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Gépkocsit adományozott az önkormány-
zat a III. kerületi Rendõrkapitányságnak
a hatékonyabb közbiztonságért. 

Április 13-ig adhatják be a társasházak,
lakásszövetkezetek a társasház-felújítási
és zöldfelület-gondozási pályázatokat. 

Tervegyeztetõ lakossági fórumot tart az
önkormányzat április 13-án a Békásme-
gyeri Közösségi Házban.32

Lakossági fórum Békásmegyeren

3
Autó a rendõrkapitányságnak

25
Pályázatok felújításra

Megjelenésünk. Lapunk
következõ száma április
10-én, pénteken jelenik
meg. www.obuda.hu FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Nagy érdeklõdés kísérte az
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és az Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonpro-
fit Kft. március 24-ei közös
sajtótájékoztatóját, melyen
ismertették a 2014-ben el-
kezdett Szabadidõ, szere-
tem! elnevezésû tömeg-
sport rendezvény idei prog-
ramját. RÉSZLETEK A 2. OLDALON

Szabadidõ, szeretem! újratöltve
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Lapzártakor érkezett: A
Tímár utcai Spider Fal-
mászó Klubban tartott
eseményen megjelent Be-
nedek Tibor, a vízilabda
válogatott szövetségi ka-
pitánya, a rendezvényso-
rozat fõvédnöke, Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere, Var-

ga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, Sinkó And-
rea a sikerrel startoló
2014. évi sorozat fõvéd-
nöke  és Gyurta Dániel
olimpiai arany- és ezüst-
érmes, háromszoros világ
és Európa-bajnok úszó. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata támo-

gatásával az Óbudai
Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. szervezé-
sében az elmúlt három
évben ingyenes rendez-
vénysorozatokon ösz-
szesen 21 ezer 550 em-
ber sportolt, mozgott
együtt a III. kerületben,
ezzel hívta fel a figyel-

met az aktív életmód je-
lentõségére. 

Bús Balázs kiemelte,
hogy az önkormányzat
egyik fontos feladata a
közösségépítés, melyben
a sport fontos szerepet
játszik, ezért a jövõben
tovább kell haladni a há-
rom éve kijelölt úton. Az
Egészség Olimpiával in-
duló sorozat az elõzõ év-
tõl Szabadidõ, szeretem!
mozgalommá vált, idén
pedig újabb programok-
kal bõvült. Az önkor-
mányzat tovább kívánja
javítani a sportolás fel-
tételeit, már készülnek

az újabb létesítmények
(például fitneszparkok)
tervei. 

Varga Mihály elisme-
réssel szólt a kerületben
zajló sportéletrõl, sze-
mélyesen is részt vett
néhány rendezvényen,
ezekrõl kellemes emlé-
kei maradtak. Örömmel
tapasztalta, hogy Óbuda
élen jár a sportlehetõsé-
gek megteremtésében,
amit nem csak õ, mint
képviselõ, hanem a kor-
mány is nagyra értékel.
(További információk:
www.obudasport.hu)

lovas

Lapzártakor érkezett: Több
éves munka eredménye-
képpen kapta meg a polgár-
mesteri hivatal március 24-
én a Fogyatékosság-barát
Munkahely elismerést. Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester szerint a megválto-
zott munkaképességû mun-
katársakkal szembeni érzé-
kenység természetes: ez is
az önkormányzat legfõbb
célkitûzésének számító kö-
zösségépítés része.  

Két évvel ezelõtt, 2013
decemberében tett

elõször hivatalos nyilatko-
zatot Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata ar-
ról, hogy elkötelezi magát
a megváltozott munkaké-
pességû munkavállalók
foglalkoztatása mellett.
Minderre az Országház-
ban, egy ünnepségen ke-
rült sor, ahol mintegy 50
másik önkormányzat nyi-
latkozott hasonlóképpen.

- Természetesen a meg-
változott munkaképességû

kollégák iránti érzékeny-
ség már e hivatalos válla-
lás elõtt is jellemzõ volt az
önkormányzatra - mondta
Kelemen Viktória alpol-
gármester. - 2014-ben ír-
ták ki a pályázatot a Fo-
gyatékosság-barát Mun-
kahely címre, ekkorra már
magától értetõdõ volt,
hogy pályázunk. Ebben
oroszlánrészt vállalt Vágó

Nikolett nemzetiségi és
esélyegyenlõségi referens.

A díjat brit inspirációk
alapján a Salva Vita Ala-
pítvány vezette be 2010-
ben Magyarországon,
azóta az alapítvány, vala-
mint az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma, az
Amerikai Kereskedelmi
Kamara, valamint a Szö-
vetség a Kiválóságokért

Közhasznú Egyesület
közösen ítéli oda minden
évben. Érdekesség, hogy
eddig elsõsorban vállala-
tok, ezek között is na-
gyobb cégek nyerhették
el, önkormányzat igen
kevés szerepel a sorban.

- Több vállalást kellett
teljesítenünk, hogy el-
nyerhessük ezt a címet,
amely egyébként egy két

évre szóló erkölcsi elis-
merés: ennyi idõre tehet-
jük ki a hivatal épületére
a díj elnyerését jelzõ
logót - magyarázta Kele-
men Viktória. - Az egyik
vállalásunk a hivatal épü-
letének akadálymentesí-
tése volt, a munkatársa-
ink között dolgozik
esélyegyenlõségi refe-
rens, és olyan recepciós
kolléga is, aki rendelke-
zik jeltolmácsi végzett-
séggel, továbbá alkalma-
zunk megváltozott mun-
kaképességû kollégát. A
díj kötelez is, és szeret-
nénk megfelelni az elvá-
rásoknak. Ebben az év-
ben újabb megváltozott
képességû munkaerõt ve-
szünk fel, és elkezdjük
akadálymentessé tenni az
önkormányzat honlapját.
Mindez magától értetõ-
dõ. Mottónk, hogy kö-
zösséget építünk. És en-
nek a közösségnek min-
denki teljes értékû tagja.

(rt)

Szabadidõ, szeretem! újratöltve

A Szabadidõ, szeretem! újratöltve 
ingyenes sportrendezvény-sorozat állomásai

1. 2015. március 28. Óbudai tavaszköszöntõ telje-
sítménytúra.
2. 2015. április 25. Óbudai Futófesztivál (Felhívás
a 28. oldalon)
3. 2015. május 10. Sportágbörze
4. 2015. május 31. Tour de Óbuda
5. 2015. június 19. Nyugdíjas Vizes Sportnap
6. 2015. szeptember 6. Óbudai Futófesztivál II.
7. 2015. szeptember 20. Tour de Óbuda II.
8. 2015. október 10. Óbudai õszi teljesítménytúra

Fogyatékosság-barát Munkahely a polgármesteri hivatal

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Vágó Nikolett nemzetiségi és esélyegyenlõségi referens és Kelemen Viktória alpolgármester
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Gépkocsit adományozott az
önkormányzat a kerületi
rendõrkapitányságnak. Bús
Balázs polgármester szerint
noha ez nem önkormányzati
feladat, a közbiztonság meg-
teremtése közös ügy.

Akorábbi évek gya-
korlatának megfele-

lõen ismét egy személy-
gépjármû megvásárlásá-
val és átadományozásával
járult hozzá az önkor-
mányzat a III. kerületi
Rendõr-kapitányság mun-
kájához. A jármûvet már-
cius 17-én a Fõ téren adta
át hivatalosan Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere Horváth Antal
rendõrkapitánynak. 

- Az önkormányzat
rendszeresen nyújt támo-

gatást a rendõrségnek -
mondta Bús Balázs pol-
gármester. - Legutóbb két
éve adtunk át autót, infor-
matikai eszközökkel is

hozzájárulunk a rendõri
munkához, és a térfigye-
lõ-kamerák beszerzését is
vállaltuk. Ebben az évben
például 41 kamera áll

munkába. Ezen kívül
olyan részfeladatok meg-
szervezésével segítünk,
mint nyáron a Római-
parton a vízi közterület-
felügyelet. Ezek hivatalo-
san nem az önkormány-
zat feladatai, de a közbiz-
tonság megteremtése kö-
zös ügy, ezért kiemelten
fontosnak tartjuk.

A rendõrkapitány sze-
rint az önkormányzat se-
gítsége jelentõsen járul
hozzá a rendõri munka
sikeréhez.

- Sokat jelent szá-
munkra ez a támogatás.
Polgármester úr szemé-
lyén keresztül rendszere-
sen jelezzük az önkor-
mányzat felé, milyen te-
rületen volna szükség se-
gítségre. Ez az autó is ah-

hoz fog hozzájárulni,
hogy minél hamarabb se-
gíthessünk - tájékoztatott
Horváth Antal.

Böjtös Zoltán, Óbuda-
Békásmegyer Közterület-
felügyeletének igazgatója
megerõsítette, hogy egy
ilyen jármû beszerzése a
rendõrséggel való pontos
egyeztetés alapján törté-
nik meg. Elmondta, a jár-
mû az önkormányzat tu-
lajdonában marad, amely
egy adományozási szer-
zõdés keretében az üzem-
ben tartói jogot ruházza át
a rendõrségre, így  a
fenntartói költségek arra
hárulnak. A felek egyez-
tetnek arról is, hogy a
rendõrség milyen terüle-
teken használja a kapott
jármûvet. (rt)

H orváth Antal ered-
ményesnek ítélte a

tavaly végzett munkát. A
kapitányság vezetésének
és munkatársainak több
fontos célkitûzést sikerült
megvalósítaniuk: növelni a
közterületi jelenlétet, jelen-
tõs mértékben emelni a
bûncselekmény elköveté-
sén tetten ért, elfogott sze-
mélyek számát. Ez nem
csak helyi szinten, hanem
a többi budapesti kapitány-
sághoz képest is kiemelke-
dõ teljesítmény. Óbudán az
elmúlt két év viszonylatá-
ban igen jelentõs mérték-
ben, közel 50 százalékkal

esett vissza a közterületen
elkövetett bûncselekmé-
nyek száma, mely részben
a megerõsítõ erõknek is
köszönhetõ. 

Bûnmegelõzési
kisfilm 

Elmondta, hogy a la-
kosság szubjektív bizton-
ságérzetét nagymérték-
ben befolyásoló, idõsko-
rúak sérelmére elkövetett
„trükkös” lopások szám-
adataiban is jelentõs csök-
kenés mutatható ki a ko-
rábbihoz képest. A prob-
léma jelentõségét felis-
merve a kerületi rendõr-
kapitányság dolgozói
bûnmegelõzési kisfilmet
is készítettek. A nyomo-
záseredményességi muta-
tók emelkedése szintén
fontos visszajelzés a kapi-
tányság sikeres mûködé-
sérõl. A kapitányságveze-
tõ beszámolójában hang-
súlyozta az együttmûkö-
dés fontosságát a szerve-

zeten belül és a társszer-
vekkel, különös tekintet-
tel a polgárõrséggel és a
közterület-felügyelettel
közös járõrszolgálatok
hatékonyságát. 

Példaértékû
munka

Horváth Antal fontos
célkitûzésként jelölte meg
a reagálási idõ tovább

csökkentését, a közterületi
jelenlét fokozását. Bûnügyi
adatok tekintetében a betö-
réses lopások illetve a gép-
jármû lopások számának
visszaszorítását, valamint a
bûnmegelõzési tevékeny-
ség további szélesítését. 

Bucsek Gábor Buda-
pest rendõrfõkapitánya el-
mondta, hogy a gépjármû-
lopás, illetve a betöréses lo-

pás felderítésében a kerüle-
ti kapitányság által elért
eredmények példaként ál-
líthatók a többi budapesti
kapitányság elé. Méltatta a
kapitányság bûnmegelõzé-
si területen végzett aktív te-
vékenységét, kiemelve a
kapitányság állományának
tagjai közremûködésével
készített bûnmegelõzési
kisfilmeket. sz

Jelentõsen nõtt a tettenérések száma, 50 százalékkal
kevesebb bûncselekményt követtek el a közterületeken
- Horváth Antal rendõr alezredes, a III. kerületi Rendõr-
kapitányság vezetõje március 16-án értékelte a kapi-
tányság múlt évi munkáját. A rendezvényen részt vett
Bucsek Gábor rendõr dandártábornok, Budapest rendõr-
fõkapitánya és Bús Balázs polgármester.

Autóval is támogatja az önkormányzat a rendõri munkát

Évértékelõ a kerületi rendõrkapitányságon

Közel 50 százalékkal kevesebb a közterületi bûncselekmény

Új tûzrendelet – égetés helyett komposztálás
Hatályba lépett március 5-én az Országos Tûzvédelmi Rendelet, mely min-
den magyar állampolgár, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami válla-
lat és civil szereplõ számára jelentõs változásokat hozott.
A lakosság számára az egyik legjelentõsebb változás, hogy az élet és értékvédelem
jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos (azaz csak az adott település önkormányzati rendeletében kijelölt idõ-
szakban és módon lehet). Még ha ez a fõváros belterületén nem is okoz különösebb
problémát, a vidéki településeken jelentõs változást hozhat. Ezen lépéssel elõtérbe
helyezheti a komposztálást, mely kiemelt lehet a környezetvédelem szempontjából.
Hazánkban sajnálatos módon széles körben elterjedt a kerti hulladékok és az avar
égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és
az emberi egészségre. Az értékes szerves-anyagból az égetés során hamu keletke-
zik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerõ-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben
egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor ma-
radéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. (Ha még-
sem a komposztálás mellett döntenek, akkor az avart és kerti hulladékot a háztartá-
si hulladéktól elkülönítetten, a Fõvárosi Közterület-fenntartó által forgalmazott, erre a
célra szolgáló zsákban kell gyûjteni, melyet aztán a közszolgáltató elszállít.)
A komposztáláshoz mindössze néhány négyzetméter árnyékos helyre és egy kis
idõre van szükség a kertben. A komposztálás alapvetõ szabálya a komposztálandó
anyag megfelelõ aprítása, a komposzt rendszeres keverése, nedvesen tartása és a
tûzõ nap elleni védelme. Fontos, hogy a komposzt közvetlen kapcsolatban legyen
a talajjal, hiszen a lebontó mikroorganizmusok onnan „költöznek” bele.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Számos rendeletet módosított az önkormányzat képvise-
lõ-testülete, de pályázatokon indulásról és együttmûkö-
dési megállapodás megkötésérõl is döntöttek a március
12-ei ülésen a városrész képviselõi.

Rendeletmódosítások, beszámolók, együttmûködés

A z önkormányzat el-
kötelezett a kör-

nyezetvédelem ügye
iránt, fontos feladatának
tartja a környezeti és ter-
mészeti értékek meg-
óvását. Ennek szellemé-
ben fogadták el a már
megkezdett tevékenysé-
geket figyelembe vevõ,
2015. évi környezetvé-
delmi cselekvési prog-
ramot, amely összegzi a
kitûzött célokat és fel-
adatokat. A program a

koncepcionális terveken
belül egy környezetvé-
delmi programot, illetve
a fás szárú növények ka-
taszterét, másfelõl a
zöldfelületek védelmét,
fejlesztését, gondozását,
köztisztasági és hulla-
dékgazdálkodási felada-
tokat, környezeti ártal-
mak kiküszöbölésének
módozatait és a környe-
zettudatos szemlélet
erõsítését célzó megol-
dásokat tartalmazza.

A kerületi társashá-
zaknak és lakás-

szövetkezeteknek két
pályázatot is meghirdet-
tek. A felújítási pályá-
zat keretösszegét, álta-
lános felújítás esetén a
társasházak vissza nem
térítendõ támogatására,
kamatmentes kölcsönre,
életveszély elhárításra
különítették el. 

A másik, az önkor-
mányzat által idén is
meghirdetett zöldfelü-
let-gondozási pályázat,
melynek forrása a Kör-
nyezetvédelmi Alap. Az

elnyert pénzösszeg a la-
kóépület közvetlen kör-
nyezetében lévõ, közte-
rületen fekvõ zöldterüle-
tek gondozására, rendbe-
tételére, kialakítására és
megtisztítására, ezen be-
lül növényültetésre, nö-
vénygondozásra, talajja-
vításra, valamint parképí-
tési feladatok elvégzésé-
re fordítható. A támoga-
tás egyszeri, vissza nem
térítendõ. A pályázónként
elnyerhetõ legmagasabb
összeg: 250 ezer forint. 

(Pályázati kiírás a 25.
oldalon.)

Ingatlan-adatok a honlapon
Elfogadták Burján Ferenc (LMP) képviselõnek azt a
javaslatát, hogy az önkormányzati ingatlanok eladá-
sához kapcsolódó adatok (többek között szerzõdõ
felek, szerzõdés idõpontja, ingatlan értéke, elhe-
lyezkedése) elérhetõk legyenek az önkormányzat
honlapjának címoldaláról is.

A környezetvédelem 
kiemelt ügy

Tíz százalék energia-meg-
takarítás: egyebek mel-
lett ez is a célja a „Cities
mobilise Citizens for Ener-
gy Efficiency - eClub” cí-
mû nemzetközi energiata-
karékossági projektnek,
melyben a képviselõk
döntésének értelmében
az önkormányzat is részt
vesz konzorciumi partner-
ként. 

A pályázati kiírás-
ban meghatározott

projekt lényege, hogy a
lakosság bevonásával
szembeszálljon Európa
növekvõ energiafogyasz-
tásával a végfelhasználói
oldalon. A projektben a
kerület lakosai minden-
napi életük különbözõ
területein (például fûtés,
világítás, közlekedés, ét-
kezés, szabadidõ) kerül-
nek kapcsolatba az ener-
giahatékonyság témájá-
val, és lehetõséget kap-
nak arra, hogy érdekes

tevékenységek során va-
lódi megtakarítást érhes-
senek el otthonaikban.
Amennyiben az önkor-
mányzat a GreenDepen-
dent Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel al-
kotott konzorciuma si-
keresen pályázik, úgy 10
ezer euro keretösszeget
kell majd betervezni a
helyhatóság 2017. vagy
a 2018. évi költségvetés-
ében szereplõ Környe-
zetvédelmi Alapjába.

Cél az energia-hatékonyság

A z Óbudai Sport és
Szabadidõ Non-

profit Kft. - az alapító
okiratában rögzített el-
sõdleges tevékenységei-
hez képest - 2015-ben
feladatai tovább bõ-
vültek. Az ingyenes

óvodai úszásoktatás, a
tervezett ingyenes kor-
csolyaoktatás, a Cso-
bánka téri ideiglenes
jégpálya üzemeltetése,
valamint a kiemelt ren-
dezvények számának
megnövekedése a mû-

ködési költségeket meg-
emelte. A kft. cél szerin-
ti mûködéséhez szüksé-
ges saját bevételi tervét
és az önkormányzati tá-
mogatást tartalmazó üz-
leti tervét a testület elfo-
gadta.Pályázatok társasházaknak

Még több sport 

A Félkör Alapítvány
a kábítószerrel ta-

lálkozó, illetve a már ká-
bítószer problémával
küzdõ fiatalok segítését,
speciális tanácsadást -
személyes beszélgeté-
sekkel - tûzte ki célul. A
hangsúlyt a kábítószer-
használat megelõzésére
és a korai vagy kezdeti
használat szakaszában

történõ segítségnyújtás-
ra helyezi. Tevékenysé-
ge alapvetõen szociális
munka: a szerfogyasztás
kezdeti jeleinek észlelé-
sekor a magas kockázatú
személyekhez holiszti-
kusan közelít. Miután az
önkormányzat az alapít-
vánnyal együttmûködé-
si megállapodás meg-
kötésérõl döntött, a civil

szervezet vállalta, hogy
megjelenik a kerületi if-
júsági, illetve drogpre-
venciós rendezvényein,
ahol segítséget, tanács-
adást, szakértõi tevé-
kenységet végez. Ezen-
túl a kerület drogügyi el-
látásában és aktívan be-
kapcsolódik a Kábító-
szer Egyeztetõ Fórum
(KEF) munkájába.

Közös fellépés a drogprevencióban

ILLUSZTRÁCIÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Adófizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy nyomdatech-
nikai problémák miatt az adószámla-
egyenlegértesítõk idén a korábbiaktól elté-
rõ módon késõbb, a törvényben elõírtak
szerint azonban idõben, március 2-a és 11-
e között kerültek postázásra. Az adózás
rendjérõl szóló törvény 43. § (8) bekezdé-
se ugyanis úgy rendelkezik, hogy az adó-
hatóságnak az adózók részére október 31-
ig kell az értesítéseket kiküldenie adó-
számlájának egyenlegérõl és a tartozásai
után felszámított késedelmi pótlékról. 
A gépjármûadó fizetési kötelezettséget az
azt elõíró jogerõs határozat alapozza meg.
Azon adózók, akik az adókötelezettségük-
rõl idén határozatot kaptak, az elsõ félévi
adót a jogerõre emelkedéstõl számított 15
napon belül fizethetik meg késedelmi pót-
lék mentesen. Akiknél nem volt gépjármû
adótétel változás, az adófizetési kötelezett-

séget az elõzõ években jogerõssé vált hatá-
rozat állapította meg, mely szerint a gép-
jármûadót a következõ évekre is e határo-
zat szerint kell teljesíteni mindaddig, amíg
az adóhatóság a fizetési kötelezettséget új
határozattal nem változtatja meg.   
Hatóságunk gyakorlata szerint minden évben
az év eleji adószámla-egyenlegértesítõkhöz
mellékeljük az adó befizetésére szolgáló
csekkeket. A jogszabályok szerint 2015. év-
ben az elsõ féléves gépjármûadó befizetési
határideje március 16., ezért az adószámla-
egyenlegértesítõben ez az idõpont került fel-
tüntetésre. A nyomdai problémák, valamint a
kézbesített levelek nagy száma miatt idén
elõfordulhatott, hogy nem mindenkihez ju-
tottak el idõben az I. féléves csekkek, ezért
akik a kézhezvételt követõen eleget tet-

tek/tesznek a befizetési kötelezettségük-
nek, mentesülnek a határidõ esetleges el-
mulasztásának következményei alól.
A külsõ tényezõk miatt bekövetkezett kése-
delmes postázással okozott kellemetlensége-
kért ezúton is elnézésüket kérjük! Amennyi-
ben a tájékoztatónkban leírtakon felül további
információkra lenne szükségük, segítségért
forduljanak ügyintézõinkhez, akik készséggel
állnak rendelkezésükre ügyfélfogadási idõben
(hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütör-
tökön 8-tól 13 óráig) személyesen a 1034 Bu-
dapest, Zápor utca 27. szám alatt, vagy mun-
kaidõben az alábbi elérhetõségeken:
Helyi adóknál (építmény-, telek-, msz.komm.
adó): 436-7182, 436-7183. Gépjármûadó-
nál: 436-7184, 436-7186. Idegen és egyéb
tartozásoknál: 436-7191, 436-7192, 436-
7193, 436-7194. Könyvelési észrevételek ese-
tén: 436-7173, 436-7174. Adóügyi Osztály

A helyi adók befizetésérõl

Keresztútjárás
Nagypénteken, április 3-án hagyományos
német-magyar nyelvû keresztútjárás lesz
a Kiscelli kálvária stációknál. Közremûkö-
dik a Braunhaxler Dalkör és Susovics Szi-
lárd (trombita). Liturgiavezetõ: Bajzáth Fe-
renc atya, a Szentháromság Egyházköz-
ség plébánosa. Találkozó: 16.30 órakor a
Kiscelli Múzeum bejáratánál.

Német klub
Tritsch-Tratsch Trefffen: A Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és a „Braunhaxler”
Egyesület mindenkit vár március 28-án 15-
tõl 17 óráig a német klubba (Szõlõ utca 72.). FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

M árcius 25-én a reg-
geli órákban pedig

a Bécsi úti Kastély óvoda
varázslatos kertjében ül-

tetett el két fácskát Bús
Balázs polgármester,
Szarvas József színmû-
vész, Csernyus Lõrinc
építész, Kõ Boldizsár
képzõmûvész, Gallai
Máté, a Boldog Salamon
Kör elnöke és az óvodá-

sok, hogy ezzel megala-
pítsák a Benedek Elekrõl
elnevezett tündérkertet.
Hogy a kert késõbb mivé
növi ki magát, az nagy-
ban függ az ott élõ, oda-
járó és ott dolgozó embe-
rektõl és az ott cseperedõ

kis gyermekektõl. Min-
denesetre az alapítók
azon lesznek, hogy a kul-
túra, hagyomány, gaszt-
ronómia és gyümölcsé-
szet újabb bölcsõje szü-
lethessen meg hamaro-
san Óbudán.

Tündérkert születik a Kastély óvoda kertjében
Kovács Gyula pomológus gyümölcsfa- és kultúramentõ tö-
rekvései Budapesten is szárba szökenni látszanak. Épp
egy éve Békásmegyer-Ófaluban indították útjára az ott
élõk a fõváros elsõ Tündérkertjét. 
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Az ötödik ciklust
kezdte meg a
kulturális és tu-
risztikai bizott-
ság élén Kemény
Krisztina (Fi-
desz-KDNP). Az
elnök szerint a
következõ évek
fõ feladata, hogy
az önkormányzat biztosítsa
a megszokott kulturális kí-
nálat magas színvonalát,
de jut idõ és pénz az újabb
projektekre is.

- Hosszú ideje vesz
részt a kerület kulturális
életének alakításában.
Szívügye a kultúra?

- Tanár vagyok, pusz-
tán magánérdeklõdésbõl
is szívesen foglalkozom
kulturális ügyekkel, az
pedig, hogy a bizottsági
munkában is tehetek a
kerület szellemi életé-
nek alakulásáért, sokat
jelent számomra. Az el-
múlt években csupán
egy ciklus volt, amikor
nem elnököltem a kultu-
rális és turisztikai bi-
zottságot, ekkor kulturá-
lis tanácsnokként dol-
goztam. Annak idején

részt vettem az
önkormányzat
kulturális kon-
cepciójának ki-
dolgozásában,
amire külön
büszke vagyok.

- Ezt szíveseb-
ben csinálja,
mint a képvise-

lõi munkát?
- Én a kettõt nem vá-

lasztanám szét. Mind-
kettõ fontos, és termé-
szetesen átfedések is
vannak a két feladatkör-
ben. Egyiket is, másikat
is szeretem csinálni.

- Milyen módon tud
hatással lenni a bizott-
ság a helyi kulturális
élet alakulására?

- Az önkormányzat
meghatározott cselekvé-
si terv alapján végzi a
feladatait, így a kultúra
területén is. Ezeket a fel-
adatokat nagyrészt az in-
tézményei segítségével
tudja elvégezni, amely-
nek központja az Óbudai
Kulturális Központ a
San Marco utcában, és
ez alá tartozik a Békás-
megyeri Közösségi Ház,
a Csillaghegyi Kulturális

Központ, a 3K – Kaszás-
dûlõi Kulturális Köz-
pont, illetve a Civil Ház
a Kolosy térnél. Ezek
mellett  fontos szerepe
van a kerület kulturális
életében a Platán Könyv-
tárnak és  a Goldberger
Textilipari Gyûjtemény-
nyel bõvülõ Óbudai Mú-
zeumnak. Az önkor-
mányzat más intézmé-
nyeket és mûvészeti cso-
portokat is támogat, pél-
dául  az Óbudai Danubia
Zenekart, amely nemré-
giben kapta meg próba-
teremnek az egykori
Flórián mozi épületét.
És természetesen nem
hagyhatóak ki a sorból a
nagyrendezvények, ame-

lyeknek ugyancsak az
önkormányzat biztosít
anyagi hátteret.

- Óbudán a kultúra ki-
emelt szerepet kapott.
Mire a legbüszkébb ab-
ból a sok mindenbõl,
ami az elmúlt években
történt itt?

- Nehéz néhány dolgot
kiemelni, hiszen valóban
sok minden történik, a
kultúra összefonódott
Óbudával. Talán a múze-
umi negyed kiépülését
említhetjük, vagy a meg-
újuló és ide születõ közté-
ri szobrokat, a nagyren-
dezvényeket, illetve a
könyvmegállókat. Ez
utóbbiak különösen fon-
tosak nekem. Szeretem a

könyveket, örülök, ha
ezeket minél több olvasó-
hoz el tudjuk juttatni. Em-
lítsük még meg az Eser-
nyõs turisztikai és infor-
mációs központot ami
Óbuda egyik legújabb
kulturális  találkahelye.
Hihetetlenül jó programo-
kat szerveznek itt, nem
beszélve arról, hogy na-
gyon finomak az ételek.

- Mi a jövõ? 
- Az egyik fontos fel-

adat, hogy az önkor-
mányzat biztosítsa a
hátteret a már kialakult
kulturális kínálat szín-
vonalának fenntartásá-
hoz. Ez sem könnyû fel-
adat, de természetesen
közben gondolkodunk e
kínálat továbbfejleszté-
sében is. Szükség volna
például egy közösségi
házra a Pók utcai lakóte-
lep térségében. A Danu-
bia Zenekar új próbahe-
lye a tervek szerint ha-
marosan koncerteknek
is helyet ad majd, és
szeretnénk, ha itt egy-
fajta komolyzenei cent-
rum jönne létre a kerü-
letben. Ezek a legköze-
lebbi tervek. K. Gy.

Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a Balaton-part-
jától mindössze 800 méterre fekvõ üdülõ parkjában
Balatonszabadi-Sóstón mintegy 400 férõhellyel várja a pihe-
nésre, aktív kikapcsolódásra vágyókat. 
A természet-közeli környezet számos programlehetõséget kínál, a
kirándulástól a horgászatig. A parkban található
sportpályáinkon (foci-, kosár-, strandröplabda-pálya,
kültéri fitneszpark) gyerekek és felnõttek egyaránt
hódolhatnak sport iránti szenvedélyüknek, a kirán-
dulni vágyók kerékpárt is bérelhetnek. A vendégek
rendelkezésére áll továbbá a hatalmas udvar, játszó-
tér, zárt parkoló, kijelölt tûzrakó hely. 

Árak
Motel:
Elõszezon: (2015. 04. 24.-2015. 06. 14.) 2 ágyas szo-
ba: 7.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 9.000 Ft.
Fõszezon: (2015. 06. 15.-2015. 08. 30.) 2 ágyas szo-
ba: 10.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 12.000 Ft.
Utószezon: (2015. 08. 31. - 2015. 09. 30.) 2 ágyas
szoba: 6.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 8.000 Ft.
Sátorhely: 1.800 Ft/fõ/éj.
Kõház: 2.500 Ft/fõ/éj.
Kõházban és sátorban való elhelyezés esetén vendége-
inknek 500 Ft/fõ egyszeri díj ellenében ágynemût bizto-
sítunk. (Ezt a motel esetében tartalmazza a szoba ára.)
Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fõ/éj 18. életév fölött.

Augusztus 3-23. között a motelszobák foglaltak, ebben az idõszak-
ban csak kõházas és sátorhelyes elhelyezést tudunk biztosítani.
Foglalni és érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet:
Telefonszám: 388-9770. Honlap: www.obudasport.hu; e-mail
cím: kovacs.borbala@obudasport.hu.

Jó pihenést és kellemes idõtöltést kíván 
az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.!

Nyaralás Siófok-Sóstón 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Tovább épül a kultúra városa

obuda_2015_06.qxd  2015.03.26.  14:32  Page 6



2015. 6. szám 7Önkormányzat

Az elsõ hét tapasztalatai-
ról dr. Kirchhof Attilát, az
Óbudai Parkolási Kft. ügy-
vezetõjét kérdeztük.

Amint arról korábban
már hírt adtunk, júli-

us 1-jén indulhat a fizetõ-
parkolási rendszer a III. ke-
rület kijelölt területein.
2015. március 16-án meg-
nyitotta kapuit a három ide-
iglenes és egy állandó hely-
színen felállított ügyfél-
szolgálati pont. Az elõjegy-
zési idõpontokat tekintve a
legtöbben a San Marco ut-
cai és a Mozaik utcai ügy-
félszolgálatot keresték fel.
Agyors ügyintézés érdeké-
ben érdemes a lakóhelyhez
legközelebbit választani, il-
letve elõre idõpontot fog-
lalni a www.obudaiparko-
las.hu honlapon, vagy a
call-center vonalon - szá-
molt be az elsõ hét tapasz-
talatairól az Óbudai Parko-
lási Kft. ügyvezetõje, aki
azt is elmondta, a legtöb-
ben még csak érdeklõdnek,
és ezt fõként telefonon te-
szik, ahogy erre számítani
is lehetett, de így is sokan
már most elintézték a ked-
vezmények iránti kérelmek
benyújtását. Dr. Kirchhof
Attila felhívta a figyelmet
arra, hogy az Óbuda Kár-
tya ügyfélszolgálatán le-
adott kérelmek, NEM mi-
nõsülnek automatikusan
parkolási kedvezménynek,

tehát ahhoz, hogy a napi 90
perces kedvezmény ér-
vénybe lépjen a városkár-
tyán, a parkolási ügyfél-
szolgálatok egyikén a re-
gisztrációkor ezt jelezni
kell. Amennyiben tehát az
ügyfél már rendelkezik
Óbuda Kártyával, feltétle-
nül magával kell azt vinnie
a parkolási regisztrációs
ügyintézésre,  hogy ezt a
funkciót is élesíteni tudják.
A korábban kiváltott Óbu-
da Kártyák eddig  kizáró-
lag városkártya funkcióval
rendelkeztek, amely a
programhoz csatlakozott
üzletekben pontfelírást és
pontbeváltást tesz lehetõvé.
Abban az esetben, ha az
ügyfél most szeretne
Óbuda Kártyát igényelni
kifejezetten a parkolási
kedvezmény igénybevé-
teléhez, úgy a kártyát az
Óbudai Parkolási Kft.
postázza a kérelem elbírá-
lása után.  Természetesen
lehetõség van arra is,
hogy helyben, a lent fel-
sorolt ügyfélszolgálatok
egyikén a parkolási ked-
vezményen felül, város-
kártya funkcióval ellátott
kártyát is igényeljen.
Az önkormányzat minden
háztartásba eljuttatta a tájé-
koztató füzetet, mely segít
eligazodni a kedvezmé-
nyek érvényesítéséhez
szükséges adatszolgálta-
tásban.

A tájékoztató kiadvány
utolsó oldalán bemutatott
sárga csekken a fiktíven
kitöltött személyes ada-

tok mellett az Óbudai
Parkolási Kft. székhelye
szerepel, ám ezen a cí-
men ügyintézés nincs. A

fizetõparkolással kapcso-
latos ügyintézésre az
alábbi helyszíneken nyí-
lik mód:

Március 16-án elindult a parkolási kedvezmények ügyintézése

Figyelem!
Az Óbudai Parkolási Kft. a „Várakozási övezet te-
rületére - várakozási hozzájárulás vagy kedvez-
mény igénylése iránti kérelem” elnevezésû nyom-
tatványának (a továbbiakban: nyomtatvány) kitölté-
sével kapcsolatban az alábbi közleményt teszi
közzé:
1. A nyomtatványban az „AZ EGYES KÉREL-
MEKHEZ MELLÉKELENDÕ DOKUMENTU-
MOK” részének A) 6. pontjában leírtakat (… an-
nak igazolása, hogy a III. kerületi parkolás-üze-
meltetõ nyilvántartása szerint a kérelmezett jár-
mûre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parko-
lási esemény miatt kiszabott és nem vitatott vára-
kozási díj- és pótdíj-tartozás…) természetesen
nem az Ügyfélnek kell igazolnia, hanem azt az
Óbudai Parkolási Kft. fogja ellenõrizni a saját
nyilvántartása alapján és ennek megfelelõen
Ügyfeleinknek nem is szükséges külön elmenni,
hogy errõl igazolást kérjen.Társaságunk számára
- a lakossági várakozási engedélyek kiadásakor -
jogszabály írja elõ ezen igazolás meglétét, ezért
került rá a nyomtatványra, mint melléklet. Hason-
lóan a hatósági eljárásokban megszokott eljárási
rendhez, jelen esetben sem kérünk a tisztelt Ügy-
feleinktõl olyan igazolást, amely a saját nyilvántar-
tásunkban megtalálható.

2. Lakás bérbeadása esetén a nyomtatvány
A)/7. pontja alapján az Ügyfélnek kell igazol-
nia, hogy a lakás tulajdonosa a bérbeadás
után a tulajdonost terhelõ adófizetési kötele-
zettségének eleget tett. Ha a bérlõ magánsze-
mély, akkor a bérbeadónak kell az önálló tevé-
kenységbõl származó jövedelem szabályai szerint
megállapított 16 százalék adóelõleget negyed-
évenként a negyedévet követõ hónap 12-ig az
adóhatósághoz befizetnie. (NAV tájékoztató füzet
1.2.3. pont- 4. oldal lap közepe) Ennek érdekében,
figyelemmel a NAV által közzétett tájékoztatóra
(http://nav.gov.hu//data/cms356904/10._sz._fuzet
_Ingatlan_berbeadasanak_szabalyai.pdf) az
alábbiakat kérjük mellékelni:
• a lakás bérlete tárgyában kötött szerzõdés;
• a 16 % személyi jövedelemadó elõleg befizeté-
sét igazoló bizonylat (csekk, vagy az átutalásról
szóló banki igazolás, vagy adóhatósági folyó-
számla kivonat).
3. Parkolási igazolvánnyal történõ várakozás a
fizetési övezetben
A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott
személyt vagy az õt szállító jármû vezetõjét
jogosítja fel az alábbi kedvezmények igény-
bevételére:
• közlekedhet és várakozhat „Gyalogos övezetben”

valamint „Gyalogos és kerékpáros övezetben”;
• legfeljebb 20 km/óra sebességgel behajthat az
alábbi jelzõtábláknál, ha úti célja a jelzõtáblával
megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton kö-
zelíthetõ meg:
• „Mindkét irányból behajtani tilos”
• „Gépjármûvel, mezõgazdasági vontatóval és
lassú jármûvel behajtani tilos”
• „Motorkerékpárral behajtani tilos”
• „Jármûszerelvénnyel behajtani tilos”
• „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos”;
• parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott sze-
mélyt szállító jármûvek részére fenntartott par-
kolóhelyen;
• járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzõ-
tábla vagy útburkolati jel nem engedi meg;
• várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást
jelzõtábla tiltja;
• korlátozott várakozási övezetben és vára-
kozási övezetben a várakozást ellenõrzõ órá-
val (parkométerrel) vagy jegykiadó automa-
tával ellátott várakozóhelyen várakozhat a
várakozást ellenõrzõ óra, illetve jegykiadó
automata mûködtetése nélkül is.
A jármû szélvédõje mögött úgy kell elhelyezni
az igazolványt, hogy elõlapja ellenõrzés céljából
tisztán látható legyen.

Ideiglenes ügyfélszolgálatok:
Cím: Óbudai Kulturális Központ (1032 Budapest, San Marco utca 81.)
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 07:00-20:00, szombat-vasárnap 09:00-17:00
mûködés: 2015. 03. 16. - 2015. 07. 15.
Cím: Csillaghegyi Közösségi Ház (1039 Budapest, Mátyás király útja 13-15.)
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 09:00-18:00
mûködés: 2015. 03. 16. - 2015. 05. 31.
Cím: Békásmegyeri Közösségi Ház (1039 Budapest, Csobánka tér 5.)
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 08:00-20:00
mûködés: 2015. 03. 16. - 2015. 05. 31.

Állandó ügyfélszolgálat: 
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint (Óbudai Parkolási Kft.)
Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 09:00-17:00

call center: +36 21 208 8002
e-mail cím: ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu
Idõpontot tud foglalni a parkolási társaság honlapján a http://ugyfelablak.obu-
daiparkolas.hu/login keresztül, továbbá a call-center hívásával: 06/21 208 8002
(helyi tarifával hívható szám), amely hétköznaponként 9:00 - 17:00 óra kö-
zött érhetõ el.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A víz világnapja a bölcsõdében 

Március 22-e a víz világnapja. A Víziorgona 1. szám
alatti bölcsõdében több éve ünnepelik ezt a napot. A
szülõk gyermekeikkel kishajókat, kis vitorlásokat, mi-
ni vízi jármûveket készítettek a héten. A csoportszobát
erre a napra „vizesszobává” alakítják, és az együtt el-
készített alkotást vízrebocsájtják. A kisgyermekneve-
lõk játékos formában ismertetik a bölcsõdésekkel a víz
fontosságát, jóságát, értékét. A víz az a közeg, ami már
születés elõtt és utána is körülvesz minket

Nyelvtanfolyam
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület szervezésében kezdõ
és/vagy haladó német nyelvtanfolyam indul április
6-ai kezdettel. Az órák hétfõn és szerdán délután
lesznek. Jelentkezés, szintfelmérés és beiratkozás:
március 31-én 17-tõl 19 óráig a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat klubhelyiségében: Szõlõ utca 72.

Megújult tornaszoba

A szülõk, az MVM Partner Zrt. és az óvoda dolgozóinak
közremûködésével idén februárban megújult a Kastély
tagóvoda tornaszobája. Köszönik mindazoknak, akik az
ide járó gyermekek érdekében támogatásukkal, ado-
mányaikkal, munkájukkal hozzájárultak ehhez

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják
az általános és középiskolai tanulókat matematikából,
fizikából, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõ-
ség van mindennapos korrepetálásra, érettségizõk in-
tenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétõl az
emelt szintû érettségi sikeres letételéig. Mód van közös
tétel kidolgozásra. Bukásmegelõzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett.
Elindul a központi írásbelire való elõkészítés III., V., VII.
osztályos tanulóknak. A diákokat minden délután és
szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a taná-
rok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért napokon és
idõpontban (A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámot hívhatják.)                              Thalész-Kör

A 3 éves kortól kötelezõ óvodáztatás
Felhívjuk a kisgyermekes szülõk figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-jén új jog-
szabályi változások lépnek életbe. A nemzeti köznevelésrõl szóló, 2011. évi
CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése, kimondja, hogy:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdõ napjától (azaz szeptember 1-jétõl) legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ - az egyházi és magánfenntartású intézmé-
nyek esetében a fenntartó - a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltésé-
ig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A „kötelezõ óvodáztatás” tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-
ben születtek és 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve azokra a
gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába.
A 3 éves kortól történõ óvodába járás alól felmentést lehet kérni. A fel-
mentést a szülõ kezdeményezheti (a körzet szerinti óvodában), és a jegy-
zõ adhatja meg az óvodavezetõ és a védõnõ egyetértésével.
Azoknak a gyermekeknek,akik 2015.szeptember 1-je után töltik be a 3.életévüket,
majd 2016. szeptember 1-jétõl lesz kötelezõ az óvodába járás. Így esetükben, a
2016 májusi óvodai elõjegyzés idõpontjában kell jelentkezni óvodai beiratkozásra.

„Mi közöm hozzá?” - ez
volt a mottója annak a di-
ákkonferenciának, amely
lezárta az Óbudai Múzeum
Holokauszt Emlékévhez
kapcsolódó projektjét.

T avaly õsszel az
Óbudai Múzeum

közös projektet valósí-
tott meg hat óbudai gim-
názium 24 diákjával. A
múzeum hat gondolatéb-
resztõ, inspirációs prog-
ramot biztosított a diá-
koknak, melyek között
szerepeltek múzeumi
programok, színházi-ne-
velési elõadás, szocioló-
gus-tréner vezetésével

érzékenyítõ foglalkozás
az elõítéletrõl, várostör-
téneti séta és zsinagóga
látogatás is. Az ezeken
való aktív részvétel adott
impulzust a diákoknak a
gondolkodáshoz, az al-
kotómunkához. 

A projekt célja volt
ugyanis, hogy a négyta-
gú csapatok - mûfaji
megkötés nélkül - saját,
önálló véleményüket
tükrözõ alkotást hozza-
nak létre a zsidóság tra-
gédiájával kapcsolat-
ban, méghozzá a saját
életükre, az õket körül-
vevõ jelen világra vo-
natkoztatva azt. A kama-

szokhoz egyetlen kérés
volt csupán, a saját vála-
szok keresése: mi kö-
zöm nekem mindehhez
2014-ben?

Az alkotásokat (három
rövidfilmet, illetve egy-
egy szobrot, plakátot és
installációt) a novembe-
ri konferencián mutatták
be diák- és szakmai kö-
zönség elõtt. A diákok
munkáira Verõ Tamás
rabbi, dr. Barna Ildikó
szociológus és dr. Papp
Richárd kulturális antro-
pológus adott reflexió-
kat, majd Fahidi Éva
Holokauszt túlélõvel tör-
ténõ találkozás tette hite-
lessé és személyessé az
elhangzottakat. A beszél-
getéseket Veiszer Alinda
újságíró vezette.

Az alkotások nem
csupán az érintett gim-
náziumokban szervezett
vándorkiállításokon, de
az Óbudai Múzeum
honlapján is megtekint-
hetõek: www.obudaimu-
zeum.hu

A projektben résztvevõ
gimnáziumok: Alterna-
tív Közgazdasági Gim-
názium; Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um; Kõrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola és
Gimnázium; Mustármag
Keresztény Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gim-
názium; Óbudai Gimná-
zium; Veres Péter Gim-
názium.

Közöm a Holokauszthoz 
– diákkonferencia az Óbudai Múzeumban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Már utasokkal gördült át
március 20-án az 1-es vil-
lamos a Rákóczi hídon. A
kapcsolódó 3-as vonallal
együtt az egész várost
érintõ fejlesztés valósult
meg. 

- Régi adósságát tör-
lesztette a fõváros ezek-
kel a beruházásokkal -
mondta Tarlós István fõ-
polgármester, amikor az
1-es villamos utasokkal
is átgördülhetett a Rákó-

czi hídon, hogy elszál-
lítsa õket a Fehérvári út
és a Hengermalom út
sarkán kiépített ideigle-
nes végállomásig. Hoz-
zátette: - A közlekedés-
fejlesztés nem áll le,
uniós forrásoknak kö-
szönhetõen újabb pro-
jektek megkezdésére
nyílik lehetõség.

Az 1-es villamos vo-
nalának újbudai meg-
hosszabbítása húsz éve
szerepelt a fõvárosi ter-

vek között. Tarlós István
kiemelte, hogy a vonal-
hoz aluljárókat is építet-
tek a felújítás során.
Könnyebben elérhetõvé
válik a déli oldalról is az
egyetemi komplexum,
vagy a népszerû, de ed-
dig nehezebben megkö-
zelíthetõ pihenõhely, a
Kopaszi-gát. Egysze-
rûbbé és olcsóbbá teszi
a közösségi közleke-
dést, hogy így az utas
egy jeggyel tud eljutni

Óbudáról Pest fontos
csomópontjain keresztül
Újbudára.

A kapcsolódó beruhá-
zások sorából kiemelke-
dik a 3-as villamos vo-
nalának felújítása. 2014
november végén indult
meg a Mexikói út és a
Gubacsi út közötti fel-
újított vonalon a közle-
kedés. A Budapesti
Közlekedési Központ
által megvalósított beru-

házás eredményeként
megszûntek a korábbi
sebességkorlátozások,
csökkent a menetidõ,
ezenkívül korszerû han-
gosítóberendezésekkel
ellátott, modern utastá-
jékoztató eszközökkel
felszerelt megállókban
várakozhatnak az ügyfe-
lek a következõ járatra.
2015 õszén a tervek sze-
rint ezen a vonalon áll-
nak forgalomba az elsõ
új, rövid típusú CAF-
villamosok.   

(rt)

Átadták az 1-es új szakaszát 

Megérkezett Spanyolországból Budapestre az elsõ CAF-
villamos, amely a kötelezõ teszteket követõen várható-
an õsszel áll forgalomba. A jövõben a 34 méter hosszú
szerelvények a 3-as, a hosszabbak (56 méteres) pedig az
1-es vonalán közlekednek 

Bemutatták a CAF-villamost 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó ajánlatához
a pályázat benyújtásától számított 60 napig
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályá-
zóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésõbb 2015. április 27. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalma-
zott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. április 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7.
szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük

a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást
követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû
licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett értékesítésre kerülõ ingatla-
nok esetében a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot
minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes

állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkor-
mányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donviszonyok rendezése érdekében, az állam ál-
tal az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kár-
pótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõ-
vásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak elide-
genítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet
3. paragrafusában meghatározottak szerint
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást az értékesítési, helyiség- és telekhaszno-

sítási osztály 430-3463-as és a 430-3464-es tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére
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A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a megajánlott vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfo-
gadására. 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 szá-
mú letéti számlájára. A pályázóknak az aján-
latot és a pályázati biztosíték befizetését igazo-
ló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
április 27. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 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 2015. április 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7.
szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük
a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást
követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû
licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanok-
ra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelõzõ, valamint
az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvá-
rosi Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdeké-
ben, az állam által az állampolgárok tulajdoná-
ban igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a
értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirde-
tett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulaj-
donában lévõ egyes vagyontárgyak elidegení-
tésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. pa-
ragrafusában meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3465-ös tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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A fenti címmel folytatódott ingyenes szûrõvizsgálatokkal és tanácsadásokkal az
Egészségkörút Óbudán március 14-én a Békásmegyeri Közösségi Házban az önkor-
mányzat és a Szent Margit Rendelõintézet szervezésében  

Nem csak nõknek!

A szolgáltatás jelen-
leg a Kerék bölcsõ-

dében vehetõ igénybe,
elõzetes, telefonos beje-
lentkezés alapján, 8-tól
16 óráig (tel.: 388-
9527).

A Testnevelési Egye-
temen végzett, okleveles
humánkineziológus leg-
fontosabb feladata a
mozgásterápiai rehabili-
táció végzése. A terápia
lényege a sérült (SNI)
gyermekek fizikai álla-
potának meghatározása
és célzott fejlesztése.
Cél, hogy minél több
taktilis és kinesztetikus
inger érje a gyermeket.
Ennek érdekében a moz-
gásterápia mellett funk-

cionális masszázzsal
egészül ki a gyermekek
fejlesztése. A terápia tá-
mogatja idegrendszerük
fejlõdését, mozgáskoor-
dinációjuk alakulását. A
foglalkozások egyénre
szabottak és igazodnak a
gyermek mozgásfejlõdé-
si szintjéhez. A szolgál-
tatás nem csak a kerület-
ben, de országosan is
egyedülálló a bölcsõdei
rendszerben. A fejlesztés
a kora délutáni órákban
vehetõ igénybe, elõzetes
egyeztetés alapján.

(Cím: Óbudai Egyesí-
tett Bölcsõdék Kerék
bölcsõde, Kerék utca
12-14. A szolgáltatás dí-
ja: 3000 Ft/alkalom.)

Humánkineziológia 
– mozgásterápia és masszázs

VÉRADÁS. Március 31-én 9.30-tól
13.30 óráig: a Varga István Szakközép-
iskolában (Hatvany Lajos utca 7.). * Áp-
rilis 8-án 10-tõl 13 óráig: az Alternatív
Közgazdasági Gimnáziumban (Raktár
utca 1.) * Április 8-án 14.30-tól 17.30
óráig: a Dr. Szent-Györgyi Albert Általá-
nos Iskolában (Szérûskert utca 40.). *
Április 11-én 10-tõl 15 óráig: az óbudai
Auchan áruház parkolójában, a vérvé-
teli kamionban (Szentendrei út 115.).

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Hitelinfó szolgáltatás 
kerületi lakosok számára

A Mecénás Cégcsoport által nyújtott független pénzügyi tanács-
adás keretében a kerületi lakosok naprakész tájékoztatást kap-
hatnak és feltehetik kérdéseiket a hitel, hitelkiváltás, forintosítás
és elérhetõ állami támogatások (otthonteremtési, „szocpol” stb.)
témaköreiben.
A személyes tanácsadást igénybe vevõk részére a banki (forin-
tosítási) hitel-elszámolási értesítõ értelmezésében pénzügyi
szakemberek nyújtanak segítséget és adnak választ a kérdése-
ikre . A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, mindössze az
értesítõt vagy a szerzõdéseiket kell magukkal vinniük a tanács-
adásra.
A tanácsadás keretében az alábbi témákban kaphatnak segít-
séget:
• tájékoztató levél értelmezése, átbeszélése;
• a forintosítással / hitelkiváltással kapcsolatban az egyéni élet-
helyzetekre vonatkozó alternatívák ismertetése;
• igény esetén felvilágosítás nyújtása a piacon található a jobb
feltételû hitelekrõl, ezek elérési módjáról;
• mediációs segítség biztosítása azoknak is, akiknek a bank fel-
mondta a hitelét.
Fontos információ, hogy a már végtörlesztett hitelek esetén
nem automatikus az elszámolás, azt március 31-ig van le-
hetõség kérelmezni a banknál!
A hitelinfo szolgáltatás hétköznaponként az Óbudai Kulturális

Központban (1032 Budapest, San Marco utca 81.) 10-18-óráig
vehetõ igénybe.
A szolgáltatás egyéb elérhetõsége: obudahitelinfo@gmail.com

LED világítótestek a Pók utcai lakótelepen
Az elavult, már teljesen elhasználódott lámpatesteket cserélte kor-
szerû LED-es világítótestekre a közelmúltban a Pók utcai lakótele-
pen a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK), melynek feladata
a fõvárosban a közvilágítás biztosítása. A lakosoktól több észrevétel
érkezett ennek kapcsán. A további észrevételeket a www.bdk.hu
honlapon vagy a BDK okostelefonos applikációján keresztül tehetik
meg. E-mail-en is fogadják a jelzéseket: bdk@bdk.hu.
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Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási
Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázat benyújtásának feltételei valamint a la-
kásokról készült mûszaki leírások Budapest Fõ-
város III. kerületi Polgármesteri Hivatalának
Ügyfélszolgálati Irodájában (Harrer Pál utca 2.),
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. központjában (Mo-
zaik utca 7.), valamint az önkormányzat honlap-
ján a www.obuda.hu oldalon megtekinthetõk. A
lakásokról készült fotók - a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig - megtekinthetõk az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pá-
lyázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok
2015. március 13-tól Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfél-
szolgálati Irodájában átvehetõk. A pályázati
nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való
részvétel ingyenes. 
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkor-
mányzati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés
közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai
alapján módosulhatnak.
A nyertes pályázónak a bérleti szerzõdés meg-
kötésétõl számított 90 napon belül a pályázat-
ban vállalt felújítási munkálatokat el kell vé-
geznie. Amennyiben a felújítási kötelezettség-
nek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év hatá-
rozott idõre jön létre. A beköltözés várható idõ-
pontja a szerzõdéskötést követõ nap. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
április 13.
Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
ti irodája
A pályázatokat az egészségügyi, szociális- és
lakásgazdálkodási bizottság 2015. májusi ülé-
sén bírálja el.
A döntésrõl a szociális szolgáltató fõosztály a
pályázókat 15 napon belül írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes
vagyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015.

(II.16.) számú rendelet hatályba lépésével a
lakáspályázat kiírásának és elbírálásának
szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a
pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a
nyomtatvány kitöltésénél valamint a szüksé-
ges mellékletek csatolásánál ennek megfele-
lõen járjanak el!

Helyreállításra szoruló lakások bérleti 
jogának elnyerésére kiírt pályázaton való

részvétel általános szabályai:
1) Pályázaton részt vehet azon természetes sze-
mély:
a) akinek, illetve a vele együtt költözõ személy-
nek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonél-
vezeti joga - a kerületi önkormányzat tulajdo-
nában álló lakás bérleti jogának kivételével -
másik lakáson bérleti joga nem áll fenn;
b) akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára
behajtható köztartozása;
c) aki a pályázat kiírását megelõzõ 5 éven belül
önkényesen nem költözött be önkormányzati
tulajdonban lévõ lakásba; 
d) a pályázó, illetve a vele együttköltözõ sze-
mélyek közül legalább egy fõ legalább 6 havi
munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó igazolt jövede-
lemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a
lakásfenntartás várható költségeit;
e) vállalja, hogy a szerzõdés megkötésekor egy
havi bérleti díjnak megfelelõ óvadékot fizet;
f) aki a lakás rendeltetésszerû használatra való
alkalmassá tételére, felújítására, komfortfoko-
zatának emelésére vállal kötelezettséget;
g) a pályázó és a vele együttköltözõ személyek-
nek az egy fõre jutó nettó jövedelme el kell ér-
je legalább az öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 150 százalékát (42.750 Ft);
h) aki a kerületi önkormányzat tulajdonában ál-
ló lakás bérleti jogával rendelkezõ bérlõ csak
költségelvû pályázaton indulhat. A költségelvû
pályázaton való részvételének további feltétele,
hogy a bérlõ vállalja korábbi lakásának rendel-

tetésszerû használatra alkalmas állapotban tör-
ténõ leadását a bérleti szerzõdés megkötését
követõ 90 napon belül, valamint a pályázott la-
kás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti
szerzõdés megkötését követõen.
2) A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályá-
zatot, amelynek nagysága nem haladja meg
méltányolható lakásigényének felsõ határát:
1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba;
2-4 személy esetén 2 lakószoba;
3-5 személy esetén 3 lakószoba;
5-nél több személy esetén minden további sze-
mély esetén a szobaszám felsõ határa fél szobá-
val nõ.
3) A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó és a vele együtt költözõ személyek
jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkavi-
szonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyára és lakcímére vonatkozó igazolásokat,
nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, lak-
címkártya szerinti lakcímét, illetve tartózkodási
helyét és személyazonosító adatait);
b) a megpályázott lakás pályázati kiírásban rög-
zített sorszámát, szobaszámát, a pályázó esetle-
ges különleges igényeit és azok indokát;
c) a pályázó és családja (együtt költözõ hozzá-
tartozói) a.) pont szerinti adatait és a közöttük
fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését;
d) a pályázó nyilatkozatát saját és családja
(együtt költözõ hozzátartozói) jövedelmi és va-
gyoni helyzetérõl, valamint jelenlegi lakáskö-
rülményeirõl;
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel
a pályázati kiírásban meghatározott feltételek-
nek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó
kötelezettségeket;
f) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges
egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és
nyilatkozatokat;
g) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy
az elmúlt öt évben részt vett-e és hány alkalom-

Önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költség-elven való bérbeadására

FOLYTATÁS A 13. OLDALON
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mal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon;
h) a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a lakás 90 napon belül történõ
helyreállítását.
Az egy fõre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költözõ sze-
mélyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítá-
si-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövede-
lem megállapításánál a pályázat beadását megelõzõ 6 havi nettó jövede-
lem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásá-
ban a kérelem beadását megelõzõ egy hónapról szóló jövedelemigazo-
lást, míg vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiállított igazo-
lást kell benyújtani. Munkanélküliek esetében az illetékességi területü-
kön lévõ Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be, ugyancsak a
pályázat benyújtását megelõzõ 6 hónapról. Ha a kérelmezõ elvált, válás-
ról, gyermekelhelyezésrõl és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés
fénymásolata, igazolás a tartásdíj összegérõl.
4) Érvénytelen az a pályázat:

a) amely a méltányolható lakásigény felsõ határát meghaladó nagyságú
lakás bérleti jogának elnyerésére irányul;
b) amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adták be; 
c) amely hiányosan került benyújtásra; 
d) amely valótlan vagy ellentmondó adatokat tartalmaz; 
e) amely nem felel meg a helyi rendeletben
vagy a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek. 
5) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) a rendelet keretei között az ESZLB ha-
tározza meg;
b) a pályázaton meghirdetett lakások 50
százalékát fiatalok részére kell bérbe adni;
c) a fiatalok részére történõ bérbeadás ese-
tén elõnyt élveznek a fiatal házasok.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottság

Az ajánlatnak tartal-
maznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott
vételárat, a fizetés
módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati
felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására.
A pályázó ajánlatához a
pályázat benyújtásától
számított 60 napig köt-
ve van. A pályázaton
azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot
befizetik az önkor-
mányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-
00100001 számú letéti
számlájára. A pályá-
zóknak az ajánlatot és a
pályázati biztosíték be-
fizetését igazoló bi-
zonylatot zárt boríték-
ban, legkésõbb 2015.
április 27. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Ér-
tékesítési, Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mo-
zaik 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 2015. április 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7.
szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük
a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást
követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû

licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a
Magyar Államot minden más jogosultat meg-
elõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásá-
ról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében
a Tatai Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében,
az állam által az állampolgárok tulajdonában
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlá-
sáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értel-
mében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett in-
gatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdo-

nában lévõ egyes vagyontárgyak elidegenítésé-
rõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerzõdéskö-
tési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3463-as és a 430-3466-os tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

FOLYTATÁS A 12. OLDALRÓL
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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 fel-
hívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályá-
zó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60
napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12001008-00140645-00100001 számú le-
téti számlájára. Apályázóknak az ajánlatot és a pá-
lyázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt
borítékban, legkésõbb 2015. március 31. (kedd) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztályán (cím: Mozaik utca 7.) szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. március 31-én 12
órakor a Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Va-
gyonkezelõ 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 pályázatbontást
követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû lici-
tet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Ameghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szó-
ló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Ma-

gyar Államot minden más jogosultat megelõzõ,
valamint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyon-
tárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot 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 kárpótlásra
jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog
illetheti meg. A kulturális örökség védelmérõl szó-
ló, 2001. évi LXIV. törvény 44.§ (1) bekezdés d)
pontja alapján a miniszter jóváhagyása szükséges
bármely olyan jogügylethez, amelynek következté-
ben az állam vagy az önkormányzat tulajdonjoga
megszûnik a mûemlék felett. 
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdoná-

ban 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 osz-
tály 430-3463-as és a 430-3466-os telefonszámain
lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. márci-
us 13-ától a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Óvodapedagógus felvétele 
A Vackor Óvoda (Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60.) az alábbi álláshirdetést te-
szi közzé, 1 fõ óvodapedagógus munkakör betõltésére.
A munkavégzés helye: Vackor Óvoda - Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.
Szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz (az önéletrajzban fel kell tün-
tetni - személyes adatok, végzettségek, munkahelyek idõrendben, motiváció); iskolai vég-
zettséget igazoló bizonyítvány; egyéb képzésekrõl szóló igazolások. Az alkalmazás feltéte-
le: egészségügyi kiskönyv-tüdõszûrõ lelet; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).
Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél óvodai gyakorlat. A jelentkezés benyújtásának határ-
ideje: április 30. A pályázat benyújtásának módjai e-mailen: arpad-o@kszki.obuda.hu; sze-
mélyesen: dr. Wéber Attiláné intézményvezetõnél; postai úton a Budapest, 1036 Árpád fe-
jedelem útja 60. címre. Minden esetben elérhetõség (telefon, e-mail cím) megjelölésével.
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán
(Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfõnként
15-tól 17.30 óráig, szerdánként 8.30-tól 12 és 13-
tól 16 óráig, csütörtökönként 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos
megnevezését, valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat
és igazolnia kell a pályázati részvétel feltétele-
ként elõírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt (minden hónap utolsó
munkanapjának 12 órája) követõ 60 napig kö-
teles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van le-
hetõség, azok bontására minden hónap utolsó
munkanapján 12 órakor került sor az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében,
melynek kiértékelésérõl a pénzügyi, tulajdonosi

és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizottság (a továb-
biakban: bizottság) az azt követõ ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget
annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben
- a bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési
díj megfizetését (a megszerzési díj a pályázó ál-

tal megajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfize-
tését bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon
Ajánlattevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog
biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánat-
pénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárá-
ban (Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe
helyezni (pénztári órák hétfõn 15-tõl 17.30
óráig, szerdán 8.30-tól 12-ig és 13.-tól 16 órá-
ig, csütörtökön 8.30-tól 12 óráig). A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni. Az eredményhirde-
tést követõ nyolc napon belül a nem nyertes pá-
lyázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, 
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

FOLYTATÁS A 21. OLDALON
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-
dására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú letéti
számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pá-
lyázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
zárt borítékban, legkésõbb 2015. április 27.
(hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033
Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. április 27-én 12
órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám
alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos he-
lyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon
jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló aján-
lattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább
tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredmény-
telennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmé-
ben a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az ál-
lampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991.
évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlás-
ra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásár-
lási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ egyes vagyontárgyak elidegenítésé-

rõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerzõdéskö-
tési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjele-
nik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www. obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot
indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a bizottság dönté-
sérõl történõ írásbeli értesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntés-
rõl szóló értesítés kézhez vételét követõ 30 napon belül a bérleti szerzõ-
dést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója okafogyot-
tnak tekinti és a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõzõ évi infláció
KSH által közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál

(Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcso-
latban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015.
március 17-tõl a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a követ-
kezõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

FOLYTATÁS A 20. OLDALRÓL

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

Gépkocsivezetõ/gondnok felvétele
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ gépkocsivezetõ/gondnok
munkatársat keres. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszony. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 1035 Budapest,
Váradi utca 9-11. Pályázati feltételek: B kategóriás jogosítvány; jó fizikum; jó kommuniká-
ciós képesség; vezetési gyakorlat; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet. A munkakör-
be tartozó lényeges feladatok: az intézmény autójával személyek, ill. adományok szállítá-
sa; szállítások lebonyolítása; áru fel- és lerakodása a gépjármûre; karbantartási és kerti
munkák elvégzése. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes ön-
életrajz; motivációs levél; jogosítvány másolata. A pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 3. A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pá-
lyázat beadható személyesen, ill. postai úton az 1035 Budapest, Váradi utca 9-11. címre.
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249.
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

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

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Télen is. Ha rossz a
tetõje ránk van szüksége!  Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660
� Lakásfelújítás, szobafestés, mázolás, ta-
pétázás. Üres lakásokra árkedvezmény, ga-
ranciával. Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, 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

� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1
év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Redõny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny, napellenzõ készítése, javítása. Állandó
akciók. Tel.: 409-2229; 06(20)523-3801
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott
kádját! A bontás árának töredékéért felújítjuk.
Tel.: 06(20)529-4180
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30)948-4000
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-
0479
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javí-
tások, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-
5812
� Veszélyes fák kivágása, gallyazása alpin-
technikával, ágdarálás, zöldhulladék elszállí-
tás. Parkfenntartás, fûkaszálás. www.greenar-
bor.hu Tel.: 06(30)907-5948
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés,
fakivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb ker-
tészeti, kõmûves munkák vállalása. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vállaljuk pincék, padlások lomtalanítását,
szemét elszállítását, valamint kézi bontást.
Szemét, lom elfuvarozását. Tel.: 06(70)588-
7417

� 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

� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Nõgyógyászati magánrendelés rövid elõ-
jegyzéssel, várakozás nélkül dr. Czeiner Béla
fõorvosnál, a Vörösvári úton. Rendel: kedd
délután és minden páros hét péntek délután-
ján. Bejelentkezés: 06(20)480-3953
� Allergiák lézerakupunktúrás kezelése.
Szénanátha, csalánkiütés, ételallergiák kivizs-
gálása, kezelése. III. Vörösvári út 29. II/5.,
Dr. Bor Márta fõorvos. Bejelentkezés:
06(20)481-4646. www.bormarta.hu
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Homoktövis = immunerõsítés, egészség-
megõrzés. XVII. kerületi családi biogaz-
daságban, 100%-os natúr, homoktövislé kap-
ható, házhoz szállítással is kedvezõ áron. Tel.:
06(20)580-8806
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-

tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan! Korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-
6410
� Minden tantárgyból korrepetál 1-8. osztá-
lyos gyerekeket tanárnõ Békásmegyeren. Ga-
rantált javítás! 2000 Ft/60 perc. Tel.:
06(30)334-3433

� 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
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

� 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,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67., 06-1-789-1693,
06(30)382-7020
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Több pénzre tehet szert! Festményeit,
mûtárgyait készpénz helyett heti árverésein-
ken értékesítheti! Várjuk a Mûgyûjtõk Házá-
ban, II. kerület Zsigmond tér 13. H-P 11-19
óra között, www.mugyujtokhaza.hu Tel.: 800-
8123

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

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

� Jól mûködõ ingatlaniroda kapcsolattartói,
telefonos munkára keres kiválóan kommuni-
káló munkatársakat, 6 órás munkakörbe, ru-
galmas idõbeosztással! Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal e-mailben:
allas@csic.hu
� Óbudai étterembe kézilányt, pultos höl-
gyet felveszek. Érd.: 06(70)617-0024 tel. 6-
15-ig
� Varrónõket keresünk, szakképzettség
nem feltétel. Tel.: 06(30)948-4392

� Óbudán a Praktikernél 22 nm-es üzlet el-
adó, parkolási díj nincsen. Tel.: +36-20-935-
48-67

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Német beszédcentrikus nyelvoktatás
külföldi- és Goethe Intézetekben megszer-
zett szakmai tapasztalatokkal. 25 éves
nyelvészeti-oktatói gyakorlat van. Bár-
mely korosztálynak, 10 éves életkortól. E-
mail: szamoca5@citromail.hu Tel.:
06(30)609-9151

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

Oktatás

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása, a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

� 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

�Redõny, reluxa, szúnyogháló stb. szere-
lése, javítása garanciával! Ajándék szú-
nyogháló minden redõnyhöz! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043

� „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

� 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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� Felújítandó lakást (tégla vagy panel) vá-
sárolnék saját részemre. Lõrincz Péter Tel.:
06(70)383-5004
� Ingatlanközvetítés kiemelkedõen ala-
csony jutalékkal, gyorsan, rugalmasan, bérbe
adás, biztosítás. www.alacsonyjutalék.hu
Tel.: 06(30)984-3962

� Kiemelkedõ kvalitású 19-20. századi ma-
gyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak
vétele, eladása. Tel.: 06(30)949-200, e-mail:
nemes.gyula@ nemesgaleria.hu. Nemes Ga-
léria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Autóját, teherautóját állapottól függetle-
nül készpénzért megvásároljuk. Házhoz me-
gyünk! Tel.: 06(70)520-5705

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
utca mellett, zárt, fedett motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

Kiadó

Autó

� Életjáradékot kötnék 55 nm-es, loggi-
ás lakásomra. Ingatlanközvetítõ ne hívjon.
Tel.: 06(20)960-2744

Életjáradék

Festmény

� Budapest III. ker., Óbuda, Remete-
hegy; Villa mit Grundstück in representa-
tiver Panoramalage zu verkaufen. Info:
www.immobilienscout24.de/67894001

� Óbudai Ingatlaniroda Vörösvári út (13.)-
Vihar utca sarok, faépület. Immár 14 éve az
Önök szolgálatában. Ügyfeleink részére ke-
resünk kiadó, eladó ingatlanokat. Tel.: 439-
1999, 06-(30)-9520015, www.oi.hu

Álláskeresõ klub
Kedves Álláskeresõk! Kezdjük a tavaszi álláskeresést együtt, új lendülettel! III. kerületi lakosok
részére „Munka-közösség” címmel álláskeresõ klubot indítunk. A részvétel ingyenes. A jelentkezés
és a becsatlakozási lehetõség a klub egész ideje alatt nyitott. Kezdés: 2015. március 30. (hétfõ) 16-
18 óra között. Helyszín: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ; Kelta utca 5.
Témakörök: felkészülés az álláskeresésre; az önismeret és az önbizalom erõsítése; álláskeresési
technikák; érdekérvényesítés; aktuális információk a munkaerõ-piacról; ötletek megosztása. A klub 6
héten keresztül segít az álláskeresésben. (További információt Rudik Sándor, illetve Andrássy
Katalin nyújt a 250-1964-es telefonszámon.)
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hét-
fõnként 15-tõl 17.30 óráig, szerdánként 8.30-tól 12 és
13-tól 16 óráig, csütörtökönként 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (Mozaik utca 7.). A pá-
lyázat részét kell képezze a pályázó által benyújtott
mûszaki dokumentáció, mely legalább mûszaki le-
írást és árazott, tételes költségvetést, alaprajzi vál-
toztatás igénye esetén ezen túl a meglévõ és a terve-
zett alaprajzot kell tartalmazzon.
A pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintet-
ben, hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan
bérbe adására a nyertes pályázó számára elõírt
felújítási kötelezettséggel kerül sor. A rendeltetés-
szerû használatot lehetõvé tevõ, elvégzendõ fel-
újítási munkák mûszaki tartalmát és költségvon-
zatát a pályázati felhívás mellékletét képezõ,
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. mûszaki osztálya által
készített helyszíni felmérési jegyzõkönyv tartal-
mazza (letölthetõ szintén a fenti honlapokról), a
pályázat nyertese (leendõ bérlõ) köteles ezen
munkálatokat teljes körûen, I. osztályú minõség-
ben, saját költségén az adott helyiség birtokba-
vételét követõ 60 napon belül elvégezni. Leen-
dõ bérlõ jogosult - legfeljebb a pályázatban meg-
határozott összeghatár erejéig - költségeinek
részleges, bérbeszámítás útján történõ megtéríté-
séhez, a mindenkori havi bérleti díj 50 százaléká-
nak mértékéig. A bérleti díjfizetési kötelezettség a

felújítási munkálatok mûszaki átadás-átvételi
idõpontjától áll fenn. 
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ kö-
zött kötendõ külön megállapodás keretében kerül
sor, mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszámítás
fenti összegben történõ érvényesítése az elfoga-
dott mûszaki tartalom teljes körû, I. osztályú mi-
nõségben történt megvalósulása esetén lehetsé-
ges, mely körülményt a mûszaki átadás-átvételi
eljárás során jegyzõkönyvileg is rögzíteni kell.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyi-
ségben folytatni kívánt tevékenység pontos meg-
nevezését valamint csatolnia kell a pályázati for-
manyomtatványon megjelölt okiratokat és iga-
zolnia kell a pályázati részvétel feltételeként elõ-
írt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva
álló határidõt (minden hónap utolsó munkanapjá-
nak 12 órája) követõ 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van le-
hetõség, azok bontására minden hónap utolsó
munkanapján 12 órakor került sor az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében,
melynek kiértékelésérõl a pénzügyi, tulajdonosi
és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizottság (a továb-
biakban: bizottság) az azt követõ ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe ven-
ni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak
a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy

adók módjára behajtandó köztartozása van, kivé-
ve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvez-
ményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési
könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében
bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bér-
beadó felmondása következtében szûnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállal-
nia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési
díj megfizetését (a megszerzési díj a pályázó ál-
tal megajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalány-
nak) megfelelõ összegû óvadék megfizetését bér-
beadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz
összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. Abánatpénzt az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában (Mozaik utca
7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári
órák hétfõn 15-tõl 17.30-ig, szerdán 8.30-tól 12-
ig és 13-tól 16-ig, csütörtökön 8.30-tól 12 óráig).

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek 
- a nyertes pályázó számára felújítási kötelezettséggel történõ - bérbeadására

FOLYTATÁS A 25. OLDALON
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A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az ered-
ményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi fel-
tételnek. 
A pályázatok értékelését követõen az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, il-
letve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben
vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes
összegét a bizottság döntésérõl történõ írásbeli ér-
tesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie,
hogy amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kéz-
hez vételét követõ 30 napon belül a bérleti szer-
zõdést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a
pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és a pályá-
zó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztet-
hetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztályánál (Moza-
ik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pályá-
zatokkal kapcsolatban további felvilágosítást le-
het kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az

Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. március
17-tõl a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfogadá-
sára. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtá-
sától számított 60 napig kötve van. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára.
A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésõbb 2015. április 27. (hétfõ) 12 órá-
ig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztályán (cím: Mozaik utca 7.) sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. április 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. sz.
alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõ-
ket levélben vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kíná-
ló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tart-
son, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmé-
ben a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az ál-
lampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-

zott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991.
évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlás-
ra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásár-
lási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ egyes vagyontárgyak elidegenítésé-
rõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerzõdéskö-
tési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-

tási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály  

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

Társasház-felújítás és zöldfelület-megújítás 2015
Megnyíltak a pályázatok a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete a március 12-ei ülésen
döntött az ez évre vonatkozó társasház-felújítási és zöldfelület-megújítási pályázatokról.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az önkormányzat 2015-ben is támogatni
akarja azokat a társasházakat, amelyek felújítást terveznek, vagy a lakókörnyezetük csi-
nosítását tûzték ki célul. A pályázatokat április 13-ig lehet beadni. A pályázati kiírásokat
a www.obuda.hu vagy az obuda-varosfejleszto.hu/tarsashaz-felujitasi-palyazat/
honlapon érhetõ el, vagy személyesen is átveheti a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján (Harrer Pál utca 2). További kérdéseit megírhatja az info@obuda-varosfej-
leszto.hu e-mail címre, vagy felteheti az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztõ Nonprofit
Kft. munkatársának a 244-8225-ös telefonszámon.

FOLYTATÁS A 24. OLDALRÓL
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Akeresztény világ legnagyobb ünnepe a hús-
vét, amelyet a tavaszi napéjegyenlõséget kö-

vetõ holdtölte utáni vasárnapon ülünk meg. Mit
ünneplünk húsvétkor? Olyan sokmindent, hogy
nem is fér bele egy napba, ezért egy héten keresz-
tül, részleteiben emlékezünk a kétezer éve történt
eseményekre. Virágvasárnap (idén márc. 29.) Jé-
zus bevonulását ünnepeljük Jeruzsálembe, ahol uj-
jongva, hozsannázva fogadja a nép. A templomok-
ban a barkaszentelési körmenet emlékeztet erre, de
a misében felhangzik a passióban a teljes szenve-
déstörténet. Nagycsütörtökön este (ápr. 2.) az utol-
só vacsorára emlékezünk, de a mise elsõ felénél el-
hallgat az orgona, a harang, a csengõ és megilletõ-
dött csendben haladunk a nagy titok felé. A mise
végén lecsupaszítjuk az oltárt, minden díszétõl
megfosztjuk a szentélyt, jelezve, hogy Jézus is
mindenkitõl elhagyva, védtelenül áll majd a kato-
nák elõtt ez éjjel. Nagypénteken (ápr. 3.) 15 órakor
halt meg Jézus a kereszten, ezért ez órában ke-
resztúton emlékezünk meg utolsó órájáról, majd
az esti szertartásban János passiójában hallgatjuk
végig, mi történt aznap. A liturgia középpontjában
a kereszt ünnepélyes leleplezése és felmutatása áll:
így szeretett minket Isten, „nincs nagyobb szeretet
annál, mint aki életét adja barátaiért”. Nagyszom-
bat (ápr. 4.) Jézus sírban nyugvásának ideje, ami-
kor sok templomba napközben is betérhetünk a
szentsírhoz, ahol a halott Jézus jelképes szobránál
elmélkedhetünk a szenvedés, halál, megváltás
misztériumáról. Majd a sötétség beálltával a temp-
lomokban Jézus feltámadását kezdjük ünnepelni
tûzszenteléssel, virrasztással, ünnepi misével és a
végén több helyen körmenettel.

Az alábbi felsorolásból láthatjuk, kerületünk
templomaiban mikor vehetünk részt a fenti
szertartásokon – érdemes eljönni!

Füzes Ádám

Jelmagyarázat: NCs.=Nagycsütörtök, v.=vir-
rasztás, NPker.= Nagypéntek, keresztút,
NPszer.=Nagypéntek, szertartás, SzS=Nagy-
szombati szentsír látogatás, NSz=Nagyszombat
este, húsvéti vigília szertartás, Hv=húsvétva-
sárnapi misék

• Óbudai Szent Péter és Pál Fõplébániatemplom
(Lajos u. 168.), NCs. 18, v. 21-ig, NPker 17,
NPszer. 18, 19.30 zenei áhítat , SzS. 9-12, NSz 18
körmenettel, Hv. 11 zenekaros mise. • Óbuda-
Hegyvidéki Plébániatemplom (Vörösvári út 110.),
NCs. 18, NPker. 15, NPszer. 18, NSz. 18 körme-
nettel, Hv. 9, 11. • Kövi Szûz Mária Plébániatemp-
lom (Szentendrei út 110.), NCs. 18, NPker. 15,
NPszer. 18, NSz. 19, Hv. 9.30 körmenettel. • Szent
József Kápolna (Kórház u. 37.), NCs. 17, NPker.
15, NPszer. 17, NSz. 19.30, Hv. 8. • Jó Pásztor
Templom (Szõlõ u. 56.), NCs. 18, NPker. 8,
NPszer. 18, NSz. 20, Hv. 8.30, 11. • Szaléziak Se-
gítõ Szûz Mária Kápolna (Bécsi út 175.), NCs. 18,
v. 21-ig, NPker. 15, NPszer. 18, SzS. egész nap,
NSz. 21, Hv. 8, 9, 10.30, 18. • Újlaki Plébánia-
templom (Bécsi út 34.), NCs. 18, v. 21-ig, NPker.

17.30, NPszer. 18, SzS. egész nap, NSz. 20 kör-
menettel, Hv. 9, 10.30, 18. • Rómaifürdõi Plébá-
niatemplom (Zaránd u. 35.), NCs. 19, v. 22.30-ig,
NPszer. 19, SzS. 9-16, NSz. 21, Hv. 8.30 körme-
nettel. • Csillaghegyi Plébániatemplom (Lehel u.
14.), NCs. 18, NPker. 17.15, NPszer. 18, SzS. 10-
12, 15-17, NSz. 19.30, Hv. 9, 11. • Békásmegyer-
Ófalui Plébániatemplom (Templom u.13.), NCs.

18, NPker. 15, NPszer. 18 majd 19.30-tól gyertyás
keresztút, SzS. 11-18, NSz. 18 körmenettel, Hv. 9,
11, 18 • Pünkösdfürdõi Boldog Özséb Plébánia-
templom (Lékai bíboros tér 8.), NCs. 18, v. 20-ig,
NPker. 15, NPszer. 18, SzS. 8-12 és 14-17, NSz.
18 körmenettel, Hv. 9, 11, 18.
(További hírek a kerületrõl: www.facebook.com/
obudaikatolikus)

Nagyhét a III. kerületi katolikus templomokbanHúsvét ünnepe

Kincseket kaptunk, útmutatást a boldog élet-
re, a szeretettel teljes közösségre, megkaptuk az
élet kenyerét, amely még a halált is orvosló
csoda. Önzõk lennénk, ha mindezt titokban tar-
tanánk, és nem akarnánk minél több emberrel
megosztani. Ezért a húsvét ünnepi napjaiban
nem csak a templomban, hanem azon kívül is
szervezünk programokat, amelyekre minden
érdeklõdõt, arra járót várunk szeretettel.

Helyszíne a Vörösvári úti Szentháromság
templom mögötti tér az Ágoston utcánál.

Nagycsütörtökön (ápr. 2.) 20 órakor közös
gitáros virrasztást tartunk, töltsünk kis idõt
együtt a magányosan imádkozó Jézussal.

Nagypénteken (ápr. 3.) 20 órakor ugyanitt la-

mentációt, Jézus halála fölötti zsoltárokat ének-
lünk (Jeremiás siralmai).

Nagyszombaton (ápr. 4.) 18 órakor ugyanitt
tûzszentelést tartunk, új tüzet gyújtunk, meg-
áldjuk és róla gyújtjuk meg a húsvéti fényeket,
köztük a húsvéti gyertyát. A templomi szertar-
tások után 8 óra körül körmenetre jövünk ki a
térre, már a feltámadás örömével.

Húsvétvasárnap (ápr. 5.) a reggel 9-es mise
után ajándékkeresésre várjuk a gyerekeket.

Húsvéthétfõn (ápr. 6.) a Csúcshegyen a kápol-
nában (Menedékház u. 24.) délelõtt 11-kor szent-
mise, majd meglepetésvendég, ajándékkeresés,
állatsimogató várja a gyerekeket.

Bajzáth Ferenc

Városmisszió a Vörösvári úton
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A húsvét a keresztény egy-
ház egyik legfontosabb és
legnagyobb ünnepe, egy-
ben a tavasz eljövetelének
köszöntése is. Egyházi és
családi ünnep, amelyhez
világszerte számos nép-
szokás kötõdik.  

Igaz, a hagyományok je-
lentõs része nem épült

be a keresztény vallás ün-
nepi rítusaiba, hanem az-
zal párhuzamosan, mint
falusi közösségek ünnepi
szokásai maradtak fenn. A
húsvét és a hozzá kapcso-
lódó ünnepek - nagyböjt,
virágvasárnap, nagyhét,
nagypéntek, nagyszombat
- a mozgó ünnepek közé
tartoznak. Az 1582-bõl
származó szabályzat sze-

rint, amely az i.sz. 325-ben
megtartott niceai zsinat
határozatán alapul, a tava-
szi napéjegyenlõséget kö-
vetõ holdtölte utáni vasár-
napra esik húsvét, azaz,
március 22. és április 25.
közé. Idén április 5-én és
6-án ünneplünk. 

Húsvéti 
ünnepkör

A húsvéti ünnepkör a
farsang utáni negyven na-
pos nagyböjttel kezdõdik.
Anagypéntek pedig Jézus
szenvedéseinek és ke-
reszthalálának emléknap-
ja. Ennek tiszteletére a
legtöbb templomban pas-

siójátékot, az iskolákban
misztériumjátékokat ren-
deztek. Ezt a napot a népi
babona szerencsétlennek
tartotta, amikor tilos volt
minden állattartással,
földmûveléssel kapcsola-
tos munka. Ilyenkor nem
gyújtottak tüzet, nem
szõttek, nem fontak. Úgy
hitték, aki nagypénteken
napkelte elõtt megfürdik,
azon nem fog a betegség.
Nagyszombat a feltáma-
dás jegyében zajlik. Arra
a napra emlékeztek, ami-
kor Jézus holtteste a szik-
lába vájt sírban feküdt,
de, miként azt azevangéli-
umok szerint elõre meg-

mondta, harmadnapra,
húsvétvasárnap hajnalán
feltámadt. Az esti körme-
netek, a templomokban
az új tûz gyújtása adta hí-
rül, feltámadt Jézus, és
közel a megváltás. A
negyvennapos böjt után
az emberek teli kosarak-

kal indultak meg a temp-
lomok felé, hogy az ab-
ban vitt sonkát, fõtt tojást,
tormát és kalácsot már
megszentelve fogyaszt-
hassák el este, a húsvétva-
sárnapi ünnepi asztal kö-
rül ülve. 

A feltámadás
napja

Húsvétvasárnap a feltá-
madás napja, amikor a ke-
resztények a feltámadt
Krisztust ünneplik. Ma-
gyarországon az év egyik
legfontosabb vallási ünne-
pe, szerte az országban
szentmiséket, istentiszte-
leteket tartanak. Húsvét-
kor ér véget a negyven na-
pig tartó böjt, amelyet Jé-
zus sivatagi böjtjére emlé-
kezve tartanak meg. Innen
származik az ünnep ma-
gyar elnevezése, vagyis,
ez a hús magunkhoz véte-
lének elsõ napja. 

Hagyomány 
a locsolkodás

Húsvéthétfõ a magyarok
lakta területeken a locsol-
kodás napja. A szokás ere-
dete a régmúltba nyúlik
vissza, a víz megtisztító,
megújító erejében gyöke-
redzik. Alocsolkodás a mai
napig élõ szokás. Vidéken,
több helyen napjainkban is
kútvízzel locsolják a lányo-
kat, amit a városokban ré-
gen, és most is kölnivízzel
helyettesítenek. 

Receptek
Ahúsvét hagyományos étele a bá-

rány. Leves, sült, rántott hús és pör-
költ is készült belõle. Nem hiányoz-
hatott a tojás sem az asztalról, és
nem csak a locsolók kaptak hímes
vagy színes változatban, a sonka
mellé fõtt tojás járt. A kalács a ma-
gyar parasztkonyha legrangosabb
ünnepi tésztaétele, húsvétra is készí-
tettek, sok helyen hímes tojással dí-
szítették. Régen a húsvéti étel mor-
zsáját is megõrizték, és nyáron, a ve-
rebek kártevése ellen kereszt alak-
ban meghintették vele a gabonaföl-
deket. Ma már kevésbé ragaszkod-
nak a családok a hagyományokhoz,
azért sonka nélkül nincs húsvét. Ha
különlegesebbet szeretnének kínálni
a fõtt változatnál, ajánlunk néhány
ötletet és egy különleges süteményt. 

Húsvéti sonkaleves
Hozzávalók: 40 dkg nyers füs-

tölt sonka vagy tarja, 50 dkg ve-
gyes leveszöldség (sárgarépa,
petrezselyemgyökér, zeller, kara-
lábé, kelkáposzta cikk, gomba, li-
la káposzta), 1 fej vöröshagyma,
1 csokor petrezselyemzöld, 1 dl
száraz vörösbor, 1 dl tejföl, 1 dl
tejszín, 1 evõkanál natúr reszelt
torma, 1 púpozott teáskanál liszt. 

Elkészítés: a füstölt húst elõzõ
nap hideg vízbe áztatjuk. Másnap az
áztató vizet leöntjük róla, és 2 liter
friss vízben odatesszük fõni. Ha fel-

forrt, kis lángon addig fõzzük, amíg
a villa hegye könnyen beleszalad a
füstölt húsba. Levébõl kivéve, éles
késsel, a rostjaira merõlegesen koc-
kákra vágjuk. (A meleg sonkát ne-
héz szeletelni, ezért kell éles kés
hozzá.) A sonkalébe beletesszük a
megtisztított, és vékony hasábokra
vagdalt vegyes zöldséget, majd a
hagymát és a sonkakockákat. Ha a
zöldség is megfõtt, akkor a lisztet si-
mára keverjük a borral, tejföllel és a
tejszínnel, beleszórjuk a metélt
petrezselyemzöldet, és a forrásban
lévõ levest behabarjuk vele. Tálalás-
kor a natúr reszelt tormára merjük. 

Töltött bukta 
paradicsomos raguval

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 cso-
mag szárított élesztõ, 1 mokkás-
kanál só, 2 tojássárgája, 3 evõka-
nál olaj, 1 tojás a kenéshez. A töl-
telékhez: 25 dkg húsos füstölt
sonka, 2 paradicsom, 2 szál friss
bazsalikom, bors. 

Elkészítés: a lisztet keverõtálba
szitáljuk, hozzáadjuk a szárított
élesztõt, a sót, a tojássárgáját, és
annyi meleg vizet, hogy könnyen
gyúrható tésztát kapjunk. Ezután
meglocsoljuk az olajjal, és a kézi
robotgép dagasztóbetétjével hólya-
gosra dagasztjuk. Konyharuhával
letakarjuk, a duplájára kelesztjük.
Közben a töltelékhez a füstölt son-
kát apró kockákra vágjuk, keverõ-

tálba szórjuk. A paradicsomot
megmossuk, húsát felaprítjuk, a
sonkához adjuk. A felaprított ba-
zsalikommal, borssal fûszerezzük,
összekeverjük. A megkelt tésztát
lisztezett gyúródeszkára borítjuk,
3-4 mm vastag, négyszögletes ala-
kúra kinyújtjuk, és nyolc, nagyjá-
ból egyforma darabra vágjuk.
Mindegyik tésztadarab egyik felé-
re szétosztjuk a tölteléket, felcsa-
varjuk úgy, hogy a hajtás alul le-
gyen, a két végét is aláhajtjuk, és
sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük,
egymástól 2-3 centiméterre. Még
fél órát kelesztjük, megkenjük a
felvert tojással, és elõmelegített sü-
tõben 30-40 perc alatt megsütjük.
Hidegen-melegen is finom. 

Tojáslikõrös kuglóf
Hozzávalók: a tésztához 5 to-

jás, 25 dkg porcukor, 2 vaníliás
cukor, 250 ml étolaj, 2 dl tojásli-
kõr, 12 dkg liszt, 12 dkg étkezési
keményítõ, 4 teáskanál sütõpor. 

Elkészítés: a tésztához a tojást,
porcukrot és a vaníliás cukrot keve-
rõgéppel habosra keverjük. Hozzá-
adjuk az olajat és a tojáslikõrt. A
lisztet az étkezési keményítõvel és
a sütõporral elkeverjük, majd a to-
jásos keverékhez adjuk. Jól össze-
keverjük, és a tésztát az elõkészí-
tett, kikent kuglófformába töltjük,
és mintegy 60 percig sütjük. Porcu-
korral meghintve tálaljuk. 

Húsvéti hagyományok, szokások
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Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út
(húsvéthétfõ miatt most április 8-án)

Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
(húsvéthétfõ miatt most április 20-án)

Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.
Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.
Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.
Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái

Béres András (PM) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon, 
vagy beres.andras@ parbeszedmagyarorszagert.hu.
Burján Ferenc (LMP) elõzetes egyeztetés alapján a 437-8881-es telefonszámon 
vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, 
a testületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-20-236-0500.
Õri László (MSZP) minden hónap utolsó hetében hétfõn 16-tól 17 óráig
a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 18 óráig 
a békásmegyeri Jobbik irodában: Kabar utca 11., elõzetes bejelentkezés
alapján: 06-30-377-1857.

MSZP-s képviselõ fogadóórája
Czeglédy Gergõ, a 6. számú egyéni válasz-
tókerület önkormányzati képviselõje min-
den hónap elsõ hetében, szerdán 16.30-tól
17.30 óráig az MSZP III. kerületi irodájá-
ban: Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái

Óbudai Futófesztivál 
Szabadidõ, Szeretem! újratöltve – az önkormányzat 2015. évi
ingyenes szabadidõs sportrendezvény sorozatának máso-
dik állomása, az Óbudai Futófesztivál április 25-én.
A már visszatérõ rendezvényen mindig sokan vesznek részt. Te-
kintettel a közönség folyamatos érdeklõdésére, ebben az évben
a legnépszerûbb sportrendezvényeket, így az Óbudai Futófeszti-
vált is duplázzák. De most essék néhány szó a tavaszi verseny
részleteirõl.
Idõpont: 2015. április 25. A helyszín változatlanul a Duna-part,
amely immár második alkalommal ad otthont az eseménynek. A
terület pontos meghatározása: a Pünkösdfürdõ utca és a Kos-
suth Lajos üdülõpart találkozásánál fekvõ terület, a Duna-parton
A verseny fõvédnöke: Benedek Tibor háromszoros olimpiai baj-
nok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, a Magyar Férfi Vízilab-
da Válogatott szövetségi kapitánya
Félmaraton már csapatban is!
Tavasszal is a cél a családokat és baráti társaságokat az ese-
mény középpontjába állítani, mert a sportolás és a mozgás
együttes élménye rendkívül nagy élményt nyújt gyerekeknek és
szüleiknek egyaránt. Az eseményen három távot jelöltek ki, az el-
sõ az idei évet hûen tükrözve 2015 méter, a második 7 kilométer,
valamint a félmaratoni táv, amelynek megtételére az egyéni ne-
vezés mellett lehetõséget adunk 2-3 tagú váltó csapatban való
megtételére is. Nevezni április 14-ig lehet.
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Klasszikus gitárest
Zenei idõutazás a reneszánsztól nap-

jainkig április 10-én 18 órától a Tá-

borhegyi Népházban. Fellépõk Szü-

csi Balázs és Budai Lehel gitármû-

vész, Kató Linda, Pál Szilveszter. (Az

Óhegy-Hegyvidék Egyesület szerve-

zésében. A belépés ingyenes. Cím:

Torony utca 33.) 

ZONGORAEST. Kepes Iván és Kepes Olivér zongoraestjét már-
cius 30-án 19 órától hallhatják a békásmegyeri Megbékélés
Házában. Felkészítõ tanár: Héra András. (A belépés díjtalan. Cím:
Újmegyeri tér, a Hadriánus utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-
es busz végállomása.) 
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 

1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com
Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi Szervezete, a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ
utca 1.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden
hónap negyedik keddjén (legközelebb április 28-án) 17-tõl 19 óráig. Ér-
deklõdni a 453-2900-as telefonszámon lehet.
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-
zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden
hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr. Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhe-
gyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 18-
tól 20 óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés
nem szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert
Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu
e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.) 
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott a 06-30-546-2202-es számon.)
• A Kereszténydemokrata Néppárt III.kerületi Szervezete a Váradi utca 17.szám
alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart, amely
minden hónap második csütörtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-
tében, pénteken 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus
utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az
MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében, hétfõn
16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.Tel.: 368-9464).

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

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

Az Óbudai Gimnázium 10. évfolya-
mos diákjainak tartott a pénzügyi
ismeretekben való jártasság elõ-
nyeirõl rendhagyó órát Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyûlési képviselõ március 23-
án. A tárcavezetõ az Európai Pénz7
programban beszélt a tizenéves diá-
koknak arról, hogy mi a jövedelem
és a bevétel közötti különbség,
vagy mit jelent a költségvetés egy
családnak és mit az államnak.

- Miért fontos, hogy mindenki
tisztában legyen a pénzügyi alap-
fogalmakkal? - tette fel a kérdést
az óra elején Varga Mihály, majd
példákat sorolva bizonyította,
hogy életünk során szinte minden
döntésüknek van pénzügyi von-
zata. A miniszter szavaiból kide-
rült, számos felmérés bizonyítja:
sok hirtelen meggazdagodott em-
ber - például lottónyertes - nem
értve a pénzügyekhez, rövid idõ
alatt elveszítette a vagyonát. A
példák is azt jelzik tehát, hogy
nemcsak a közgazdászoknak ér-
demes megismerni a gazdasági
folyamatokat és fogalmakat.

Varga Mihály - a prezivel il-
lusztrált elõadásában - beszélt
többek között a jövedelem és a
bevétel közötti különbségrõl, va-
lamint a költségvetés elemeirõl, a
kiadási és a bevételi oldal egyen-
súlyáról. Szó esett a megtakarítá-
sokról és a hitelezés formáiról, és

arról, hogy milyen szempontokat
kell figyelembe venni egy-egy
pénzügyi döntés - például hitel-
felvétel - meghozatalakor. 

Az óra végén a miniszter az
Óbuda Újságnak adott nyilat-
kozatában elmondta: a Nem-
zetgazdasági Minisztérium cél-
ja, hogy a tanterv szerves ré-
szévé váljon az alapvetõ pénz-
ügyi ismeretek elsajátítása. 

Szûcs József, az Óbudai Gim-
názium igazgatója a kezdemé-
nyezéssel maximálisan egyet-
ért, hiszen az iskola feladata az,
hogy naprakész és jól hasznosít-
ható tudást adjon a gyerekek-
nek. Az Óbudai Gimnázium
ezért is jelentkezett a Pénz7
szervezõinek felhívására.

Hazánk idén elõször csatlako-
zott a Pénz7 programsorozathoz,
23 európai országban március
második és harmadik hetében a
pénzügyi ismereteket népszerûsí-
tették elõadásokkal, interaktív já-
tékokkal, flashmobokkal. A prog-
ramok célja az általános és közép-
iskolások pénzügyi ismereteinek
megalapozása. A Magyar Bank-
szövetség szervezésében a Pénz-
iránytû Alapítvány szakmai támo-
gatásával megvalósuló program-
ban mintegy 90 ezer diák osztály-
fõnöki órákon ismerkedhetett
meg az õket is érintõ hétköznapi
pénzügyi témákkal, a családi költ-
ségvetés alapkérdéseivel.

A felelõs döntés tanulható

Varga Mihály tanórája 
az Óbudai Gimnáziumban

POLGÁRI ESTÉK CSILLAGHEGYEN. „A hidat akkor is építeni
kell, ha lövik” címmel a Polgári Esték Csillaghegyen rendezvényso-
rozat következõ elõadását április 1-jén 18 órai kezdettel tarják a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). Vendé-
gek: Sabin Gherman kolozsvári újságíró, Mandics György író, Éhn
József, a Székelyföldért Társaság Egyesület elnöki tanácsadója. (A
belépés ingyenes. A rendezvényt a Budapesti Székelykör szervezi.)
KERESZTÉNYDEMOKRATA FÓRUM. Dr. Beran Ferenc teoló-
gus, egyetemi tanár lesz a Kereszténydemokrata Fórum követke-
zõ vendége. Elõadásának napjainkban egyre nagyobb figyelmet
érdemlõ témája: az erkölcsi értékek jelentõsége a társadalom-
ban. A fórum helye, és idõpontja: április 7-én 18 órától a Selyem-
gombolyítóban, Miklós tér 1..
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