sajtótájékoztatóján Né-
meth Szilárd kitért arra,
hogy a kormány küldeté-
se ezzel nem ért véget. A
rezsicsökkentés politiká-
ját európai szinten is kép-
viseli, szeretné elérni,
hogy az ipari energiaárak
is csökkenjenek, így a
kontinens vállalkozásai
ne kerüljenek hátrányba
az ázsiai vállalatokkal
szemben.

Még olcsóbb villany,
fûtés kevesebbért

Új gyalogosátkelõ – megálló áthelyezés 
A Pusztakúti út-Mészkõ utca csomópontjában új gyalo-
gosátkelõt építenek. Ez része az idei gyalogátkelõhely-
építési programnak, melyen belül négy új átkelõhely
épül a kerületben. A munka a szokásosnál nagyobb for-
galomkorlátozással jár, mert a nagy forgalmú és nehe-
zen belátható helyszín miatt egy középszigetes gyalo-
gosátkelõ létesül. Ez jelentõs útpálya elhúzással, a for-
galmi sávok átépítésével jár. A beruházás során az au-
tóbusz-megállókat is áthelyezik. A kivitelezés várhatóan
szeptember 15-ig tart, idõnként félpályás útlezárással.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzati választás 2014

POLGÁRMESTER-JELÖLT-
KÉNT INDULOK BUDAPEST
III. KERÜLETBEN.
Dr. Szennyai Mária vagyok,
Oscar-díjas színésznõ, ren-
dezõ;10 éve élek Békásme-
gyeren. Nem vagyok, nem
voltam párttag.
Személyi igazolványom szerint
Cserszegtomajon születtem, 1950.
03. 08. Keszthelyen érettségiztem,
ezt követõen a Színház és Filmmû-
vészeti Akadémia keretében az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen
pszichológia- esztétika-teológia sza-
kon végeztem, doktoráltam, 

Gyakorló katolikus, republi-
kánus vagyok. A ‘90-es
években szerettem volna
egy Európával közös prog-
ramot elindítani a római
maradvány színházakkal
kapcsolatosan - Aquincum
- ekkor az Európa Tanács

tagja lettem.A 2000-es években kap-
csolódtam a terrorizmus elleni nem-
zetközi harcba. Munkám díjaiból tá-
mogattam a közösséget, a Cso-
bánka téri kövekkel, a békásmegyeri
aluljáróval, a Nemzeti Színház felépí-
tésével.
Továbbra is ezt szándékozom tenni.

Program:
PIAC felújítása Békásmegyeren,
mozgólépcsõ
HÉV legyen alacsony padlós, MOZ-
GÓLÉPCSÕ vezessen a HÉV-hez,
akadálymentesítés 
Az emberek VAGYONának, személyi
BIZTONSÁGának nagyobb védelme
stb…) 
KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS - GYER-
MEK, NYUGDÍJAS - ne egy cég kezé-
ben legyen, nagyobb társadalmi ellen-
õrzés
PANELHÁZAK külsõ és belsõ felújítása
LAKÁSBÉRLÉST lehetõvé tenni a fia-
taloknak (is) - felújítás, esetleg kaúció
fejében járjon önkormányzati bérleti jog
IDÕSEK LAKÁSuk fejében kapjanak
életük végéig tatarozást, nõvér szol-
gálatot, háztartási segítséget
CSALÁDI GONDOZÁSÉRT járjon
nyugdíj
RÓMAI-PART a GÁT építését megol-
dani (Budapestnek meghatározó
része)
M0-ás autópálya megépítése - nagy
gazdasági lendületet adna a kerületnek
Belsõ utak felújítása, ellenõrzése,

közterület fenntartók járõrözzenek a
nagyobb biztonság érdekében
KÖRNYEZETVÉDELEM - a növények
ápolása, panel házak körül kertek kiala-
kítása, szelektív szemét gyûjtés
INTERNET-hozzáférés ingyenessé té-
tele - esetleg a telefoné is
Fogorvosi és nõgyógyászati ellátás -
szétválasztani a privát és az állami szfé-
rát, a volt ingyenes szolgáltatásokat
visszaállítani
HELYI TV, RÁDIÓ - szabadon hozzá-
férhetõ kulturális lehetõségek, társasági
programoknak 
A közösségi házak szünidei nyitva tar-
tása
Utak felújításának folytatása
KÓRHÁZ létesítése - Pünkösdfürdõ,
Csillaghegyi Strand felett, esetleg Pün-
kösdfürdõi Strandnál
MUNKAHELYTEREMTÉS  az infrast-
ruktúra fejlesztése által, a kis vállalko-
zók nagyobb támogatása
AZ EMBERI JOGOK SZIGORÚ BE-
TARTATÁSA 
Szavazzanak rám egy jobb, szabadabb
világért! For a freer and better world! 
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Új idõszaki kiállítások 
Szeptemberben két új idõszaki kiállítás nyílik a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

„Horgony”-t fel! – Egy kõ építõkocka története

2014. szeptember 4. - 2014. október 26.

Az Richter-féle „Anker” kõ építõkockák a korabeli játékvilág leg-
magasabb minõségét képviselõ elemeként, kereskedelmi forgal-
mazásuk pedig az üzleti élet valamennyi fogását felvonultató je-
lenségként robbant be a német, majd az egész európai piacra a
XX. század végén. Magyarországon szintén minden magára va-
lamit is adó polgári család gyermeke ezzel pallérozta kézügyes-
ségét és elméjét. Ezt kérték és kapták karácsonyra, pedagógia
eszköz és státuszszimbólum volt egyszerre. Joggal vívott ki ma-
gának ilyen rangot, mert mind külalakját, mind elmésségét és
gyakorlatiasságát tekintve tökéleteset alkottak, akik létrehozták
és piacra dobták. A gyerekek (és a felnõttek is) pedig csak sze-
rették, és szeretik ma is. Csodáljuk meg és próbáljuk ki!

Ellenfény – Válogatás Bágya Ferenc természetfotóiból

2014. szeptember 17. - 2014. október 26.

Bágya Ferenc természetfotói az évszakok változását, az élet
körforgását és az örök hitet és bizalmat tárják elénk. A növények-
nek, az állatoknak és az embereknek a tájban, egymásban és Is-
tenben való ölelkezését a szakralitás olyan éteri és mégis mate-
riális magasztossága jellemzi, ami a hit nélkül élõ embert is el-
gondolkodtatja és megérinti. Az egyszerû és egyszeri szépség,
a nyers és lenyûgözõ valóság, valamint a teljesség tökéletessé-
ge sugárzik mindenbõl, az Alkotóból és az alkotott világból. Az
Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó kiállítás. (Nyitva: keddtõl va-
sárnapig 10-tõl 18 óráig. Cím: Korona tér 1.) 
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Pályázat – Állás

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

Takarítói állások
• Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ taka-
rítót keres. A munkavégzés helye: Váradi utca 9-11. Az állás rész-
munkaidõs, 4 órás, határozott idejû, 2015. december 31-ig. Munka-
kezdés 18 órakor. Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzett-
ség; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; foglalkozás egész-
ségügyi alkalmasság. A pályázat részeként benyújtandó: önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. A pályázat be-
nyújtásának módja: postán a 1035 Budapest, Váradi utca 9-11. cím-
re, vagy személyesen. Érdeklõdni a 250-1964-es telefonszámon le-
het. Beadási határidõ: 2014. szeptember 12.
• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodája
(1032 Budapest, Reménység utca 6.) telephely óvodájába (1032
Budapest, Gelléri Andor Endre utca 6-8.) munkatársat keres, 1 fõ 4
órás takarító munkakör betöltésére, határozott idõre, elõre látható-
an 2015. február 28-ig. Az állás azonnal betölthetõ. Szükséges ok-
mányok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány /min.
8 általános. Feltétel alkalmazás esetén: egészségügyi alkalmas-
ság-egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi). A jelentkezés benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 15 nap. Elbírálás: 15 napon belül. Bérezés: a közalkalma-
zotti illetménytábla szerint. (Érdeklõdni lehet dr. Bozzayné Káli Tün-
de intézményvezetõnél. Tel.: 368-4240 vagy e-mail: remeny-
o@kszki.obuda.hu)
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A Vörösvári úton közleke-
dõk a vártnál nagyobb for-
galomkorlátozásra, a lako-
sok a gyepszõnyeg feltúrá-
sára, erõs zajhatásokra pa-
naszkodtak az 1-es villa-
mos vonalánál zajló távhõ-
vezeték felújítása kapcsán
augusztus végén. A munká-
latokat a Fõtáv alvállalko-
zója végezte, a kifogások
miatt a társaság felelõs-
ségre vonta a megbízott
céget. Az ügyben teljes kö-
rû tájékoztatást kértünk a
Fõtáv Zrt.-tõl. Kérdéseink-
re az alábbi választ kapta
szerkesztõségünk.

„A Fõtáv Zrt. 2014. évi
beruházási tervében sze-
repel a III. Vörösvári út
alatti DN400 távfûtési
gerincvezeték felújítása.
A vezeték-szakasz rendkí-
vül rossz állapota a szol-
gáltatás biztonságát ve-
szélyeztette, ezért a fel-
újítási munkákat tovább
nem halaszthatta a társa-
ság, a munkálatokat a fû-
tési szezon megkezdése
elõtt be kívánta fejezni. 

A távhõ-szolgáltató a
tervezési idõszakban fi-
gyelembe vette az 1 vil-
lamospálya felújítási
munkáinak ütemezését. A
Fõtáv a kiviteli tervek ké-
szítésekor egyeztetett a
pályaépítõ fõvállalkozó-
val, és az engedélyezõ
hatóságokkal (Budapest
Fõváros Önkormányza-
ta; Magyar Kereskedel-
mi Engedélyezési Hiva-
tal; Budapesti Közleke-
dési Központ).

A vezetéket új nyomvo-
nalon, védõcsõben vezet-
ve tervezte kialakítani,
úgy, hogy a közúti forgal-
mat csak a lehetõ legrö-
videbb ideig korlátozza.
A társaság a kivitelezést
a villamospálya építésé-
hez illeszkedõen két
ütemben tervezte végre
hajtani:

1. ütem: A villamo-
spálya alatti védõcsõ el-
helyezése az új nyomvo-
nalon. 

2. ütem: Az útpálya
alatti védõcsõ elhelyezé-

se, 1-1 forgalmi sáv lezá-
rásával, 2-2 forgalmi sáv
meghagyása mellett. A
Vörösvári út két oldalá-
ról a haszoncsõ „befûzé-
se” a Bécsi úti gépjármû
forgalom korlátozása
nélkül.

Az 1. ütem kivitelezése
a villamos pálya építésé-
vel egy idõben megtör-
tént, a forgalom újabb
korlátozása nélkül. A 2.
ütem kivitelezését csak a
villamospálya elkészülte
után lehetett megkezdeni,
mivel a pályaépítés ön-
magában is jelentõs for-
galmi korlátozásokkal
járt. Az egy idejû pálya-
építés és vezetéképítés
mellet a forgalom fenn-
tartása nem lett volna le-
hetséges. A II. ütem kivi-
telezését a nyári szabad-
ságolások idejére tervez-
te a Fõtáv, iskola szünet-
ben, mikor várhatóan ki-
sebb a gépjármûforga-
lom.

A fentiek figyelembe
vételével kezdte meg a ki-
vitelezést a Pannon Nívó
Zrt., a Fõtáv Zrt. alvál-
lalkozója. A mélyépítést
végzõ alvállalkozó a kivi-
teli tervektõl eltérõen a
forgalomkorlátozást nem
sávonként, hanem két-két
forgalmi sáv egyidejû le-
zárásával végezte. A
tervtõl eltérõ alvállalko-
zói munkavégzés, a na-
gyobb mértékû lezárás
okozta a forgalmi fenn-

akadásokat, az ebbõl
adódó kellemetlenségért

a Fõtáv ezúton is elnézést
kér.

A Fõtáv a tervtõl eltérõ
kivitelezés miatt az alvál-
lalkozót (Pannon Nívó
Zrt.) felelõsségre vonta,
és felszólította a forga-
lomtechnikai terv betar-
tására.

Tájékoztatásul közöl-
jük, hogy a villamospá-
lyát elválasztó zöld terü-
letet nem a távvezetéket
építõ vállalkozó gépjár-
mûve rongálta meg, ha-
nem egy, a kivitelezéstõl
függetlenül közlekedõ
kamion. Tudomásunk
szerint a vétkes gépjármû
egyéb szabálysértést is
elkövetett, amelyrõl in-
formációval az ügyben
az illetékes rendõrkapi-
tányság szolgálhat.”

Vörösvári úti távhõvezeték-felújítás • Felelõsségre vonták az alvállalkozót

A gyepszõnyeget nem a Fõtáv rongálta meg

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525

� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötéltech-
nikával, kertépítés, parkfenntartás, fûkaszálás.
www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-5948
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� 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
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Víz-gáz-fûtésszerelés, csöpögéstõl-generál
kivitelezésig, asztalos-lakatos-redõnyös mun-
kák, ingyenes kiszállással. Tel.: 06(70)545-1869
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-

tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� 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, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, info@
befo.hu www.befo.hu
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
� Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312

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

� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Angoltanítás, nyelvvizsga elõkészítés
(BME, Zöld Út nyelvvizsgáztató) 5 év Anglia,
Cambridge Proficiency Exam vizsga, sok éves
szakmai tapasztalat. Tel.: 06(30)232-2531
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan: obudaangol.hu Tel.:
06(20)439-6410

� Kiadó lakást keresek (nemdohányzó dol-
gozó részére) sürgõsen, 2-3 havi kaucióval,
hosszabb távra. Tel.: 06(70)521-0342

� 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 bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, órákat, porceláno-
kat, csillárt, könyveket, ezüstöt, borostyánokat,
szõrmét, kitüntetést, bizsukat, csipkét, hagyaté-
kot. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)597-8280
� Öreg motorkerékpárokat és kerékpárokat
keresek megvételre, és ezek alkatrészeit, érdekel
romos, rozsdás, hiányos. Tel.: 06(70)588-7417

� 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

�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
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
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Számítógép javítás otthonában. Ingyenes
kiszállás. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
www.benyosoft.hu Tel.: 06(20)988-5147

� Otthoni pénzkereset! Teafû és egyebek
csomagolása Tel.: 06-90-603-607 (http://
mediafonebt-hu82.webnode.hu, 635 Ft/perc,
06-209104517, 06-12228397)
� 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
� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. mun-
katársakat keres! Érdeklõdni: 06(70)383-
5004. fényképes önéletrajzát az ibp@ibp.hu
e-mail címre várjuk!
� III. ker. kötöde keres állandó munkára
gyakorlattal rendelkezõ kötõst és varrónõt.
Tel.: 06(30)220-2002
� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu
� Önállóan dolgozni tudó, józan életû kõmû-
vest és burkolót keresek, alkalmankénti munká-
ra Óbuda környékérõl! Tel.: 06(30)341-3423

� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. eladó
és kiadó lakásokat, házakat, telkeket keres!
Tel.: 351-9578; 06(70)383-5004
� Békásmegyer, hegy felõli oldalán keresek
1+2 félszobás lakást 9 M forintig. Tel.:
06(70)949-4013
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� 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

� Idõs haszonélvezõ által élethosszig lakot-
tan befektetésként lakást vásárolnék. Tel.:
06(30)330-1044

� 45 nm-es üzlethelyiség v. iroda a Kiscelli
utcában kiadó. Tel.: 06(30)742-4107

� Óbuda-Békásmegyer Román Önkor-
mányzata eladásra meghirdeti a GXY-465
Opel Astra Caravan 1,6 Gl tulajdonában lévõ
személygépkocsit. Érdeklõdni: 06(20)564-8245

�Gyulán másfél szobás, 5 fõ részére berendezett
üdülõ  november 29-tõl december 12-ig kiadó. Ér-
deklõdni: 06(20)547-3851-as telefonszámon

Üdülés

Autó

Üzlet

Életjáradék

Ingatlan

Állás

� Megnyitottuk fodrászkellék üzletünket
a Flórián üzletházban, f.11. üzletben, Szí-
nek világa. Nyitva tartás: H-P 9.30-18.00;
Sz. 9.00-13.00. Tel.: 439-3877

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

Kiadó

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (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

�Megnyílt! Fickó kutyakozmetika Békás-
megyer, Margitliget út 1. (állatorvosi rende-
lõ mellett). Bejelentkezés: 06(30)718-2251

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-7726

� „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

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

�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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Múltidézõ Piactérré válto-
zik három napra a Népli-
get. A Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara
(BKIK) szeptember elsõ
hétvégéjén ingyenes, há-
romnapos családi feszti-
vált szervez Budapest leg-
nagyobb közparkjában.

A már pénteken (szep-
tember 5.) esti kon-

certekkel kezdõdõ ren-
dezvényen idézik fel a
korabeli vásár hangulatát
a szervezõk. Ezzel a már

hagyománnyá vált ese-
ménnyel tisztelegnek a
régmúlt idõk vállalkozó
szellemû polgárai és csa-
ládjai elõtt, akik alapító-
ként közremûködtek a
kamarai rendszer megal-
kotásában, és akik 1850-
ben letéteményesei vol-
tak az elsõ Pesti Keres-
kedelmi Kamarának. A
céhek korától napjainkig
ugyanis a kézmûvesség,
a kereskedelem és a
gasztronómia mindig
központi eleme volt a fõ-

városi iparosok világá-
nak, így a budapesti bör-
zéknek és piacoknak is.
A látogatók nem csak
megismerhetik, de ki is
próbálhatják a hagyomá-
nyos kézmûves-foglal-
kozásokat, illetve elsajá-
títhatják az agyagozás és
fafaragás fortélyait is, de
fonhatnak kosarakat is.
A hagyományõrzõ ese-
ményen egész nap válto-
zatos, vásári forgatagot
idézõ programok: többek
között zászlóforgatás,

tûzzsonglõrök, állatsi-
mogató, táncház, népi já-
tékok és õsi mesterségek
várnak mindenkit.

A karneváli hangulat-
ból a zene sem hiányoz-
hat! A BKIK színpadán
könnyûzenei és jazz
koncertekkel, Somló Ta-
mással, Dj. Dominique-
kel és a Zanzibar-ral,
bábelõadásokkal, tánc-
házzal és népzenei elõ-
adásokkal szórakoztat-
ják a Népligetbe látoga-
tó közönséget.

Várjuk Önt is szep-
tember 5-én, 6-án és 7-

én a Népligetben, a
Múltidézõ Piactéren!

(A rendezvény az ér-
deklõdõk számára ingye-
nes. További információ:
www.nepliget.eu)

Régi idõk piaca a Népligetben
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Pályázat – Oktatás

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

Szenior Akadémia 
Második évének nyitó elõadását szeptember 22-én 17 órakor

tartják a Szenior Akadémián. Elõadó: Kowacsics Rita, a Szenior

Akadémia egyik alapítója, geronto-andragógus. Az elõadás címe:

„Mi dolgunk a világon 50 felett”? (Helyszín: Villányi úti Konferen-

ciaközpont; Bp., XI. Villányi út 11-13. E-mail: szenior.akade-

mia@gmail.com)
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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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Tizenhét éremmel, közte
nyolc arannyal zárta a
poznani sárkányhajó vi-
lágbajnokságot a magyar
válogatott. 

A z éremszerzésben a
masters korosztály

járt az élen és ez azt
eredményezte, hogy a
csapat az elõkelõ máso-
dik helyen zárt az érem-
táblázaton.

A csapatok felkészíté-
sében elengedhetetlen
érdemei vannak Remé-
nyi Péternek, Vaskuti
Istvánnak és Horváth
Csabának, tõlük minden
téren rengeteget tanul-

tak a versenyzõk, akik a
világbajnokság végezté-
vel még nem teszik le a
lapátot, hiszen szeptem-
ber közepén folytatódik
a magyar bajnoki soro-
zat. Szeptember 13-án és

14-én a Velencei-tavon
lesz a sárkányhajó Magyar
Nagydíj, amely a bajnoki
sorozat záró fordulója. 

* * *
Az Óbuda zászlóval

szereplõ csapat tagjai

négy aranyat és egy
ezüstöt szereztek a vi-
lágbajnokságon. Így
Óbuda a 6. legeredmé-
nyesebb ország lett vol-
na, ha lenne ilyen kate-
gória.

17 érem Poznanból

Sárkányhajósok sikerei

Várakozás felett szerepeltek a Külker Evezõs Klub Óbuda tehetséges kétpár-
evezõs lányai a Hamburgban rendezett Ifjúsági Evezõs Világbajnokságon. 

Az Óbuda 2014. évi ifjúsági lány sportolója díjjal kitüntetett Preil
Vivien klubtársával, Gadányi Zoltanával a sikeres elõfutamok

után a döntõben is jól eveztek, az erõs mezõnyben centiméterekkel
szorultak a negyedik helyre.

További Külker vonatkozású eredmények. Budapest-Baja hosszútávú
regatta: vegyes kiel-boat számban elsõ lett a Bárczi Emese, Juhász An-
gelika, Vermes Péter egység, akik 11 óra 56 perc alatt értek célba. A Fe-
hér András, Mihály Tibor, Szabados Miklós összeállítású férfi kiel-boat
egység bronzérmet nyert (12.28). Vegyes
négypár: IV. Baracs Éva, Lajkó László,
Lajkó Lászlóné, Páldi Katalin, Szécsi-
Szabó Miklós (12.41). Férfi négypár: II.
Hoffer János, Nyíri Lajos, Nyíri- Balogh
Éva, Ráki Antal, Rákos Péter (11.46). Ka-
jak egyes: II. Szaka János dr. (12.58).

A Magyar Evezõs Szövetség négyfor-
dulós túrabajnokság pontversenyében az
utolsó forduló elõtt a mennyiségi és a mi-
nõségi versenyben is a Külker Evezõs
Klub Óbuda áll az elsõ helyen. lovas

Ifjúsági Evezõs Világbajnokság Hamburg
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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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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásá-
tól 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 számlájá-
ra. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot zárt borítékban, legkésõbb 2014. október 13. (hétfõ) 12 óráig van lehetõsé-
gük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mo-
zaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül
sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak 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 okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 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

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.
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat,
a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályá-
zat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályá-
zati biztosíték befizetését 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.) 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. ke-
rület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon
jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázat-
bontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, il-
letve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanokra 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 Fõvárosi Önkor-
mányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdeké-
ben, 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.
Anyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak
elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatáro-
zottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefon-
számain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felke-
rül 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 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Eredeti küldetését teljesí-
tette a KönyvMegálló a
Szigeten is: létrejött egy
közösségi tér, ahol nem
csak könyvválasztásra, -
cserére volt lehetõség, ha-
nem kényelmes megpihe-
nésre, beszélgetésre is a
fesztiváli forgatagban.

AVolt színpad közelé-
ben felállított Könyv-

Megálló a zord idõjárás
ellenére is több ezres láto-
gatószámmal büszkélked-
hetett. Az éjjel-nappal
nyitva álló Könyvszek-

rénybõl bõséggel választ-
hattak olvasmányt a szi-
getlakók és a Szigeten
dolgozók is.

A KönyvMegálló - az
Óbudai Platán Könyvtár
által biztosított - folyama-
tosan frissülõ könyvállo-
mányában megtalálható
volt a kortárs és klasszi-
kus, szórakoztató és ko-
molyabb, magyar, angol,
német, és más nyelveken
kiadott könyvek, valamint
Óbudáról szóló magyar és
angol nyelvû kiadványok.
A külföldi fesztiválozók

többnyire magyar írók,
idegen nyelvre fordított
írásaiból választottak ma-
guknak olvasmányt, so-
kan visszatérõ vendég-
ként felkészülten, csere-
könyvvel érkeztek a Szi-
get Fesztiválra. Az esti
órákban a rendezvényre
látogatók a környezetba-
rát megvilágítással ellá-
tott KönyvMegállóból
választhatták ki a nekik
tetszõ könyveket, amit
kényelmes babzsákokra
huppanva akár a helyszí-
nen is elolvashattak.

ACsobánka téren ren-
dezték a Hékás-Bé-

kás programját augusztus
30-án; ezzel zárult az Óbu-
dai Nyár Kulturális ren-
dezvénysorozat népszerû,
színes programja. 

Az egész napos ese-
mény a Bóbita Bábszínház
mûvészeinek kalandjáté-
kával kezdõdött, este a
Firkin zenekar féktelenül
vidám ír zenéjére táncolha-
tott a közönség. A gyerme-

kek délelõtt a „Bors néni”
címû mesejátéknak örül-
hettek a Kolibri Gyermek-
és Ifjúsági Színház elõadá-
sában. A fõszerepben Mol-
nár Piroska, Kossuth-díjas
színmûvésznõt láthatták. 

Presser Gábor ötletgazda
és a programszervezésben
részt vevõ partnerei a
Kobuci kertben ismertet-
ték az eseménysorozat
részleteit. A Magyar Dal
Napját idén szeptember
14-én tartják.

- A Magyar Dal Napja
nem valamiféle vállal-
kozás, sokkal inkább
egy álom - mondta Pres-
ser Gábor, az immár he-
tedik alkalommal meg-
rendezendõ eseményso-
rozatról. Mint fogalma-
zott, idén elsõ alkalom-
mal a magyar népdal
napjaként is említhetõ
az esemény, hisz Mar-
tonvásáron, Kunos Ta-
más, a Csík zenekar brá-
csása szervezõ munkájá-
nak köszönhetõen igazi
népzenei produkciókat
hallhat a közönség.

Szép magyar
ének Óbudán 
A Színház és Filmmû-

vészeti Egyetem bábás-
kodásával jön létre az a
színpadi produkció, me-
lyen kortárs zenészek,

zeneszerzõk tolmácsol-
ják kortárs írók és köl-
tõk gondolatait. A klasz-
szikus dalszínpad idén
Szentendrén lesz, azon-
ban Óbuda is kiveszi a
részét: az Óbudai Tár-
saskörben „Szép magyar
ének” címmel moldvai
dalösszeállítás, népéne-
kek, és közös éneklés is
lesz. A Zichy-kastélyban
lévõ Kobuci ugyancsak
izgalmas helyszíne lesz
a Magyar Dal Napjának,
itt a Parno Graszt, a
Besh o Drom, Ferenczi
György és a Rackajam,
valamint Roby Lakatos
és zenekara lép fel.

(Részletes program a
PORT Magazin külön-
számában.) 

Magyar Dal Napja

Több ezren a szigeti KönyvMegállónál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Hékás-Békással zárult az Óbudai Nyár
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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

Rejtvényünkben Ady Endre: Üzenet egykori osko-
lámba címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszin-
tes 5. és a függõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Távol-keleti folyó. 5. Az idézet
eleje (zárt betûk: L. G. S.). 13. … Band, nyugati
beatzenekar volt. 15. … Tamás, úszó olimpiai bajno-
kunk. 16. Korszak. 17. Ittrium és rénium vegyjele.
18. Dór betûi keverve. 19. Belül nagyobb! 20. Hege-
dûvonó anyaga. 21. T. K. A. 22. Brit idõ. 23. Spanyol,
svéd és osztrák autók jele. 24. Kókusz származék. 26.
Fájdalma. 27. A másik irányba (két szóval). 29. Kob-
rák ellensége. 30. Szintén. 32. Public Relation. 33.
Felkiáltó szócska. 35. Római ötvenegy. 36. Mely sze-
mély? 37. Színész formázza meg. 39. Kis Árpád. 42.
Ide vonták Ludas Matyit. 43. P-vel az elején régi ma-
gyar vidék. 44. Visszakap! 46. Ilyen a falevél. 47. Fo-
gat tart. 48. Valaminek a végetvetése. 49. Visszamer!
50. Civil, belülrõl! 51. Szélek nélküli patak! 52. Ösz-
sze-vissza éli! 53. Erre megy a tánc. 55. A földbe te-
mettetné. 56. Svéd, olasz és thaiföldi autók jele.

FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt
betûk: T. S. A.). 2. Egyik folyónk. 3. Komótosan. 4.
Re párja. 5. Félelmetes film. 6. Vajon az? 7. Béka
egynemûi. 8. Miskolcról indult zenekar. 9. Kopasz.
10. Némán zár! 11. Fejér megyei helység. 12. Présel-
jük. 14. Ilyen minden növény. 18. Orosz folyó. 21.
Rendetlen. 22. Tizenévesek. 25. Kontra ellentéte. 26.
Fejbe ütsz. 28. … Attila, színészünk. 31. Nagyon
kedveli. 34. O. R. N. 38. R. M. S! 40. Levélkézbesí-
tõ. 41. Vagdalj! 43. Kis Anna. 45. Névelõs hölgy. 47.
Focista teheti. 50. Tejtermék. 51. Kalendáriumban van! 54. Móka
egynemûi. 55. Tova. 

Ipacs László

Az augusztus 15-én megjelent, „Forróság van” címû rejtvényünk
megfejtése: „Most iszonyúak a forró faluk, fehéren izzik a meszes
torony”.

Oskolakezdés
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